Boa tarde, farmacêuticos!

💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira, 23/11. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos e comecem a
semana bem informados.
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacêuticos da UFSJ fazem testes da Covid-19: https://bit.ly/2J7gTsH
Rádio News Farma
Podcast#20 News Farma: confira as notícias da semana:
http://www.newsfarma.org.br/cff/jw.php?id=50228
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Em vídeos, especialistas incentivam homens a cuidarem mais da saúde:
https://bit.ly/3pYmFhA
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa lança consultas dirigidas sobre nova Agenda Regulatória: https://bit.ly/35XylZJ
Padrões microbiológicos de alimentos é tema de webinar: https://bit.ly/338OsC7
Serviços de saúde devem combater resistência microbiana: https://bit.ly/3982Fml
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CNS
NOTA PÚBLICA: CNS repudia assassinato de João Alberto Silveira Freitas:
https://bit.ly/3pSd1gc
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Tedros Adhanom, Diretor-geral da OMS, participará de evento da Abrasco:
https://bit.ly/2HwlNiI
Hemonorte celebra a Semana Nacional do Doador de Sangue: https://bit.ly/398nb6t
1ª Mostra de experiências em apoio institucional da gestão federal do SUS:
https://bit.ly/39lvD2z
Quesito raça/cor/etnia deve ser incluído no Sistema de Informação em Saúde:
https://bit.ly/373o5hN
JORNAL DA USP

Pílula Farmacêutica #52: Farmacovigilância assegura saúde da população quanto aos
medicamentos comercializados: https://bit.ly/2J0kGZ5
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Fiocruz PE promove a VIII Semana de Biociências e Biotecnologia em Saúde:
https://bit.ly/3m23PUm
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Prédio do Congresso Nacional recebe iluminação verde pelo Dia Nacional da Homeopatia:
https://bit.ly/3fpvTOV
Comissão quer explicações sobre denúncia de testes de Covid-19 que estão prestes a
vencer: https://bit.ly/3pXu1l4
SENADO FEDERAL
Congresso receberá iluminação verde para lembrar o Dia da Homeopatia:
https://bit.ly/3lTyrHo
Campanha conscientiza sobre riscos de diabetes, doença que pode causar cegueira:
https://bit.ly/3fpz5tI
NOTÍCIAS GERAIS
Corrida pela vacina movimenta papéis de farmacêuticas e atrai até Warren Buffett. Vale a
pena investir?: https://glo.bo/3pTPawD
Covid-19: Pfizer pede autorização emergencial para vacina ao FDA: https://bit.ly/337vUSM
Distribuição de remédios disponibilizados pelo SUS segue normal mesmo com a pandemia:
https://bit.ly/2ISpPTm
Confira as 126 vagas de emprego disponíveis para esta segunda-feira (23):
https://glo.bo/2ISq8gY
Acontece hoje a Live da Farmácia Nacional, sobre Novembro Azul, seja herói da sua saúde:
https://bit.ly/35U4bqe
Farmácia satélite gera economia para o SPA Joventina Dias: https://bit.ly/2USl6TP
Tutor Pedagógico – Farmácia/Biomedicina: https://bit.ly/3lYL3gz
Universidade Campo Real terá cursos de Farmácia, Engenharia Civil e Arquitetura em Irati
em 2021: https://bit.ly/398EF2D

Fiocruz prevê fabricar vacina para 130 milhões de brasileiros em 2021:
https://glo.bo/3pRl0ds
OMS diz que espera 'finalizar avaliação' da vacina de Oxford contra Covid-19 no início de
2021: https://glo.bo/2IYiEsh
Pesquisadores criam medicamentos para câncer e outras doenças: https://bit.ly/2UVniKs

