
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta terça-feira, 20/04. Acessem também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A atenção à saúde indígena reúne um conjunto de ações que visam a proporcionar a
prevenção de doenças, a promoção, a proteção e a recuperação da saúde, tanto em nível
individual como coletivo, sendo o medicamento o insumo essencial: https://bit.ly/3aJbyTJ
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde destaca ações realizadas para população indígena:
https://bit.ly/3enrXhE

Ministro se encontra com representantes da ONU e reforça compromisso com a vacinação
de indígenas: https://bit.ly/3tz4xMl

Recursos extras são disponibilizados para estados realizarem cirurgias eletivas:
https://bit.ly/3ehFnLR

Covid-19: 12.460.712 milhões de pessoas estão recuperadas no Brasil: https://bit.ly/3ejcWgI

Embaixador chinês e ministro reforçam compromisso por mais vacina e insumos:
https://bit.ly/3gjYW94
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Aprovado uso emergencial de anticorpos para tratamento de Covid-19:
https://bit.ly/3twHdyS
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Ministro do STF Marco Aurélio submete APDF do Lockdown ao plenário; AGU e PGR tem
até terça (20/04) para se manifestar: https://bit.ly/3alf2vl
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Secretaria da Saúde e Exército distribuem nova remessa de medicamentos do kit intubação
nesta terça-feira (20/4): https://bit.ly/3sBBeaA

Paraná já vacinou 86% do público acima de 65 anos: https://bit.ly/3dxXDl2

Governo do Pará demonstra aplicações de recursos federais no combate à pandemia:
https://bit.ly/3tEVkCk
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Governo publica decreto com medidas restritivas para os próximos dias:
https://bit.ly/3goJLeJ
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A vacina RTS, S contra a malária atinge mais de 650.000 crianças em Gana, Quênia e
Malaui por meio de um programa piloto inovador: https://bit.ly/2QgC7IJ

Inscrições para o 23º Comitê de Especialistas da OMS em Seleção e Uso de Medicamentos
Essenciais disponíveis para revisão e comentários públicos: https://bit.ly/3xkNNLk

Vacina Pfizer BioNTech COVID-19: O que você precisa saber: https://bit.ly/3dvLi0O
-
JORNAL DA USP

Resíduos farmacológicos são encontrados em água destinada ao consumo humano:
https://bit.ly/3xaYn7p
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Comissão aprova projeto que incentiva produção de cosméticos artesanais:
https://bit.ly/3dzV3Lx

Comissões debatem custos de órteses e próteses na tabela do SUS: https://bit.ly/3aq51x3

Relator apresenta parecer sobre medicamentos à base de Cannabis nesta terça-feira:
https://bit.ly/3sCcb7o
-
SENADO FEDERAL

Medida provisória libera recursos para custear leitos e remédios contra covid-19:
https://bit.ly/32tZSzl

Senado ouve médicos que fizeram experiência com hidroxicloroquina no AM:
https://bit.ly/3dClRL8

Congresso recebe projeção especial em homenagem ao Dia dos Povos Indígenas:
https://bit.ly/3ehNwjp

Câmara mantém vetos presidenciais a trechos de lei sobre assinatura eletrônica:
https://bit.ly/3v8BO1d

Covid-19: especialista alerta contra 'tratamento precoce'; CFM nega estímulo a uso de
medicamentos: https://bit.ly/3n7xexx

Sessão especial no Senado celebrou os 61 anos de Brasília: https://bit.ly/3aphwZD
-
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NOTÍCIAS GERAIS

Farmácias vendem mais de 52 milhões de comprimidos do 'kit covid' em um ano:
https://bit.ly/3gqeQi1

Drogaria não pode unitarizar medicamentos: https://bit.ly/3tB2Tdp

Central de Abastecimento Farmacêutico Municipal: Uma dentre as várias funções da
profissão farmacêutica: https://bit.ly/3go5mDZ

Anvisa aprova uso emergencial de medicamento contra covid-19: https://bit.ly/3sBC9YA

Close-up publica News com dados do mercado farmacêutico em março:
https://bit.ly/3v5WEyi

Substância presente no ecstasy vendida em farmácia? 'Conversa com Bial' debate uso
medicamentos de drogas psicodélicas: https://glo.bo/3tz8v7X

Inspetor da Anvisa fala sobre qualidade de transporte de medicamentos: https://bit.ly/32splt4

TCE confirma parte de denúncia de Priscila Krause e conselheiro emite alerta para Recife
sobre estoque de medicamentos: https://bit.ly/2P3Kfvt
-
VAGAS DE EMPREGO

SC tem 4,6 mil vagas de emprego no Sine; veja como se candidatar: https://bit.ly/3n2WuFn

Sine de Santa Catarina oferece mais de 4,6 mil vagas de emprego nesta semana:
https://bit.ly/3gDJdSz

Santa Catarina oferece mais de 4 mil vagas de emprego; confira por cidade:
https://bit.ly/3x5mEvL

Goiás tem 1.716 vagas de emprego disponíveis em 19 municípios: https://bit.ly/3xd7TqM

60 vagas de emprego da PEPSICO são abertas para técnico eletromecânico, operador de
produção, motorista carreteiro, trabalhador rural e mais: https://bit.ly/2RRs25u
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