
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo              
nesta segunda-feira, 08/02. 💊💉 Fiquem por dentro dos principais assuntos e           
comecem a semana bem informados. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
MPF arquiva denúncia do CRF-PA contra Diretoria do CFF e conselheiros federais:            
https://bit.ly/2MMpzqL  
 
Rádio News Farma 
 
Crescem vendas de fórmulas milagrosas contra a Covid-19: https://bit.ly/36PmLA3  
 
Podcast#31 News Farma: confira as notícias dos últimos dias: https://bit.ly/3q85FFi  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Tanque com 90 mil metros cúbicos de oxigênio já está em Manaus: https://bit.ly/3cLZ1k6  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa recebe pedido de registro definitivo da Pfizer para vacina Covid-19:           
https://bit.ly/3aNBInp  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
França e OMS: uma parceria estratégica para a segurança global da saúde:            
https://bit.ly/3jGORmp  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
OMS reforça necessidade de eliminar COVID-19 em todos os lugares: https://bit.ly/2N2lTkt  
 
CEPAL lança relatório nesta quarta (10) sobre a autonomia econômica das mulheres na             
recuperação pós-pandemia: https://bit.ly/2OeeD5v  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Diretora da Opas alerta que danos causados pela Covid-19 afetam desproporcionalmente           
mulheres: https://bit.ly/3p17cvt  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Wilson Lima anuncia abertura de 23 leitos de UTI no Hospital Platão Araújo:             
https://bit.ly/2MJAGRa  
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AL recebe mais 34.800 doses da vacina contra Covid-19 e segue calendário de imunização:              
https://bit.ly/2YW82yN  
 
Protagonismo dos estados no enfrentamento da pandemia aumenta a procura por           
informações e dados no portal do Conass: https://bit.ly/3cRzlCL  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3rDJrLF  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Complexo Tecnológico de Bio-Manguinhos coloca o Ceará na rota de produção de            
Biofármacos: https://bit.ly/2N7wTx7  
 
Biblioteca de Manguinhos retoma atendimentos remotos: https://bit.ly/3tES0HS  
 
Canal Saúde lança o Boletim Ciência: https://bit.ly/3q1vWVA  
 
Fiocruz e MS publicam edital para construção da maior fábrica de vacinas da América              
Latina: https://bit.ly/3aOCKzk  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto cria cadastro positivo de imunização contra pandemias: https://bit.ly/3aKGS3l  
 
Projeto permite comercialização de vacinas contra Covid-19 não adquiridas pelo SUS:           
https://bit.ly/36RVPQf  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Campanha Fevereiro Roxo conscientiza sobre lúpus, Alzheimer e fibromialgia:         
https://bit.ly/3p3BQ7j  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Conselho Regional de Farmácia do Pará recebe intervenção federal:         
https://glo.bo/3aK4S6W  
 
O Brasil, que no passado produzia insumos farmacêuticos, hoje depende de importação:            
https://bit.ly/3a1xsl7  
 
Hospital Nossa Senora das Dores abre vagas para farmacêutico: https://bit.ly/3q4SLaU  
 
Farmacêutico do Hospital Padre Zé morre vítima da Covid-19, em João Pessoa:            
https://bit.ly/2LtDDVq  
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Confira nota oficial da Vitamedic sobre o uso da ivermectina contra a Covid-19:             
https://bit.ly/3txB6Lf  
 
Campanha orienta usuários do SUS a solicitar medicamentos de forma digital:           
https://bit.ly/2LvZKL5  
 
Vendas de Ivermectina aumentam 247% no Maranhão: https://bit.ly/2LufpKK  
 
Por conta da Covid, aumenta uso de remédios no Amazonas: https://bit.ly/3ry8sI1  
  
Venda de Ivermectina aumentou 600% no Espirito Santo em 2020: https://bit.ly/3q3hfRZ  
 
Procura por antimalárico, vermífugo e antiparasitário aumentou em 2020:         
https://bit.ly/3jw7gC5  
 
Prefeitura convoca profissionais de saúde aprovados em processos seletivos para combate           
à pandemia em Juiz de Fora: https://glo.bo/3rBTIIi  
 
Quatro hospitais em Belém e interior do Pará estão com vagas de emprego:             
https://glo.bo/3aIkVlK  
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