
Senhoras e senhores Farmacêuticos, boa noite!

💻📱 Confiram o boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que está
repercutindo nesta quarta-feira, 14/04. 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

Assistência Farmacêutica de Rio Branco é exemplo de experiência exitosa:
https://bit.ly/3g9I9Fs
-
Rádio News Farma

CFF abre palestras com tema "Atuação do farmacêutico na estética":
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50637

Menos da metade dos farmacêuticos recebeu uma dose da vacina:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50639

Assessora do CFF participa de live da Abef:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50638
-
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS

Ministério da Saúde antecipa 2 milhões de doses da Pfizer para reforçar programa de
vacinação: https://bit.ly/2RBQ30g

EpiSUS Avançado para supervisores está com inscrições abertas até 21 de abril:
https://bit.ly/2OSQvpY

Boletim de Ações Estratégicas Contra a Covid-19 - 14 de abril de 2021:
https://bit.ly/32eNl2N

AstraZeneca/Oxford: Saúde reitera que a vacina é segura e reforça a importância da
imunização: https://bit.ly/2OPBWn2
-
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA

Anvisa participa de evento global da OMS: https://bit.ly/3adkhwV
-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS

CNS defende prioridade para pessoas com deficiência na vacinação contra Covid-19:
https://bit.ly/3mLAI8V

CNS publica Nota Técnica que afirma: “a pandemia no Brasil está rejuvenescendo” 13 de
abril de 2021/: https://bit.ly/3uQ3eJf
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-
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CONASS

SES-AM e FVS-AM ampliam rastreio da Covid-19 em 20 municípios com teste RT-PCR
13/04/2021 13:50:56: https://bit.ly/3g4bjGa

Secretaria da Saúde auxilia municípios a identificar quem ainda não recebeu segunda dose
da vacina da Covid-19: https://bit.ly/3gfMtTX

Funed desenvolve pesquisas que contribuem para o combate ao câncer:
https://bit.ly/32cc5Zk
-
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS

Publicada Portaria que credencia novos Centros de Atendimento à Covid-19 e prorroga o
prazo de financiamento: https://bit.ly/3si7505

#oSUSquefazemos: Campanha de valorização do SUS divulga ações de imunização contra
a Covid-19: https://bit.ly/3dZOFw4

Jornal Nacional: Segunda dose da vacina está atrasada para 1,5 milhão de brasileiros, diz
Ministério da Saúde: https://bit.ly/3mQBD8a
-
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS

Planos de saúde: autorização para teste de Covid-19 deve ser imediata:
https://bit.ly/2QkIJ8C
-
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ

Duas décadas de Reforma Psiquiátrica no SUS: https://bit.ly/3sh7mjY

Agenda Jovem Fiocruz organiza sala de situação inédita sobre rejuvenescimento da
pandemia: https://bit.ly/3dgiFVa

Covid-19: estudo monitora a mobilidade de pacientes em busca de atendimento:
https://bit.ly/3dZ2M4F
-
ORGANIZAÇÃO NACIONAL DA SAÚDE - OMS

Novo Pacto Global da OMS para acelerar ações de combate ao diabetes:
https://bit.ly/3gaotRS

A OMS e a Organização Internacional da Francofonia (IOF) assinam Memorando de
Entendimento para fortalecer o acesso à saúde nos países francófonos:
https://bit.ly/3mNs6hO
-
CÂMARA DOS DEPUTADOS
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Projeto cria abono anual para profissionais de saúde que estão na linha de frente:
https://bit.ly/3gcGoHQ

Proposta cria o Cadastro Nacional de Vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3e6TAv9
-
SENADO FEDERAL

Quais são os hábitos de higiene mais úteis durante a pandemia?: https://bit.ly/3mMP7la

STF confirma liminar que mandou instalar CPI da Covid: https://bit.ly/3wVWhZ3

Em audiência, consumidores criticam alta de medicamentos: https://bit.ly/3abrv4t

Senado debate alternativas para regulação dos preços de remédios no Brasil:
https://bit.ly/2Rsn1A0

Reajuste de remédios na pandemia é alvo de críticas de senadores: https://bit.ly/3tpLggA
-
VAGAS DE EMPREGO

Emprego: confira 138 vagas ofertadas em 15 municípios de Pernambuco nesta quarta:
https://glo.bo/3abI4O1

Farmácia contrata Orientadores de Loja: São 10 vagas abertas: https://bit.ly/3e1AAOG

UFOP-MG lança edital com duas vagas para Professor de Clínica Médica:
https://bit.ly/3snnhgu

GeralParáHospital Geral de Tailândia abre seleção para vaga de auxiliar de farmácia:
https://bit.ly/32cxlhT

Hospital Geral de Tailândia abre seleção para vaga de auxiliar de farmácia:
https://glo.bo/2Qsm8Xz

Drogaria Araujo abre vagas de emprego e estágio em Ubá: https://bit.ly/3adoMrj

Programa Mais Empregos oferece 1.694 vagas de trabalho distribuídas em 18 cidades de
Goiás: https://bit.ly/2RzHUtg

Confira vagas de emprego para Cascavel e Toleto: https://bit.ly/3diuFpl

https://bit.ly/3gcGoHQ
https://bit.ly/3e6TAv9
https://bit.ly/3mMP7la
https://bit.ly/3wVWhZ3
https://bit.ly/3abrv4t
https://bit.ly/2Rsn1A0
https://bit.ly/3tpLggA
https://glo.bo/3abI4O1
https://bit.ly/3e1AAOG
https://bit.ly/3snnhgu
https://bit.ly/32cxlhT
https://glo.bo/2Qsm8Xz
https://bit.ly/3adoMrj
https://bit.ly/2RzHUtg
https://bit.ly/3diuFpl

