
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱  Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 16/11. 💊💉  Fiquem por dentro dos principais assuntos e comecem a 
semana bem informados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
População de Caruaru é contemplada pelo Programa Remédio na Porta: 
https://bit.ly/3nuJ2Ja  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#19 News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/36CcsOO  
 
Cartão facilita acompanhamento da saúde dos caminhoneiros: https://bit.ly/36DJpdS  
 
Anvisa e Butantan explicam no Congresso vacina chinesa: https://bit.ly/3pBcU8v  
 
Governo prorroga incentivo financeiro para centros de saúde: https://bit.ly/3lH9WNy  
 
Ministério da Saúde prorroga leitos de UTI em 11 estados: https://bit.ly/36KfgcP  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Doença tem 10 milhões de novos casos no mundo em 2019; Brasil registra 96 mil 
ocorrências: https://bit.ly/3lB3cAX  
 
Ministério da Saúde prorroga seleção para projetos de estruturação de Farmácias Vivas: 
https://bit.ly/2KdX3ga  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Medicamentos controlados e antimicrobianos: dados abertos: https://bit.ly/38Ui2yZ  
 
Anvisa convoca detentores de registro de medicamentos: https://bit.ly/38OabD1  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Ocupação Preta: CNS vai debater desafios da Saúde para os Povos Originários, Povos 
Tradicionais e Meio Ambiente: https://bit.ly/3kB5YVi  
- 
JORNAL DA USP 
 
Pílula Farmacêutica #51: Produção de remédios precisa de Boas Práticas de Fabricação e 
Controle: https://bit.ly/3f5hSpi  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
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Rumo à eliminação do câncer cervical nas Américas: https://bit.ly/2Uws9kV  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - OPAS 
 
Mortes por sarampo em todo o mundo sobem 50% entre 2016 e 2019: https://bit.ly/3kyqdTz  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Castelo da Fiocruz ganha cor azul para marcar o Dia Mundial do Diabetes: 
https://bit.ly/3f3wlSC  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto concede adicional de 10% a profissionais de enfermagem aptos em Libras: 
https://bit.ly/3f5kELe  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Bolsonaro prorroga 122 contratos de pessoal nas áreas de saúde e educação: 
https://bit.ly/3lBPde4  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vendas de medicamentos para diabetes têm crescimento de 22% em 2020: 
https://bit.ly/35CxYUu  
 
Anvisa aprova registro de medicamento da Biomm usado em tratamento de covid-19: 
https://glo.bo/32Qn4sm  
 
Vítima de infarto, Jorge Yochinobu Chihara morre aos 64 anos: https://glo.bo/3ny9dP5  
 
Farmacêutica Moderna diz que vacina contra Covid-19 tem 95% de eficácia: 
https://glo.bo/3lAaZic  
 
Diabetes pode reduzir medicamento anti-HIV no sangue, revela pesquisa: 
https://bit.ly/38NMNFr  
 
Fabio da Farmácia, do PTB, é eleito prefeito de Paranã: https://glo.bo/2IBqXtT  
 
Dorinha da Farmácia, do PDT, é eleita prefeita de Guanhães: https://glo.bo/2IEvrjG  
 
Paraíba da Farmácia, do Patriota, é eleito prefeito de Nova Crixás: https://glo.bo/2UvC0Yr  
 
Odair da Farmácia, do Patriota, é eleito prefeito de Cordislândia: https://glo.bo/2H6RQFN  
 
ELEIÇÕES 2020: Edson da Farmácia é o prefeito eleito de Jaraguari, com 67,63% dos 
votos: https://bit.ly/2IEZNCo  
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Gino da Farmácia será o novo prefeito de Santa Gertrudes: https://bit.ly/38I1UjU  
 
Marcelino da Farmacia, do PV, é eleito prefeito de Rio das Ostras: https://glo.bo/3nnqGK6  
 
Eliseu da Farmácia (Patriota) é eleito prefeito de Iguaraçu (PR): https://bit.ly/32KQ2d2  
 
Odair da Farmácia (Patriota) é eleito prefeito de Cordislândia (MG): https://bit.ly/3lBcLQn  
 
Grupo Tapajós investe em tecnologia para afinar processo de reposição de produtos e 
acelerar crescimento em 2021: https://bit.ly/3kz11wo  
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