
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Acessem as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
segunda-feira, 11/01/2021.   💊💉  Mantenham-se bem informados sobre os principais 
assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#27 News Farma: confira os destaques da 1ª semana de 2021: 
https://bit.ly/3oBVRSX  
 
Covid-19: Fundador da Anvisa é favorável à vacinação em farmácias: https://bit.ly/38AuaV7  
 
Anvisa disponibiliza dez novas bases de dados abertos: https://bit.ly/3i5DwLu  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Nota: uso emergencial Butantan: https://bit.ly/3oxO5cY  
 
Nota: uso emergencial Fiocruz: https://bit.ly/2XrIZTy  
 
Painel: acompanhe o andamento da análise das vacinas – uso emergencial: 
https://bit.ly/35vsWbF  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
SUS marca 20 anos de avanços na Saúde Bucal dos brasileiros: https://bit.ly/3nz3MPL  
 
Ministério da Saúde e Instituto Butantan acertam exclusividade na distribuição da vacina 
pelo SUS, que será disponibilizada simultaneamente a todos os estados: 
https://bit.ly/2Xxj64G  
 
Pazuello vai a Manaus para lançamento de ações de enfrentamento à Covid-19: 
https://bit.ly/2MV8pqH  
 
Ministério da Saúde é notificado sobre nova cepa do coronavírus em viajantes provenientes 
do Brasil: https://bit.ly/3scFkHt  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 11/01/2021: https://bit.ly/3bChajw  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
OPAS firma parceria com município do Rio de Janeiro para criação de Centro de Operações 
de Emergências para enfrentamento da pandemia: https://bit.ly/3sdV8K3  

https://bit.ly/3oBVRSX
https://bit.ly/38AuaV7
https://bit.ly/3i5DwLu
https://bit.ly/3oxO5cY
https://bit.ly/2XrIZTy
https://bit.ly/35vsWbF
https://bit.ly/3nz3MPL
https://bit.ly/2Xxj64G
https://bit.ly/2MV8pqH
https://bit.ly/3scFkHt
https://bit.ly/3bChajw
https://bit.ly/3sdV8K3


 
Goiás vai receber 3,2 milhões de doses da vacina CoronaVac, do Instituto Butantan, 7% do 
total anunciado pelo Ministério da Saúde: https://bit.ly/3i1AxUD  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisa busca detecção precoce de Covid-19 em comunidade no Rio: 
https://bit.ly/3i41R4n  
 
Ensp divulga edital de seleção para curso de 'Oficinas Clínicas sobre o Cuidado': 
https://bit.ly/35tEr3o  
 
A pesquisadora Elaine Nascimento da Fiocruz Piauí inaugura a série Cientistas da Fiocruz 
Nordeste: https://bit.ly/3buPm0w  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
OPAS firma parceria com município do Rio de Janeiro para criação de Centro para 
enfrentamento da pandemia: https://bit.ly/39oIjUu  
 
UNICEF e parceiros desenvolvem ações de prevenção contra a COVID-19 para povos 
indígenas: https://bit.ly/3snAKGz  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Governo de MS está com processos seletivos para contratação de médicos, farmacêuticos 
e nutricionista: https://glo.bo/2MJGXMn  
 
Farmacêutica que perdeu convocação por não ter lido Diário Oficial consegue na Justiça 
direito de permanecer em concurso: https://bit.ly/35wKJPJ  
 
Vítima da Covid grava áudio e se despede de familiares antes de morrer: 
https://bit.ly/3i44kvF  
 
Pesquisadores da UnB descobrem potencial tratamento para covid-19: https://bit.ly/39r7XIt  
 
Fantástico entra no Instituto Butantan e mostra em 1ª mão produção da CoronaVac: 
https://glo.bo/3qc3tw0  
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