Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é o boletim de notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta quinta-feira, 18/03. Confiram também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Continuem informados sobre os principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Nota à sociedade sobre desabastecimento de medicamentos de uso hospitalar na
pandemia: https://bit.ly/38UcfZi
Rádio News Farma
Anvisa
vai
regulamentar
receitas
controladas
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50579
Prefeitura
de
Carlinha
(MT)
abre
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50580

por

seleção

Covid-19:
boas
práticas
em
frigoríficos
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50581
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

devem

meio

para

ser

eletrônico:

farmacêutico:

reforçadas:

Ministério da Saúde amplia possibilidade de uso dos leitos de suporte ventilatório:
https://bit.ly/2P6VdQs
Equipe do Ministério da Saúde vai ao Acre para apoiar ações de controle das arboviroses:
https://bit.ly/3lrWP3z
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa informa: primeiro radiofármaco regularizado via notificação: https://bit.ly/3bX4Qu0
Atualizada lista de medicamentos isentos de prescrição: https://bit.ly/2P1Gpmi
Produtos fronteira: veja as orientações para enquadramento: https://bit.ly/3s6DNlW
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Ageism é um desafio global: ONU: https://bit.ly/2QauAdY
Reformulando a saúde da criança e do adolescente para a era ODS: https://bit.ly/3tAddBK
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
VACINÔMETRO: CNS reúne informações sobre vacinação contra Covid-19 em cada estado
no Brasil: https://bit.ly/3vDIOEq

Saúde das mulheres em tempos de pandemia: live do CNS debateu caminhos para
enfrentar agravos: https://bit.ly/3s34Kqp
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Comitê de Especialistas da Sesap faz novas recomendações para o enfrentamento à
pandemia: https://bit.ly/38UL4NY
Fiocruz lança edital do Programa Educacional Vigilância em Saúde nas Fronteira
(VigiFronteiras – Brasil): https://bit.ly/2Qarwyu
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3trnXm2
Confira como foi a live de lançamento do projeto HubCovid: https://bit.ly/2Nzmefc
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
InfoGripe aponta tendência de crescimento da Covid-19 em todos os estados:
https://bit.ly/3lFjaLf
CSP analisa estratégias
https://bit.ly/3bZc9l7
SENADO FEDERAL

de

Profissionais
de
saúde
https://bit.ly/2OCGdKx

produção

e

incapacitados

Congresso garante indenização
https://bit.ly/3eQdmNq
NOTÍCIAS GERAIS

a

aquisição

pela

profissional

de

produtos

covid-19

de

serão

saúde

vítima

farmacêuticos:

indenizados:

da

covid-19:

Mulheres que Empreendem: Fernanda Pereira: https://bit.ly/3bYDeEY
Decisão do STF garante segurança jurídica sobre tributos para farmácias magistrais:
https://bit.ly/3cM2VYv
Conselho Regional de Farmácia aponta falta de medicamentos para sedação em hospitais
do estado de SP: https://glo.bo/38Tuqyh
O perigo da auto-hemoterapia: https://bit.ly/3r6pyME
Genivan de Freitas Vale:
https://glo.bo/3eURhNU

o

farmacêutico

potiguar

que

escolheu

empreender:

VAGAS DE EMPREGO
Simm oferece 35 vagas de emprego para esta quinta-feira em Salvador; confira lista:
https://glo.bo/3vELlOQ
Salário de até R$ 15,7 mil: prefeitura em SP reabre concurso para todos os níveis:
https://bit.ly/3c0luJy
Grande Vitória tem vagas abertas para profissionais da saúde: https://glo.bo/30WPSOw
Sine atende somente pela web: veja as vagas de emprego para Macapá em 18 de março:
https://glo.bo/38TOvoi

