Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta quarta-feira, 03/03. 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
Venda de medicamentos para depressão cresceu 17% com a pandemia:
https://bit.ly/3kJ6dzy
CFF estuda digitalizar processos para reduzir despesas de remessa: https://bit.ly/3kIrTf0
Comissão de tomadas de contas agiliza julgamento de processos: https://bit.ly/307iAvt
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
SUS oferece assistência integral para pessoas com deficiência auditiva:
https://bit.ly/3bX6St9
Laboratórios Centrais recebem treinamento para otimizar testagem para Covid-19:
https://bit.ly/3kDOARD
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Webinar orienta sobre o peticionamento de novos alimentos: https://bit.ly/3e6qJZm
Atualização da situação da vacina Sputnik V na Anvisa: https://bit.ly/3ba6ok0
Nota para imprensa: monitoramento de vacinas: https://bit.ly/2NXyHtd
Pacientes com doenças raras denunciam falha em entrega de medicamentos; Sesa relata
normalidade: https://bit.ly/305gVXz
Medicamentos contra covid-19 da biofarmacêutica NanoViricides têm forte eficácia:
https://glo.bo/2NVZGFz
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Novo relatório da OMS sobre o vírus linfotrópico T humano tipo 1 destaca estratégias para
sua prevenção e controle: https://bit.ly/2OnGFeQ
CONSELHO NACIONAL DA SAÚDE - CNS

“Frente pela Vida deve convocar STF e Congresso Nacional a pressionar o Executivo”,
alerta Padilha: https://bit.ly/3c2uRXE
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Municípios podem solicitar o agendamento para retirada da nova remessa de doses da
CoronaVac: https://bit.ly/3reWVh3
Universidade de Brasília oferta curso on-line sobre dengue, Zika e chikungunya:
https://bit.ly/389T8ds
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Mulher, ciência e pandemia são temas da aula inaugural da Fiocruz Brasília:
https://bit.ly/3e53YoI
Fapeam lança editais inéditos para incentivar a participação de mulheres na ciência:
https://bit.ly/2NWx132
Covid-19: nota técnica aponta agravamento da pandemia: https://bit.ly/2O1fzdV
JORNAL DA USP
Variante brasileira emergiu em novembro, é mais transmissível e pode causar reinfecção,
sugere estudo: https://bit.ly/30ervv7
Ex-ministros lançam manifesto contra possível "colapso" da ciência nacional:
https://bit.ly/2OgvFQL
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Iluminação especial do Congresso na cor azul marcará Dia Mundial da Audição:
https://bit.ly/2NP0Brr
SENADO FEDERAL
Senado fará sessão especial virtual para celebrar Dia Mundial do Rim: https://bit.ly/3sQzU4v
NOTÍCIAS GERAIS
É falso que coquetel com hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina cure a Covid-19:
https://bit.ly/3qmgF17
Saúde promove capacitação online para farmacêuticos do Município: https://bit.ly/3rgs5EH
Amazon nomeia farmacêutico para vacinar seus mais de 1 milhão de funcionários:
https://bit.ly/3uOhT8A

TCU constata mais de R$ 15 milhões em irregularidades no programa Farmácia Popular:
https://bit.ly/3uTbcSE
Funcionários públicos de Ipatinga são presos por desvio de medicamentos:
https://bit.ly/3v1GerM
Técnico de enfermagem é preso com vários medicamentos e receitas falsificadas:
https://bit.ly/3kFMoJj
VAGAS DE EMPREGOS
Drogaria Araujo abre vaga de emprego em Muriaé: https://bit.ly/3sYYcJJ
Drogasil abre 14 vagas para Atendentes e Farmacêuticos: https://bit.ly/2NVYiCR
Confira as vagas de emprego disponíveis pelo Sine nesta quarta-feira (03):
https://bit.ly/2MHcgI5

