Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa noite!
Esta é a sua dose diária de notícias.

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF sobre os assuntos da saúde e setor
farmacêutico que estão repercutindo nesta quarta-feira, 28/04. Acessem também as
vagas de emprego para farmacêutico. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem
informados sobre os principais assuntos da profissão.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

A hora é agora! CFF articula PL prevendo piso salarial de R$ 6,5 mil para o farmacêutico:
https://bit.ly/3t5U7mh
Conselhos de Farmácia iniciam Reunião Geral com boa notícia para a categoria:
https://bit.ly/3aOuArD
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Acidentes de trabalho: motociclistas estão entre as principais vítimas: https://bit.ly/2R8boho
Brasil registra queda de mais de 34% em acidentes de transporte relacionados ao trabalho:
https://bit.ly/3eBH86R
Saúde realiza live para discutir políticas públicas e iniciativas para o atendimento de
crianças com autismo: https://bit.ly/3uerZyI
Saúde apoia pesquisa de vacinação em massa para avaliar eficácia de vacina contra novas
cepas da Covid-19: https://bit.ly/3gH54bE
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Plenária reuniu Anvisa e demais autoridades reguladoras: https://bit.ly/32V15Af
Acompanhe a 8ª Reunião Ordinária Pública da Diretoria da Anvisa: https://bit.ly/3t9ZRvH
Evento sobre Guia ICH de Boas Práticas Clínicas: saiba mais: https://bit.ly/32YmckY
Confira o painel do tempo de análise de processos de importação: https://bit.ly/3eDcXwb
Publicado manual sobre
https://bit.ly/32WxZ3d
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Anvisa disponibiliza arquivos com modelos para rotulagem nutricional: https://bit.ly/3e0nLW7
Nota: pedido de estudo para a Butanvac: https://bit.ly/3eBHzOx
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS, Frente pela Vida e centrais sindicais realizam ato cobrando lockdown nacional e
auxílio emergencial adequado: https://bit.ly/3xwBbAC
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Em cerimônia de posse do Conass, Lula convoca defesa permanente do SUS: “Sem ele, a
tragédia seria ainda maior”: https://bit.ly/3vqWPo7
Pesquisa vai analisar perfil e práticas de agentes de endemias e comunitários de saúde:
https://bit.ly/3aOsLLf
Mato Grosso do Sul recebe novos lotes com 63.220 doses de vacina contra Coronavírus:
https://bit.ly/3aIPRD2
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS
Confira todas as edições do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a
Covid-19: https://bit.ly/3vvb8rE
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz e Instituto de Saúde Global de Barcelona assinam acordo: https://bit.ly/3e0Zlf6
Projeto ArticulaFito destaca três espécies vegetais da Caatinga: https://bit.ly/3nsUpmj
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Financiamento de Vacinação COVID-19 e Perguntas e Respostas de Orçamento:
https://bit.ly/3vvbsXo
NOTÍCIAS GERAIS
Pílula Farmacêutica #66: Hipertensão
cardiovascular: https://bit.ly/3vqqlKB

é doença silenciosa que ameaça saúde

PJF convoca 34 farmacêuticos: https://bit.ly/3xFSqjl
Farmacêuticos alertam para uso irregular de remédios sem receita: https://bit.ly/3gSlRbX
Nota de pesar: falece José Edu Rosa, professor aposentado do Departamento de
Odontologia: https://bit.ly/3xHK9eG
Farmácia interditada durante Operação tarja Preta em Campos: https://bit.ly/3xxlHN2
DEPUTADO FÁBIO MITIDIERI DEFENDE USO MEDICINAL DA CANNABIS SATIVA NO
BRASIL: https://bit.ly/3vFoguL
-

VAGAS DE EMPREGO
Funtrab oferta 256 vagas na capital: https://bit.ly/3gNbJko
RD Drogasil tem 265 vagas de emprego para TODO BRASIL: https://bit.ly/3aP1h8j
Programa oferta mais de 2 mil vagas de emprego em 20 municípios goianos; saiba mais:
https://bit.ly/32Xq1Hc
Até R$ 6 mil: HCPA abre vagas para área administrativa e da saúde: https://bit.ly/3gMQ38k

