
Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Aqui está a sua dose diária de notícias. Confiram mais um boletim de notícias
do CFF sobre os assuntos da saúde e setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta quarta-feira, 12/05. Fiquem por dentro também das vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre os
principais assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A destinação correta do medicamento também é sua responsabilidade!:
http://descarteaqui.cff.org.br/
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde promove palestra sobre prevenção do suicídio em tempos de pandemia:
https://bit.ly/3hkT9R2

Ministério recomenda suspensão da vacinação de grávidas sem comorbidades:
https://bit.ly/3uHISC9

Segunda etapa da vacinação contra gripe começa em todo o país: https://bit.ly/3uL0Wvl

Residentes contam com plataforma que facilita correção de dados e pagamento de
bonificações: https://bit.ly/33D39xa

DSEIs possuem vagas abertas para profissionais de saúde e saneamento:
https://bit.ly/33Afe6f
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Hospital de Campanha do Gama, com 53 pacientes, ajuda na remobilização de leitos:
https://bit.ly/3y6gRXd

4ª Edição do Guia Orientador para Enfrentamento da Pandemia é lançada:
https://bit.ly/3y8BuC0

Últimos dias para se inscrever no Mestrado gratuito da Funed: https://bit.ly/3bnbZTL
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Dia Internacional da Enfermagem: exemplos de dedicação no cuidado aos pacientes:
https://bit.ly/2RdUL4u

Publicada Portaria que disponibiliza 909 milhões de reais de incentivo financeiro no âmbito
da Atenção Básica no enfrentamento à Covid: https://bit.ly/3uGZc6v
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
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Fiocruz promove o 1º Encontro Nacional de Doulas no SUS: https://bit.ly/3eGQaAy

Vacinas Covid-19: AstraZeneca e Pfizer têm efetividade confirmada na redução de
hospitalizações: https://bit.ly/3ffv5MK

Fiocruz acompanha investigação de evento adverso grave: https://bit.ly/33DKhhu

Pesquisa visa identificar terapias mais usadas para Covid-19: https://bit.ly/3hm4wbi
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

OMS celebra Dia Internacional da Enfermagem no Ano Internacional dos Profissionais de
Saúde: https://bit.ly/3o9kVBx
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Câmara discute produção de novas terapias e insumos no combate à Covid:
https://bit.ly/33DYr2c

Projeção nas torres do Congresso nesta quarta-feira comemora Dia da Enfermagem:
https://bit.ly/3tKz5Km
-
SENADO FEDERAL

Bolsonaro conversou com Pfizer dois meses após carta da farmacêutica:
https://bit.ly/3ocyGPZ

Wajngarten confirma demora para vacina da Pfizer, mas poupa Bolsonaro e Pazuello:
https://bit.ly/3bpehC2

Resposta de Wajngarten sobre efeito de falas de Bolsonaro na vacina cria impasse:
https://bit.ly/33B9YPN

Alcance de pedidos de informação a estados e municípios gera polêmica na CPI:
https://bit.ly/3fcsCTs

Não houve interferência de outros setores governo nas campanhas publicitárias, diz
Wajngarten à CPI da Pandemia: https://bit.ly/2SKva3A

Dizer que governo não comunicou é equivocado, diz Wajngarten: https://bit.ly/3oc9yJ0

Renan destaca que Barra Torres confirmou tentativa do governo de alterar bula da
cloroquina: https://bit.ly/3uJYXHA

Dia Internacional da Enfermagem é celebrado em 12 de maio: https://bit.ly/33F9Miu
-
NOTÍCIAS GERAIS
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Secretaria de Saúde de Araucária alerta para o uso racional de medicamentos e destaca os
riscos da automedicação: https://glo.bo/3w2Z6X2

'Achava que não teria derrame, que só aconteciam em mais velhos': https://glo.bo/3ocBGvB
-
VAGAS DE EMPREGO

38 vagas de emprego para Natal e Região Metropolitana, Mossoró e João Câmara:
https://bit.ly/3eImAek

Agência do Trabalhador anuncia 160 vagas nesta quarta-feira em Umuarama:
https://bit.ly/3o9oSpR
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