
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Aqui estão as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
quinta-feira, 21/01.   💊💉  Fiquem informados sobre os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Farmacêuticos descrevem a emoção de serem vacinados: https://bit.ly/3qGJkhS  
 
Rádio News Farma 
 
Especial: farmacêuticos descrevem emoção de serem vacinados:  https://bit.ly/39TTJzL  
 
Prefeitura de Cascavel (CE) abre vagas para farmacêuticos: https://bit.ly/392pPu7  
 
CNS pede retirada de publicações de tratamento precoce de Covid: https://bit.ly/3o9PLrY  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Vacinação contra a Covid-19 chega ao DSEI Pernambuco: https://bit.ly/2Y2JfZy  
 
ImunizaSUS vai capacitar mais de 94 mil profissionais de saúde que atuam em salas de               
vacinação: https://bit.ly/3sNoVcT  
 
Mais de 150 médicos manifestam interesse para atuar em Manaus: https://bit.ly/391WMqq  
 
Saúde alerta estados e municípios que é imprescindível seguir o Plano Nacional de             
Vacinação contra Covid-19: https://bit.ly/2Kzsxhb  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Painel traz andamento de análises do segundo pedido do Butantan: https://bit.ly/3nZUfl3  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Como as contribuições apoiam o trabalho da OMS na luta contínua contra a pandemia              
COVID-19 em todo o mundo: https://bit.ly/2Y2QNLH  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OMS chama governos a promoverem alimentos saudáveis em instituições públicas:          
https://bit.ly/3sNtsf9  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS se reúne com conselhos estaduais e das capitais para discutir plano de vacinação              
contra a Covid-19: https://bit.ly/39VLlji  
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CNS pede que Ministério da Saúde retire publicações sobre tratamento precoce para            
Covid-19: https://bit.ly/391xQzw  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Conasems lança ImunizaSus, projeto de capacitação voltado às ações de imunização:           
https://bit.ly/396Upmu  
 
OPAS apoia estado do Amazonas com orientações sobre uso de concentradores de ar na              
assistência a casos de COVID-19: https://bit.ly/3o37ktJ  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Informativo conjunto da AMB e SBI sobre vacinação e tratamento farmacológico preventivo            
da Covid-19: https://bit.ly/394It4w  
- 
JORNAL DA USP 
 
Cientistas alertam para espalhamento de variante do coronavírus por meio de aeroportos:            
https://bit.ly/3bYH7dn  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Estudo analisa hospitalizações por Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/2NqnTmR  
 
Fiocruz Amazônia confirma reinfecção por nova variante do Sars-CoV-2:         
https://bit.ly/3qLsnmt  
 
INCQS/Fiocruz vence edital de análise de medicamentos de Moçambique:         
https://bit.ly/3sLuxEo  
 
Ministro-chefe da Casa Civil faz visita de três dias à Fiocruz: https://bit.ly/3o3lsTN  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Projeto prioriza pessoas com deficiência, professores e policiais na vacinação contra           
Covid-19: https://bit.ly/3p9fBh5  
 
Projeto prioriza pessoa com deficiência e mãe de família monoparental na vacinação contra             
Covid-19: https://bit.ly/3c0710k  
 
Projeto estabelece diretrizes para o plano nacional de vacinação contra a Covid-19:            
https://bit.ly/2NknW3n  
 
Projeto obriga deputados federais e senadores a tomar vacina contra a Covid-19:            
https://bit.ly/3p5LkzM  
- 
SENADO FEDERAL 
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Randolfe quer CPIs para apurar ações do governo pelas mortes na pandemia:            
https://bit.ly/2NrUU23  
 
Senadores querem explicações de Pazuello e Guedes sobre enfrentamento à pandemia:           
https://bit.ly/2KzdNyS  
 
Entenda como é feita a Coronavac, primeira vacina contra covid-19 aplicada no Brasil:             
https://bit.ly/3iG6q5u  
 
IFI alerta para teto de gastos, covid-19 e tramitação do Orçamento: https://bit.ly/2LK4GMA  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Linha de frente: farmacêuticos da rede estadual reforçam combate a pandemia:           
https://bit.ly/39WVwV3  
 
Pataforma do Ministério da Saúde recomenda 'tratamento precoce' para Covid-19 sai do ar:             
https://glo.bo/392WzDl  
 
CRF lança revista e homenageia profissionais no Dia do Farmacêutico:          
https://bit.ly/3bVyyQJ  
 
Covid-19: farmacêuticos e farmácias serão estratégicos na vacinação: https://bit.ly/2XXd8KI  
 
Vendas em farmácias cresce mais de 120% e contratações aumentam:          
https://bit.ly/39PbT5O  
 
Dia do farmacêutico: amor através medicação que auxilia no tratamento de pacientes            
oncológicos: https://bit.ly/3sM5r8g  
 
Bem Estar #74: as consequências do atraso dos insumos para as vacinas:            
https://glo.bo/3qxjHzY  
 
Seleção simplificada oferece 142 vagas no Hemope com salários de até R$ 9,8 mil:              
https://glo.bo/3ixAPTr  
 
Iges fez mais de 2 milhões de exames em 2020: https://bit.ly/3o7Xt5X  
 
Remédios sem eficácia contra a covid podem causar resistência bacteriana:          
https://bit.ly/3c0Egkk  
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