
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱  Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
quarta-feira, 07/10.  💊💉  Acompanhem e fiquem atualizados. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Congresso Mundial da AFPLP será de 26 a 28 de novembro: https://bit.ly/3dfnwEA  
 
Rádio News Farma - Transferência de bolsas de sangue entre estados garante estoques: 
https://bit.ly/3nr5PX3  
 
Governo promove cursos de prevenção ao suicídio e à automutilação: https://bit.ly/2GqByHx  
 
Governo desiste de alterar gestão sobre práticas integrativas: https://bit.ly/2GOUAHq  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Publicada definição de responsáveis pelas diretorias: https://bit.ly/30GvFfX  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Discurso de abertura do Diretor-Geral da OMS na reunião do Conselho Executivo: 
https://bit.ly/34uZAco  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Pandemia custa US$375 bilhões por mês à economia global: https://bit.ly/3jHh7UP  
 
Dia Mundial contra a AIDS 2020: solidariedade global, responsabilidade compartilhada: 
https://bit.ly/2GMITkc  
 
Missão COVID-19: OPAS e estado do Pará trocam experiências: https://bit.ly/36Nnt1D  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Webinar sobre Cuidados Paliativos – 10 de outubro: https://bit.ly/34tWF3y  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/34wyWQc  
 
Inscrições para cursos on-line sobre prevenção da automutilação e do suicídio continuam 
abertas: https://bit.ly/3izkAUc  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ  
 
Fiocruz e Eatris assinam parceria em ciência translacional: https://bit.ly/2GI4r1E  
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Webinar internacional sobre Covid-19 acontece nos dias 14 e 15 de outubro: 
https://bit.ly/2I6tlIW  
 
Reforço para o conhecimento das leishmanioses nas Américas: https://bit.ly/3jGkdZt  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta institui eleição direta e limita reeleição para conselhos de fisioterapia: 
https://bit.ly/34yIlqn  
 
Câmara recebe projeção de símbolo da luta contra o câncer de mama: https://bit.ly/3d8G4Gl  
 
Proposta prioriza conjunto de profissionais em vacinação contra gripe: 
https://bit.ly/2SBGFa4  
 
Proposta inclui dois psicofármacos na lista de medicamentos do SUS: https://bit.ly/3noAMv8  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senado deve votar nesta quarta critérios para a aplicação da vacina contra a covid: 
https://bit.ly/3lkaiJt  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Congresso Internacional de Farmácia começa nesta quarta-feira: https://bit.ly/36HuCjW  
 
Center RH seleciona farmacêutico e representante comercial: https://bit.ly/2HYJujo  
 
Prefeitura abre seletivo para contrata farmacêutico com salário R$ 4,5 mil: 
https://bit.ly/3iGCwMA  
 
Congresso Internacional de Farmácia começa nesta quarta-feira: https://bit.ly/3d9QJkb  
 
Medicamento à base de canábis pode ser eficaz no tratamento de epilepsia: 
https://bit.ly/3jSSl4x  
 
AME: Ministro do STJ determina que Ministério da Saúde forneça medicamento para Kyara: 
https://bit.ly/3jIIldK  
 
Inscrição para os programas de residência multiprofissional encerram na quinta-feira (08): 
https://bit.ly/3jGLuuy  
 
Consumidores com mais de 60 anos estão utilizando mais o e-commerce: 
https://bit.ly/33Edqdb  
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