
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que 
estão repercutindo nesta quarta-feira, 10/03.  Confiram também as vagas de emprego 
para farmacêutico. 💊💉  Continuem sempre muito bem informados sobre os 
principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Os processos para o início da produção das vacinas contra a Covid-19, no Brasil, são 
eminentes e urgentes: https://bit.ly/2PV0tr7  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Protocolo de tratamento para leucemia mieloide crônica é aprovado: https://bit.ly/2PIfU5A  
 
Ministério da Saúde inicia distribuição de mais 2,6 milhões de doses da vacina do Butantan: 
https://bit.ly/3ekD24y  
 
Ministério inicia formação da 17ª turma de treinamento em vigilância em saúde: 
https://bit.ly/2N4gQjX  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Informações sobre Soro Anti-SarsCov-2 do Instituto Butantan: https://bit.ly/3esyAkq  
 
Reunião da Dicol foi transferida para quinta-feira 11/3: https://bit.ly/2OalRbj  
 
Acompanhe a 4ª Reunião Ordinária Pública de 2021 da Dicol da Anvisa: 
https://bit.ly/3t2jLZN  
 
Nota: Anvisa e Fiocruz discutem status da análise do registro: https://bit.ly/3lagmp6  
 
Sistema Nacional de Produção de Embriões: fique por dentro: https://bit.ly/3l2fwuk  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A OMS assina MoU com Mulheres na Saúde Global no Dia Internacional da Mulher: 
https://bit.ly/3eoFYNp  
 
Alerta de produto médico N ° 1/2021: Vitamina A falsificada: https://bit.ly/3qzsYXK  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Editora Fiocruz celebra o mês das mulheres com série de depoimentos de autoras no 
YouTube: https://bit.ly/38syDZq  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
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Lacen-DF identifica as principais cepas da Covid-19 que circulam no DF: 
https://bit.ly/30towiy  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto cria campanha permanente sobre ansiedade e depressão: https://bit.ly/3rzGpbH  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado aprova regras de incentivo à participação feminina nas ciências: 
https://bit.ly/3ryrU7L  
 
Senado vai debater 'tratamento profilático' contra covid-19: https://bit.ly/2OJowZu  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmacêuticos e laboratórios pressionam por vacinação no Distrito Federal: 
https://bit.ly/3l3rYdi  
 
Descoberta vai aumentar eficiência de nanofármacos contra câncer: https://bit.ly/3cgG0UV  
 
Anvisa publica RDC que atualiza classificação de substâncias da Portaria nº 344: 
https://bit.ly/3cmHxc2  
 
Projetos visam beneficiar mulheres, estudantes, pessoas com deficiência e farmacêuticos: 
https://bit.ly/2OiwAAp  
 
De diarreia a hepatite: médicos alertam sobre uso indiscriminado de ivermectina contra 
Covid-19: https://bit.ly/3l1XoAG  
 
Farmácia em Venda Nova é interditada por irregularidades: https://bit.ly/3bxJSlb  
 
Alunos de Farmácia da UnB denunciam suspensão de estágio: https://bit.ly/3cxx1z5  
 
Raia Drogasil compra empresa, anuncia ‘nova farmácia’ e plataforma de serviços: 
https://glo.bo/30wXXJC  
 
Conselho de Farmácia lança programa com apoio do TJMG: https://bit.ly/38tyCEN  
- 
VAGAS DE EMPREGOS E PROCESSOS SELETIVOS 
 
Grupo farmacêutico oferece vagas em Manaus com salário de até R$ 7,5 mil: 
https://bit.ly/3l5mMpa  
 
Edital Aeronáutica Farmacêutico 2022: inscrições abertas. VEJA: https://bit.ly/3rv4q3s  
 
Prefeitura de Rosário do Sul deve contratar farmacêutico e médicos: https://bit.ly/2Oa5WK7  
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Hospital Geral de Carapicuíba abre vagas de emprego: https://bit.ly/3l45MQ8  
 
Cinco Processos Seletivos têm editais divulgados pela Aeronáutica com 121 vagas: 
https://bit.ly/2N9XLNm  
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