
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta terça-feira, 09/03.  Confira também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉  Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

Brasil atinge 4% da população vacinada: https://bit.ly/3eoY7KY

Iniciativas de enfrentamento à Covid no campo serão premiadas: https://bit.ly/30tHZ2U

Treinamento de equipe é essencial para enfrentar a Covid-19: https://bit.ly/3qxkikw
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE

Fiocruz abre seleção para cursos de formação em vigilância de saúde nas fronteiras:
https://bit.ly/3rziau3
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Dúvidas sobre o peticionamento de novos alimentos?: https://bit.ly/3kXr5mu

Nota: Anvisa fará reunião de submissão prévia sobre Covaxin: https://bit.ly/3cjczBC
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Usinas de produção de oxigênio enviadas ao Amazonas pela Fiocruz estão em
funcionamento: https://bit.ly/3ryM5T4

Radis destaca a importância das vacinas no controle da pandemia de Covid-19:
https://bit.ly/3rvVSJO

Covid-19: Fiocruz Rondônia amplia parceria com Lacen devido a aumento de casos:
https://bit.ly/2Oi5CbZ

Fiocruz inicia operação de produção em larga escala da vacina Covid-19:
https://bit.ly/30qN3oq
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Covid-19: CNS e Frente Pela Vida denunciam calamidade no Brasil para instâncias
internacionais: https://bit.ly/3qxFvLt
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CNS promove encontros regionais para retomada do projeto de formação para o controle
social no SUS: https://bit.ly/2Oze5HR
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE DE SAÚDE - CONASS

Nota Informativa com orientações e fluxo de pacientes Covid-19: https://bit.ly/3bvLHiP

O Futuro da Telemedicina no Brasil: Visão das Entidades Médicas: https://bit.ly/3t93TEV
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2O9XiLE

Programa Mais Médicos: publicados editais de renovação de adesão e convocação de
profissionais: https://bit.ly/3btBZxa
-
JORNAL DA USP

Pílula Farmacêutica: https://bit.ly/2OC0BL8
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Programa Educacional de Vigilância em Saúde na Fronteiras da Fiocruz lança edital para
mestrado e doutorado, em parceria com OPAS
8 mar 2021: https://bit.ly/3ceqxF0
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Devastadoramente generalizado: 1 em cada 3 mulheres em todo o mundo sofre violência:
https://bit.ly/3emx5nJ
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comemorações do Dia Internacional da Mulher prosseguem com lançamento de
publicação: https://bit.ly/3sXlCyM
-
SENADO FEDERAL

Presidentes do Senado e da Câmara cobram do ministro da Saúde cronograma de
vacinação contra covid: https://bit.ly/30uok2A

Liderança da bancada feminina e violência contra mulher estão na pauta desta terça:
https://bit.ly/2OBVk6B

Dia Internacional da Mulher: profissionais de saúde no combate à covid foram
homenageadas no Plenário: https://bit.ly/3cle2Yq
-
NOTÍCIAS GERAIS
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Especialista fala sobre o monopólio na indústria farmacêutica: https://bit.ly/2OHl29S

Em expansão, setor farmacêutico rema na contramação da crise gerada pela pandemia:
https://bit.ly/3empYf5

Mulheres conquistam espaço também no atacado farmacêutico: https://bit.ly/3emwMcl

Farmácias de Porto Alegre restringem venda de produtos não essenciais:
https://bit.ly/3ejFCYx

Aplicativo do Estado indica melhor horário para ir à farmácia e ao mercado:
https://bit.ly/3enAimX
-
VAGAS DE EMPREGOS E PROCESSOS SELETIVOS

Emprego: confira 196 vagas ofertadas em 15 municípios de Pernambuco nesta terça:
https://glo.bo/3t1yp3q

Há vagas: confira mais de 1,9 mil chances de colocação no mercado de trabalho:
https://bit.ly/3t1L5Y0

Concurso: EMPGEPRON lança edital com 32 vagas: https://bit.ly/3qzt9lQ

Confira as 71 vagas de emprego disponíveis para esta terça-feira (9):
https://glo.bo/3qxdROL
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