
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Este é o boletim de notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que                
estão repercutindo nesta segunda-feira, 15/03. Confiram também as vagas de          
emprego para farmacêutico. 💊💉 Continuem informados sobre os principais         
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#35 News Farma: confira as últimas notícias:       
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50571  
 
Medicamento aprovado para Covid-19 reduz tempo de recuperação:        
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50569  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
SUS irá oferecer teste rápido de detecção da tuberculose para pessoas que vivem com              
HIV/AIDS: https://bit.ly/3bOMqM3  
 
Pazuello atualiza entrega de doses das vacinas contra a Covid-19: https://bit.ly/2NioNC3  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Presidente do CNS é testemunha em inquérito civil que apura supostos atos de improbidade              
administrativa de Pazuello: https://bit.ly/3lgpPLs  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Centro de Operações de Emergência em Saúde completa um ano: https://bit.ly/3cC4I2a  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3bPhJXd  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Fundo de Resposta de Solidariedade COVID-19 marca o primeiro aniversário e apela para             
apoio contínuo: https://bit.ly/2OoSbHz  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisadora analisa o enfrentamento ao Covid-19 no primeiro ano de pandemia:           
https://bit.ly/3vpjGkO  
 
Covid-19: diretora do INI/Fiocruz é homenageada em exposição: https://bit.ly/3cyKBlt  
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Saúde da mulher em tempos de pandemia é tema de segundo vídeo da série 'Como ser                
mulher pode afetar a saúde': https://bit.ly/3cFILQ6  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão discute situação das vacinas contra Covid nesta terça: https://bit.ly/30NRCts  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Governadores alertam para risco de ‛colapso total’ em rede hospitalar: https://bit.ly/3llulIQ  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Projeto prevê salário R$ 3,8 mil para farmacêuticos de MS: https://bit.ly/3eAcxZ0  
 
Guedes defende vacinação em farmácias e diz que normalidade volta em até 6 meses:              
https://bit.ly/3rQEy23  
 
Neo Química lança nova identidade para plataforma dedicada a profissionais da farmácia:            
https://bit.ly/2ORCzvY  
 
Governo autoriza reajuste de até 4,88% em remédios: https://glo.bo/38Gt221  
 
Venda de anticoncepcionais foi afetada pela pandemia da Covid-19: https://bit.ly/3cwXo89  
 
Farmacêutico acusado de vazar receita de David Uip é condenado em R$ 11 mil:              
https://bit.ly/2Ot3tdU  
 
Farmacêutico “vira herói” ao aplicar vacina fantasiado de Super-Homem:         
https://bit.ly/3cMXicP  
 
Refugiados da Síria: 'Brasil foi o único país que nos abriu a porta', conta farmacêutico que                
passou por duas guerras: https://glo.bo/3cBGB3G  
- 
VAGAS DE EMPREGO E PROCESSOS SELETIVOS 
 
Empregos para Farmacêutico: Droga Raia divulga vagas: https://bit.ly/3czHoCo  
 
Fundação que vai gerenciar hospital de campanha em Lauro de Freitas abre seleção para              
mais de 200 vagas; veja: https://glo.bo/30Lv5NS  
 
Barra da Tijuca tem 10 vagas de emprego para Farmacêutico: https://bit.ly/3vqSulS  
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