Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta terça-feira, 02/03. Veja também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF
Rádio News Farma
Podcast#33 News Farma: confira as notícias da semana:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50515
Instituto alerta profissionais de saúde sobre erros com vacinas:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50517
Conselhos se posicionam contra RT remota nas farmácias do AM:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50518
Sindicatos, conselhos, associações: qual a diferença?:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50519
CFF não mantém convênios com instituições de ensino superior:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50520
Investigação forense: farmacêuticos relatam experiências na área:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50521
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Dia Mundial da Obesidade: Saúde prepara semana de atividades sobre o tema:
https://bit.ly/2NXwuht
Saúde reforça atendimentos nas unidades básicas de saúde e envia suprimentos ao Acre:
https://bit.ly/305iCnO
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Recursos administrativos têm novos formulário de petição e checklist: https://bit.ly/3q9Pqqb
Agência esclarece sobre decisões judiciais relacionadas a Cannabis medicinal:
https://bit.ly/3bTGd0e
Antissépticos de uso em humano: Anvisa abre Consulta Dirigida: https://bit.ly/3kA2dkL
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Lockdown: CNS defende distanciamento social mais rigoroso diante do momento mais
grave da pandemia: https://bit.ly/2NLhiE9
Conselho de Secretários de Saúde orienta medidas restritivas nos estados diante do pior
momento da pandemia: https://bit.ly/2NMMBhX
Por que está faltando vacina contra a Covid-19 no Brasil? Live do CNS será nesta quarta,
3/3: https://bit.ly/3843v2p
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Municípios da Regional BH recebem nova remessa de vacinas contra a covid-19:
https://bit.ly/3bb7FaK
25º Congresso Brasileiro Multidisciplinar em Diabetes: https://bit.ly/3baCPii
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Nota de Esclarecimento do Conasems sobre a aquisição de vacinas contra Covid-19 pelos
municípios: https://bit.ly/3uMbSJK
Live: saiba quais os prazos e obrigações da gestão municipal na homologação de dados no
SIOPS: https://bit.ly/2OiSyCN
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
QUEM: 1 em 4 pessoas com projeção de problemas auditivos até 2050:
https://bit.ly/304X2jq
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
UNOPS entrega medicamentos para complicações causadas pela COVID-19 no Acre:
https://bit.ly/3e1AmZj
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Pesquisadora da Fiocruz Bahia é autora de três capítulos do livro 'Tratado de Infectologia':
https://bit.ly/3b8O8Yw
JORNAL DA USP
Pílula Farmacêutica #59 Conheça os riscos da isotretinoína contra acne:
https://bit.ly/3q78bur
Trajetória das mulheres na ciência: evento destaca pesquisadoras da USP:
https://bit.ly/3raMBXd
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Líderes decidem votar projeto que autoriza estados, municípios e setor privado a comprar
vacinas: https://bit.ly/382hdml
Entra em vigor lei que autoriza acesso a consórcio de vacinas contra Covid-19:
https://bit.ly/3bQmNJD
NOTÍCIAS GERAIS
Vendas de medicamentos para depressão aumentam durante a pandemia em Rondônia:
https://glo.bo/383bBIF
Farmácia clínica: tire suas dúvidas: https://bit.ly/3q9x2Oq
Farmácia oncológica: conheça a área: https://bit.ly/3sMN0Qf
Farmacêuticos concluem residência inovadora da Prati-Donaduzzi: https://bit.ly/3kDXkas
Superbactérias e antibióticos: os riscos do uso indiscriminado do medicamento:
https://bit.ly/37ZSO0C
CFF alerta que não possui convênios com instituições de ensino e não realiza seleção para
cursos: https://bit.ly/2PijfIo
VAGAS DE EMPREGOS
Vaga para Farmacêutico - Hospital de Palmas: https://bit.ly/3sHzL35
Porto Real abre vagas para farmacêutico e atendente de farmácia: https://bit.ly/3sEAPF1
Grupo DPSP abre cinco vagas de emprego para Farmacêutico: https://bit.ly/3uHBNlL
Em busca de emprego? Confira mais de 2 mil oportunidades: https://bit.ly/3bSvZx2
Confira as vagas de empregos disponíveis no PAT de Caraguatatuba: https://bit.ly/2OgZlwO
Saúde em São Paulo contrata médicos e farmacêuticos por meio de Processos Seletivos:
https://bit.ly/3qboQx5
Concurso PA: mais duas seleções são recomendadas pelo TCE: https://bit.ly/2Ok73Gs
Prefeituras abrem inscrições de concursos pelo Brasil; há mais de 400 vagas:
https://bit.ly/3uXT626
Concurso Público Contagem: confira o cenário dos concursos: https://bit.ly/383F2dt
Concurso e Processo seletivo Prefeitura Cerro Negro SC 2021: https://bit.ly/3rnlZTf

Prefeitura de Caieiras - SP informa novo Processo Seletivo: https://bit.ly/3c9NDg7

