
Farmacêuticas e farmacêuticas, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta quinta-feira, 25/03. Vejam também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF lança material sobre o SIGTAP na plataforma Edufarma: https://bit.ly/3fl9AvT
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde trabalha em ações para ampliar fornecimento de vacinas, leitos,
medicamentos e oxigênio: https://bit.ly/3lQyzbw

Queiroga anuncia secretaria de combate à pandemia e fortalecimento da campanha de
vacinação: “Vamos aplicar 1 milhão de vacinas por dia”: https://bit.ly/3lXOpkM

Saúde altera notificação no SIVEP Gripe: https://bit.ly/3chxVR7
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa conclui meta de redução de custos administrativos: https://bit.ly/39g7RE6

Inscrições abertas para cursos à distância. Confira!: https://bit.ly/39g71XS

Medidas da Anvisa aumentam capacidade de produção de oxigênio: https://bit.ly/31hvLeb

Vacinas contra a Covid-19 não são intercambiáveis: https://bit.ly/3sjFtIG

Anvisa esclarece: kits de intubação: https://bit.ly/3w2NunQ
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

Desorganização do governo federal tem impedido produção nacional do kit intubação e
compras no exterior, critica CNS: https://bit.ly/2P5NfYm

NOTA PÚBLICA: 300 mil mortos por Covid-19 no Brasil, governo irresponsável precisa
pagar pelos crimes que comete: https://bit.ly/31fr0l1

Desorganização do governo federal tem impedido produção nacional do kit intubação e
compras no exterior, critica CNS: https://bit.ly/2OXItfB
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Carlos Eduardo Lula é reeleito presidente do Conass: https://bit.ly/3slJaOd
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Marcelo Queiroga participa de reunião com secretários de saúde e anuncia criação de
secretaria especial para o enfrentamento da Covid-19: https://bit.ly/3lPyFjC
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Folha de S.Paulo: Para tirar país da crise, Queiroga deve resgatar coordenação nacional e
ter autonomia, dizem gestores: https://bit.ly/2P7rQ0L

Jornal Nacional: Queiroga toma posse no Ministério da Saúde em cerimônia a portas
fechadas: https://bit.ly/2OZxlii

Marcelo Queiroga, novo Ministro da Saúde, recebe Conasems em primeiro encontro:
https://bit.ly/3rly36v
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Programa "Mulheres na Ciência" abre inscrições para cientistas: https://bit.ly/39glLGm

Estudo desvenda o ritmo biológico do Aedes: https://bit.ly/31jc6dI

Fiocruz receberá novas remessas de IFA para a produção da vacina Covid-19:
https://bit.ly/2NPL36A

Pandemia limita ações para a erradicação da tuberculose? https://bit.ly/39ejD1S
-
JORNAL DA USP

Vírus da covid-19 pode permanecer ativo por mais de 14 dias em pacientes com sintomas
leves: https://bit.ly/3tT7RBY
-
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE - ANS

ANS publica Painel de Precificação no Portal de Dados Abertos: https://bit.ly/3rqeJF4
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Congresso deve promulgar hoje garantia a recursos do fundo de desenvolvimento científico:
https://bit.ly/3lPnZBw
-
SENADO FEDERAL

Todos contra o Coronavírus: saúde mental em situação de isolamento social:
https://bit.ly/3tQSUjN

Associação Médica Brasileira condena uso de remédios do kit covid: https://bit.ly/3ssFr1q
-
NOTÍCIAS GERAIS
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AMO formaliza acordo com o HU para beneficiar pacientes oncológicos:
https://bit.ly/3snGCyN

Após uso de 'kit Covid', pacientes vão para fila de transplante; ao menos 3 morreram:
https://bit.ly/2PobctH

Queiroga toma posse no Ministério da Saúde em cerimônia a portas fechadas:
https://glo.bo/3tTdyj7

Para tirar país da crise, Queiroga deveria resgatar coordenação nacional e ter autonomia,
dizem gestores: https://bit.ly/3dlqcRB

Uso de medicamentos sem eficácia comprovada contra Covid está provocando outras
doenças graves, alertam médicos: https://glo.bo/3rm2QjA

Urina escura, inchaço, dor: médicos relatam estragos do kit covid nos rins:
https://bit.ly/2PpvfrG

Você sabia que as Farmácias podem vender produtos pet?: https://bit.ly/3lPDj12
-
VAGAS DE EMPREGO

Hospitais do Rio Grande do Sul têm mais de 450 vagas de emprego disponíveis:
https://bit.ly/3fs0JZp
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