
Boa tarde, farmacêuticos!  
 
💻📱  Este é o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 16/10. 💊💉  Acompanhem e fiquem atualizados. Aproveitem o final de 
semana. 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
CRF-PE entrega Comenda de Honra ao Mérito Farmacêutico e homenageia AFP pelos 90 
anos: https://bit.ly/344OCLJ  
 
Rádio News Farma 
 
Farmácias Nissei abrem processo seletivo para farmacêuticos: https://bit.ly/34XrihS  
 
Anvisa realiza pesquisa na área de cosmetovigilância: https://bit.ly/3k7djMV  
 
Prefeitura de Tomazina (PR) abre processo seletivo para Farmácia: https://bit.ly/2HezZfS  
 
Laboratório Teuto abre novas vagas de emprego: https://bit.ly/31dCOos  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Adenovírus, placebo, in vitro? Dicionário da pandemia: https://bit.ly/31eSzeI  
 
Anvisa promove webinars para o SNVS: https://bit.ly/3lUGHXa  
 
Webinar da Anvisa: registro de produtos de terapias avançadas: https://bit.ly/3j4QpEJ  
 
Publicado artigo científico sobre Projeto Orbis: https://bit.ly/3j6o9Bz  
 
Carregamento de instruções de uso tem novas regras: https://bit.ly/2SZ9LAt  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O Solidarity Therapeutics Trial produz evidências conclusivas sobre a eficácia de 
medicamentos reutilizados para COVID-19 em tempo recorde: https://bit.ly/2H3J3UY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
CNS se reúne com conselhos estaduais de saúde nesta sexta (16/10): https://bit.ly/3nX2Gi3  
 
CNS debate consequências das queimadas para a saúde na Câmara dos Deputados: 
https://bit.ly/3dvi809  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
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Repositório intitucional da Fiocruz reúne documentos sobre a Covid-19: 
https://bit.ly/3o0GzYi  
 
Novos testes rápidos de antígeno podem transformar resposta à COVID-19 nas Américas: 
https://bit.ly/319My2P  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Fiocruz e MS lançam curso “Políticas informadas por evidencias em assistência 
farmacêutica”: https://bit.ly/2SZXuvE  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ 
 
Fiocruz fornece apoio à Operação Antártica Brasileira: https://bit.ly/31c2Et5  
 
Repositório intitucional da Fiocruz reúne documentos sobre a Covid-19: 
https://bit.ly/2T1UNd8  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Proposta proíbe unidade do SUS de negar atendimento a usuário de outro município: 
https://bit.ly/2T222li  
 
Secretaria da Mulher discute aplicação de lei que garante exames para detectar câncer em 
30 dias: https://bit.ly/341kaly  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Outubro Verde promove conscientização sobre sífilis congênita: https://bit.ly/3k9sAgg  
 
CAS sabatina na segunda-feira quatro indicados para a diretoria da Anvisa: 
https://bit.ly/37dj7kg  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
MSLs conquistam mais espaço na indústria farmacêutica: https://bit.ly/353FENN  
 
Raia Drogasil quer ir além do varejo farmacêutico com plano para 2025: 
https://bit.ly/343o4dC  
 
Testes de Covid-19 em farmácias são regulamentados no Paraná: https://bit.ly/343oi4s  
 
Decisão do STJ pode ajudar reduzir custo de medicamentos: https://bit.ly/3nWAn3o  
 
Monitoramento semanal dos medicamentos do Componente Básico da Assistência 
Farmacêutica - 16/10/2020: https://bit.ly/3jbfJJm  
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Fundação Hospitalar Getúlio Vargas retifica um de seus quatro Concursos Públicos: 
https://bit.ly/3kb3PAw  
 
Echt abre vaga para Auviliar de Farmácia em Palmas: https://bit.ly/37bySby  
 
Testes de Covid-19 em farmácias estão regulamentados no PR: https://bit.ly/3dy5jlD  
- 
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