
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta               
segunda-feira, 05/10.  💊💉  Acompanhem e mantenham-se atualizados.  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma - No Podcast News Farma desta semana, Conselho Federal de             
Farmácia (CFF) lança campanha digital de conscientização para o controle do câncer de             
mama: https://www.facebook.com/watch/?v=349307343164546  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Pnud seleciona consultor para projeto na Anvisa: https://bit.ly/3lgTenu  
 
Vacina contra Covid-19: dos testes iniciais ao registro: https://bit.ly/36znqWX  
 
Participe da Consulta Dirigida sobre Produtos Fronteira: https://bit.ly/3jx9QqR  
 
Dúvidas sobre a CP 912? Veja o informativo ‘Perguntas e respostas’: https://bit.ly/2HURwtD  
 
Mudanças no checklist para petições de CBPDA: confira: https://bit.ly/3lg2SXG  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
COVID-19 interrompendo os serviços de saúde mental na maioria dos países, pesquisa da             
OMS: https://bit.ly/3nn9GES  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
Brasil lança campanha de vacinação de crianças e adolescentes: https://bit.ly/36FXU26  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Chefe da ONU lembra 'espírito de Gandhi' e pede cessar-fogo global contra 'inimigo             
comum': https://bit.ly/3lg8HV6  
 
Líderes mundiais e celebridades participarão de evento da OMS no Dia Mundial da Saúde              
Mental: https://bit.ly/3d2KFtu  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Saúde Mental e pandemia de Covid-19: quais os desafios do SUS?, questiona live do CNS               
marcada para quarta, 7/10: https://bit.ly/3cZym18  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Estágio prepara superintendentes estaduais do Ministério da Saúde: https://bit.ly/33tZwu3  
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Líderes mundiais e celebridades participarão de evento da OMS no Dia Mundial da Saúde              
Mental: https://bit.ly/2SvcWzw  
 
PORTARIA GM Nº 2.684, DE 2 DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/3d2MeYo  
 
PORTARIA Nº 2.654, DE 1º DE OUTUBRO DE 2020: https://bit.ly/2StIjuA  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3cYCbUi  
 
Painel de apoio à gestão – novas atualizações: https://bit.ly/3nme1b5  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #45: Fabricantes e distribuidoras de medicamentos devem assumir          
logística reversa de medicamentos: https://bit.ly/36zylzK  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Seminário em biomodelos está com inscrições abertas para recebimento de trabalhos:           
https://bit.ly/36zcY1v  
 
Método Wolbachia contra arboviroses chega a Belo Horizonte: https://bit.ly/3nmT9As  
 
Inscrições abertas para candidatos(as) a presidente da Fiocruz: https://bit.ly/34o5KLa  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prevê cobertura de atendimento domiciliar por planos de saúde:          
https://bit.ly/3d2equQ  
 
Projeto reduz tributos sobre equipamentos usados na formação de aluno da área da saúde:              
https://bit.ly/3jyTJsO  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Secretários de Saúde querem permissão para gastar recursos da covid até fim de 2021:              
https://bit.ly/3nm0IHG  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Por que as bactérias se tornam resistentes aos antibióticos?: https://bit.ly/3d0wpBH  
 
Farmácia Petrópolis: para viagem, o valor da união: https://bit.ly/3cYwQfG  
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Homeopatia Rio Preto celebra 40 anos de tradição e revoluciona mercado de terapias             
naturais: https://bit.ly/2SvxGax  
 
Valadares: aulas presenciais serão retomadas a partir de segunda-feira (5/10):          
https://bit.ly/3izfAPg  
 
Donald Trump faz tratamento com medicamento estudado por bageense:         
https://bit.ly/34lOkii  
 
Alopatia, homeopatia ou fitoterapia: conheça os tratamentos: https://bit.ly/30vZwI0  
 
Veja as vagas de emprego do Sine Macapá para 5 de outubro: https://glo.bo/3lgnU8A  
 
Ranking define os dez medicamentos mais valiosos do mundo: https://bit.ly/36z2eQR  
 
Após reencontro pela janela, pai volta a abraçar filho que ficou 13 dias internado com               
coronavírus: https://glo.bo/3njm88h  
 

https://bit.ly/2SvxGax
https://bit.ly/3izfAPg
https://bit.ly/34lOkii
https://bit.ly/30vZwI0
https://glo.bo/3lgnU8A
https://bit.ly/36z2eQR
https://glo.bo/3njm88h

