
Senhoras e senhores farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Este é mais um boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que
está repercutindo nesta terça-feira, 30/03. Vejam 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#37 News Farma: confira as notícias da semana:
http://www.newsfarma.org.br/cff/not/50611
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Saúde amplia vacinação contra a covid-19 para pessoas com HIV/AIDS:
https://bit.ly/3djh8fP

Ministro Queiroga reforça apoio aos municípios em encontro com a Frente Nacional de
Prefeitos: https://bit.ly/3u8pm1b

Ministro da Saúde apresenta ações de combate à pandemia em audiência no Senado:
https://bit.ly/3rvFicd

Ação da Saúde garante 2,8 milhões de medicamentos de intubação: https://bit.ly/3uk1JD5

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 29 de março de 2021:
https://bit.ly/2PKx2ri
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa publica decisões sobre pedidos de CBPF: https://bit.ly/3frgkIs

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de medicamento para Covid-19:
https://bit.ly/2PMImUc

Anvisa seleciona consultor para análise de bancos de dados: https://bit.ly/2O6dRrE

Saiba mais sobre importação de dispositivos e medicamentos: https://bit.ly/3uk29t9

CMED aprova medida para agilizar entrada de medicamentos para Covid-19 no mercado:
https://bit.ly/39rkfkQ
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS vai homenagear Jaqueline Góes de Jesus, cientista que mapeou o genoma do
coronavírus: https://bit.ly/3m9U8Uv
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-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Paraná ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas: https://bit.ly/2QT6pBl

Saúde realiza encontro virtual para dirigentes e cuidadores de idosos das instituições de
longa permanência: https://bit.ly/3m7seIE

Nota de Pesar – Alexandre Toledo: https://bit.ly/3sBEm7f
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Conasems participa de comissão sobre o uso da tecnologia no enfrentamento da Covid-19:
https://bit.ly/3dpbxVv

AstraZeneca e Fiocruz promovem evento educacional online sobre vacina contra a
Covid-19: https://bit.ly/3m7EwAN
-
JORNAL DA USP

Pesquisadores explicam como funcionam as duas potenciais vacinas que deram entrada na
Anvisa: https://bit.ly/3fom7OT
-
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

A OMS pede mais estudos, dados sobre a origem do vírus SARS-CoV-2, reitera que todas
as hipóteses permanecem abertas: https://bit.ly/2PJsUIo

Líderes globais se unem em um apelo urgente por um tratado internacional de pandemia:
https://bit.ly/3dmUS4E
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Publicação online da Rede Profsaúde reúne produção acadêmica: https://bit.ly/31yz1SA
-
SENADO FEDERAL

Covid-19: uso da máscara é fundamental para evitar contaminação, ressaltam senadores
médicos: https://bit.ly/3rDgtLt

Veja dicas para uso das máscaras caseiras e descartáveis: https://bit.ly/3ud5IRL

Lei das máscaras vale para todo o território nacional; conheça as regras:
https://bit.ly/31yAl7S
-
NOTÍCIAS GERAIS
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Mulher passa mal, pede apoio em farmácia e Samu é acionado para atendimento:
https://bit.ly/3cw04UF

Profissionais de saúde de Blumenau poderão agendar vacina contra Covid-19 nesta
terça-feira: https://bit.ly/3cA08mh

Código de ética farmacêutica: tudo que você precisa saber: https://bit.ly/2PcGswa

Medicamento para tratar doenças crônicas graves está em falta na assistência farmacêutica
estadual: https://glo.bo/3czgews

Anvisa recebe pedido de uso emergencial de medicamento com anticorpos sintéticos para
tratar Covid: https://glo.bo/2PDvZto
-
VAGAS DE EMPREGO

PATs da RMVale oferecem 85 vagas de emprego nesta terça-feira: https://bit.ly/39sNKmk

Há vagas: confira mais de 1,5 mil chances de colocação no mercado de trabalho:
https://bit.ly/3diNyad
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