Farmacêuticas e farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Acompanhem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que
estão repercutindo nesta quinta-feira, 04/03. Veja também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
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Mais de 800 prefeituras aderem a consórcio
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Ministro Pazuello visita unidades de saúde no Paraná e em Santa Catarina:
https://bit.ly/385W0If
Ministério da Saúde promove cursos técnicos em órteses e próteses: https://bit.ly/3rh4eow
Ministro da Saúde fala sobre grave momento da pandemia e anuncia avanço na compra de
vacinas: https://bit.ly/3bcNV6y
Ministério da Saúde e Pfizer avançam em negociações para compra de vacina:
https://bit.ly/3bh7daE
Pazuello garante estabilidade no cronograma de entregas de vacinas contra a Covid-19 a
partir de março: “O PNI está garantido”: https://bit.ly/3uQkSxk
Ministérios da Saúde e Cidadania discutem cuidados durante a gestação e após o
nascimento: https://bit.ly/3uTBOmz
Desafios na vigilância
https://bit.ly/3qdISag
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Saúde lança guia alimentar de bolso para crianças
https://bit.ly/3rhQsC2
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Webinar aborda funcionalidades do Sistema Solicita: https://bit.ly/2OoLo08
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Prazo de análise de estudos clínicos para Covid-19: https://bit.ly/3riHC70
Anvisa recebe pedido
https://bit.ly/3rdUf38
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Vacinas contra Covid-19 e oxigênio só podem ser exportados com autorização da Anvisa:
https://bit.ly/3ecu49l
Óleo à base de canabidiol: Anvisa não pediu o fechamento da Abrace: https://bit.ly/3e90npy
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
CNS alerta para kits de exames Covid-19 que estão prestes a vencer novamente, prejuízo
pode chegar a R$ 206,4 milhões: https://bit.ly/3bglwfO
Fiocruz lança curso online aberto a todos sobre vacinação contra a Covid-19:
https://bit.ly/3kJCshQ
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Boletim do Instituto Para Práticas Seguras no Uso de Medicamentos: Segurança no Uso de
Vacinas: https://bit.ly/3sNDkou
Instituto Vital Brazil realiza Simpósio On-line de Biotecnologia: https://bit.ly/30a6eTs
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
ImunizaSUS: Edital de reabertura das inscrições: https://bit.ly/3sUNsfj
Legislação Diária Nacional – 04/03/2021: https://bit.ly/388RBUO
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Mais de mil mortes diárias de Covid-19 – o novo normal?: https://bit.ly/3eb9Mgj
Fiocruz divulga série histórica da situação de ocupação de leitos de UTI Covid-19 no SUS:
https://bit.ly/3sQMa52
SENADO FEDERAL
Senadores fazem um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da covid-19:
https://bit.ly/3e9d7MZ
NOTÍCIAS GERAIS
Farmácias passarão a oferecer vacinas contra a Covid-19 a partir da semana que vem nos
EUA: https://glo.bo/30bFRN9

COMO COMBATER A ANSIEDADE E A DEPRESSÃO NO TRABALHO? CONHEÇA AS
STARTUPS CUJA MISSÃO É MELHORAR NOSSA SAÚDE MENTAL: https://bit.ly/3rlWDoz
Governo estuda ampliar cobertura do SUS para doenças raras: https://bit.ly/38a3M3P
Empresa de cargas não é obrigada a contratar técnico farmacêutico para realizar transporte
de medicamentos: https://bit.ly/2NYQvEc
Gel a base de Murumuru garante primeira patente de invenção à Ufopa após cinco anos de
pedido: https://glo.bo/3sPs1w8
Veja quais medicamentos já foram testados contra o coronavírus: https://bit.ly/30a5iP9
Com spray, Bolsonaro
https://bit.ly/3qdyJKr
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Farmacêuticos concluem residência inovadora da Prati-Donaduzzi: https://bit.ly/3rk1aYu
Mostra no Museu do Amanhã traz reflexões sobre os impactos da Covid-19:
https://bit.ly/3uUZ9Ex
VAGAS DE EMPREGOS
Aberta seleção de médicos, farmacêutico e técnico de enfermagem para atuação na
Agepen: https://bit.ly/3qddPLv
Apsen Farmacêutica abre processo seletivo digital com 160 vagas para propagandista
farmacêutico: https://bit.ly/3edpF62
Confira as 93 vagas
https://glo.bo/3uXMSis
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