
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta segunda-feira, 05/04. Vejam também as vagas de emprego
para farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Rádio News Farma

CFF prorroga prazo para pagamento da anuidade de 2021:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50618

Covid-19: saiba as medidas necessárias após aplicação da vacina:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50615

Farmacêutico dá dicas de como driblar o aumento de medicamentos:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50616
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

1ª edição do Prêmio Prevenção e Controle do Câncer vai destacar experiências e ações
voltadas à saúde da mulher: https://bit.ly/3cPtrBC

Ministério da Saúde, OPAS e OMS trabalham para ampliar produção de vacinas do país:
https://bit.ly/2PYqCoU
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa promove reunião sobre uso de gases medicinais: https://bit.ly/2PVr2w8

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de medicamento contra a Covid-19:
https://bit.ly/3wqemOx
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz lamenta falecimento do pesquisador-emérito José Rodrigues Coura:
https://bit.ly/3sPSMkk
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS cobra vacinação contra Covid-19 e ações antirracistas no acesso aos serviços de
saúde: https://bit.ly/3cTEM3H

Carta aberta do CNS às autoridades do Legislativo e Executivo sobre a incompatibilidade do
orçamento do SUS em 2021: https://bit.ly/3sQ8wnq
-
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

SP registra 29,9 mil pessoas internadas por COVID-19, mil a menos que dois dias atrás:
https://bit.ly/3wsll9N

Vacinação contra Covid-19 segue em ritmo acelerado no fim de semana de Páscoa:
https://bit.ly/3dBuYdv

Rede pública está 100% abastecida de EPIs e medicamentos para intubação:
https://bit.ly/2Ol6Tz5
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

COSEMS-PB em parceria com outras entidades de saúde realizará I Webinário de
Fortalecimento do Planejamento Regional: https://bit.ly/3sU0gmp
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Brasil, OPAS e OMS colaboram para expandir capacidade de produção de vacinas do país:
https://bit.ly/3mn3Wec
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

UNAIDS parabeniza inclusão de todas as pessoas que vivem com HIV/AIDS no grupo
prioritário de vacinação contra COVID-19: https://bit.ly/3cQOdRi

Brasil, OPAS e OMS colaboram para expandir capacidade de produção de vacinas do país:
https://bit.ly/3dPPLKP
-
SENADO FEDERAL

Projeto que facilita o divórcio para mulheres vítimas de violência é aprovado pelo Senado:
https://bit.ly/3fJXyMM
-
NOTÍCIAS GERAIS

Covid-19: os bastidores da chegada de um medicamento inovador no Brasil:
https://bit.ly/3fH30zO

Mesmo sem eficácia para Covid-19, farmácia vende mais de 2 mil caixas de ivermectina em
7 dias: https://bit.ly/3fED5sA

Venda de ivermectina aumenta nove vezes em Minas e preocupa por risco à saúde:
https://bit.ly/3cPWDbx

Rede pública está 100% abastecida de EPIs e medicamentos para intubação:
https://bit.ly/3sV3m9N
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Orçamento Reduzido: Programa Farmácia Popular atende menos pacientes na pandemia:
https://bit.ly/3dCpjUC

Prefeitura do Rio inaugura novo posto de vacinação na Zona Norte: https://glo.bo/3cRkfN7
-
VAGAS DE EMPREGO

Porto Real, Resende e Volta Redonda oferecem vagas de emprego: https://bit.ly/3mnPCC3

Fiesc - SC anuncia duas vagas de emprego na unidade Sesi: https://bit.ly/3a1Y8BV

Semana começa com mais de 100 vagas de emprego abertas em Paranavaí:
https://bit.ly/3rS7Oou

Rio Grande do Sul tem mais de 1,4 mil vagas abertas para emprego e estágio:
https://bit.ly/3sU8Stp
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