
Olá! 
 
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Confiram as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico veiculadas             
entre os dias 27 e 29/12. 💊💉 Mantenham-se sempre muito bem informados sobre             
os principais assuntos. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Medicina tradicional chinesa: esclareça suas dúvidas: https://bit.ly/3mY4s0O  
 
Rádio News Farma 
 
Podcast#25 News Farma: confira as notícias da semana: https://bit.ly/37UbsYi  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Divulgada 3ª etapa do processo seletivo para o EpiSUS- Avançado: https://bit.ly/3aU7e4G  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Participe do “Perguntas e Respostas” sobre radiofármacos: https://bit.ly/2Jr2xE7  
 
Anvisa publica certificação de Boas Práticas de Fabricação da Pfizer: https://bit.ly/3rBsMsG  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Governo do Estado amplia rede assistencial com abertura de 104 leitos Covid:            
https://bit.ly/38IFwVY  
 
Governo deu prioridade e celeridade a ações de saúde em 2020; atenções se voltaram ao               
enfrentamento do novo coronavírus: https://bit.ly/3aNalvn  
 
Adoção de protocolos sinaliza retomada captação de órgãos no Hospital Regional Costa do             
Cacau: https://bit.ly/34QiwTC  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Legislação Diária Nacional – 28/12/2020: https://bit.ly/2Mgwwjk  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Editora Fiocruz em 2020: 18 lançamentos e ampliação de e-books em acesso aberto:             
https://bit.ly/38NqXAk  
 
Presidência da Fiocruz lamenta morte de Ruben Araújo de Mattos: https://bit.ly/3mUtu0F  
- 
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ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Guterres deseja que 2021 seja um ano de curas: https://bit.ly/3rAQq8M  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Plenário aprova medidas para enfrentar o coronavírus: https://bit.ly/3aV4UKL  
 
Projeto torna obrigatória a vacinação contra Covid-19 para servidores e agentes públicos:            
https://bit.ly/3rBv7Ut  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Senadores lamentam atraso do Brasil na vacinação contra a covid-19:          
https://bit.ly/37WDy5e  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Faturamento do mercado farmacêutico cresce 13,6% em dez meses:         
https://bit.ly/3mWDK8S  
 
E-commerce cresce 120% nas farmácias: https://bit.ly/3hoLY8B  
 
Fiocruz deve pedir registro de vacina até a próxima semana: https://bit.ly/2KBLZKt  
 
Anvisa concede certificado de boas práticas de fabricação à Pfizer-BioNtech:          
https://bit.ly/2Jri0nG  
 
CONFIRA AS VAGAS DE EMPREGO PARA ESTA TERÇA-FEIRA, 29:         
https://bit.ly/3o3XMzG  
 

https://bit.ly/3rAQq8M
https://bit.ly/3aV4UKL
https://bit.ly/3rBv7Ut
https://bit.ly/37WDy5e
https://bit.ly/3mWDK8S
https://bit.ly/3hoLY8B
https://bit.ly/2KBLZKt
https://bit.ly/2Jri0nG
https://bit.ly/3o3XMzG

