
Olá farmacêuticos, boa tarde! 
 
💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
sexta-feira, 04/12. 💊💉 Mantenham-se informados sobre os principais assuntos.         
Aproveitem o final de semana seguindo as recomendações do protocolos sanitários. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
No Dia do Perito Criminal, farmacêutica é homenageada: https://bit.ly/37FsPuo  
 
Farmacêuticos participam de testagem da população em Minas Gerais:         
https://bit.ly/2VHGr2A  
 
Inscrições abertas para o evento virtual "Farmácia na Era da Disrupção":           
https://bit.ly/37Dkbwu  
 
Rádio News Farma 
 
CFF recebe a visita do deputado federal André Ferreira: https://bit.ly/2Ijhh7G  
 
Boletim trata de automedicação e inibidores de bomba da prótons: https://bit.ly/3qtBAQN  
 
Esclareça suas dúvidas sobre atuação farmacêutica na estética: https://bit.ly/3mMsv3p  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Acordo de cooperação marca início das ações do método Wolbachia, em Petrolina (PE):             
https://bit.ly/3mJmDYK  
 
Brasil registra redução de 19,1% nos casos de malária: https://bit.ly/37Ao3yv  
 
Câncer de pele: saiba como prevenir, diagnosticar e tratar: https://bit.ly/3lKpe3j  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Servidores da Anvisa participam de capacitação internacional: https://bit.ly/39I1Dhj  
 
Anvisa encerra processo de inspeção na Sinovac: https://bit.ly/3oiPhQK  
 
Publicação: monitoramento e avaliação de resultado regulatório: https://bit.ly/39IwWZx  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
COVID-19: sessão especial da Assembleia Geral da ONU discute vacina para todos:            
https://bit.ly/3gfDH67  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
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CNS e CNDH vão realizar Ato pela Democracia, pelo Cuidado em Liberdade e pela Defesa               
dos Direitos Humanos: https://bit.ly/33Lwaai  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Fiocruz promove Feira de Soluções para a Saúde: https://bit.ly/36F6xKa  
 
I Seminário Nacional do Conass e Conasems: O protagonismo do SUS no enfrentamento             
da pandemia: https://bit.ly/3okcxxG  
 
Hospital Sírio-Libanês lança Manual de Cuidados Paliativos no SUS: https://bit.ly/39JLIPq  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Últimos dias para gestores solicitarem adesão de incentivos para Atenção Primária:           
https://bit.ly/33FFvjV  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
VideoSaúde apresenta último bloco de filmes da mostra 'Olhares sobre a Covid':            
https://bit.ly/3lEdorz  
 
Presidente e pesquisadora da Fiocruz são eleitas para a Academia Brasileira de Ciências:             
https://bit.ly/33KVgpJ  
 
Governo do Rio e Fiocruz assinam escritura para maior fábrica de vacinas da América              
Latina: https://bit.ly/3qtzT66  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Comissão externa vai acompanhar políticas públicas voltadas ao envelhecimento saudável:          
https://bit.ly/2VDQZzT  
 
Promulgada medida provisória que destina R$ 2 bi para vacina de Oxford:            
https://bit.ly/36HRUph  
 
Queda de cobertura vacinal preocupa frente parlamentar, que teme volta de doenças            
controladas: https://bit.ly/2JskK4p  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Texto aprovado estabelece critérios para distribuição de vacinas: https://bit.ly/2VFPoK4  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacina contra a Covid-19 da Moderna gera pelo menos 3 meses de imunidade após              
segunda dose, diz estudo: https://glo.bo/3lGRCTV  
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Bolsas de NY perdem força com notícia da Pfizer e fecham sem direção única:              
https://glo.bo/2JAXO2Q  
 
Itens de farmácia podem sair até 56% mais baratos; veja como economizar:            
https://glo.bo/37FfCBM  
 
Lei de SP proíbe exigência do CPF em compras de farmácia: https://bit.ly/3oqpWo5  
 
Vagas para Farmacêutico: Confira 1.317 oportunidades de emprego abertas em todo país!:            
https://bit.ly/36MsgA1  
 
Medicamento para gripe ajuda a diminuir carga viral da Covid-19, diz estudo:            
https://bit.ly/2JP4t9u  
 
Conselho de farmácia não pode exigir responsáveis técnicos farmacêutico em postos de            
saúde: https://bit.ly/2IefP6v  
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