
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa tarde!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta sexta-feira, 09/04. Acessem também as vagas de emprego para
farmacêutico. 💊💉 Fiquem sempre muito bem informados sobre os principais
assuntos da profissão.
-
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

LocalizaSUS aponta que cerca de 50% dos farmacêuticos foram vacinados:
https://bit.ly/2RnmCPr

Rádio News Farma

Prefeitura de Belo Horizonte oferece 31 vagas para farmacêutico:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50633

CFF realizará ciclo de palestras na plataforma Edu Farma:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50634

Internações caem no RS e SC tem 11 mortes à espera de UTI:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50627

Diretor da Anvisa sobre pandemia: "Está longe de seu fim":
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50629

Um em cada 3 tem sequela de doença mental pós Covid-19:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50632
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Brasil copatrocina iniciativa na OMC para ampliar a produção e a distribuição de vacinas:
https://bit.ly/2QegJmR

Programa Saúde na Escola poderá beneficiar mais de 23 milhões de estudantes em 2021:
https://bit.ly/31ZbES7
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Conheça o novo Plano de Transformação Digital da Anvisa 2021-2022:
https://bit.ly/3uCA7Jh

Relatório traz dados sobre inspeção internacional de IFAs: https://bit.ly/3wAlgAS

Anvisa divulga dados sobre inspeções em farmoquímicas nacionais: https://bit.ly/3dRTiIa
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
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CNS defende quebra de patentes das vacinas contra a Covid na Câmara dos Deputados:
https://bit.ly/2OBuFan

Entidades do CNS pedem que STF exija do governo lockdown de 21 dias e auxílio
emergencial adequado: https://bit.ly/3uGXpxP
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Campanha de Vacinação contra Gripe começa dia 12 de abril em Mato Grosso do Sul:
https://bit.ly/3fY8ean

Em um mês, Policlínica Metropolitana fez quase 14 mil atendimentos exclusivos de
Covid-19: https://bit.ly/39XhtnL
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Fiocruz Pernambuco desenvolve metodologia para detecção de variantes da Covid-19:
https://bit.ly/3wHUK8Y

Fiocruz recebe ministro da Saúde e firma parceria com Unifesp: https://bit.ly/2PSyU1E

InfoDengue e LabJaca monitoram enfermidade no Jacarezinho: https://bit.ly/32duYvj

Nota Técnica recomenda manutenção de medidas contra a Covid-19 no Rio de Janeiro:
https://bit.ly/3dJSSnk
-
JORNAL DA USP

Primeira dose da CoronaVac é efetiva contra variante P.1 do coronavírus, mostra estudo em
Manaus: https://bit.ly/2ODES6a
-
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU

COVID-19 continua aumentando nas Américas, alerta diretora da OPAS:
https://bit.ly/3mwrnlf
-
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS

Pesquisa de instituições brasileiras feita no Amazonas com apoio da OPAS aponta
efetividade da vacina CoronaVac contra nova variante da COVID-19: https://bit.ly/3d4VsFk

COVAX alcança mais de 100 economias 42 dias após sua primeira entrega internacional:
https://bit.ly/39X9yqa
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS

Projeto suspende corte de serviços básicos e planos de saúde durante pandemia:
https://bit.ly/39ZVrR3
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Comissão promove debate sobre conscientização do autismo: https://bit.ly/3wIYneM

Projeto garante tratamento no SUS para pessoas com sequelas da Covid-19:
https://bit.ly/3uCrUVz
-
SENADO FEDERAL

Debate vai anteceder votação de projeto que proíbe reajustes de medicamentos:
https://bit.ly/3wG9IMp
-
NOTÍCIAS GERAIS

Farmacêutica é detida suspeita de aplicar testes de Covid na casa dela em Lins; prática é
irregular: https://glo.bo/31Wv8XI

Bilhete de atendente de farmácia em entrega de remédio emociona mãe em Campo
Grande: https://bit.ly/2PStuUm

Médicos alertam: pandemia não pode ser motivo de parar o tratamento de HIV:
https://bit.ly/2Qdnc1n
-
VAGAS DE EMPREGO

Vagas de emprego são atualizadas pelo PAT de Espírito Santo do Pinhal - SP:
https://bit.ly/3wL3lHE

Sine de Brusque divulga mais de 200 vagas de emprego disponíveis: https://bit.ly/3s4EXxl

Hospitais do RS têm mais de 320 vagas de emprego disponíveis: https://bit.ly/3d4iDQd
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