
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
Confiram o Boletim de Notícias do sistema CFF/CRFs e sobre setor farmacêutico 
desta sexta-feira, 17/07. 
 
Para contato com o CFF, lembre-se de utilizar os canais oficiais: 
 
📧 Formulário de contato: https://cff.org.br/contato.php  
☎ Telefone – 61 3878-8700  
📥 Mensagens diretas em nossas redes sociais: @conselhofederaldefarmacia  
 
Continuem bem informados! 😷💊  
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Pernambuco falando para o mundo em cordel: estudantes de Farmácia informam 
valorizando cultura popular: https://bit.ly/32ueShR  
 
Covid-19: Proqualis lança pesquisa de avaliação da segurança do profissional da saúde: 
https://bit.ly/2WqywHJ  
 
Validador de Documentos Digitais do ITI terá novas funcionalidades: https://bit.ly/32scHf1  
 
Rádio NewsFarma - Mães com Covid-19 devem continuar amamentando: 
https://bit.ly/2WvaVWs  
 
Facebook: https://bit.ly/3gKk9WI  
 
Instagram: https://bit.ly/2Oi9PsP  
 
Twitter: https://bit.ly/2Of9uXO  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Sarampo: prorrogada até 31 de agosto vacinação de adultos de 20 a 49 anos: 
https://bit.ly/2ZDLu6Y  
 
Covid-19: Brasil já tem quase 1,3 milhão de curados: https://bit.ly/32sg2uw  
 
Ministério da Saúde reforça ação pelo enfrentamento à Covid-19 na região Sul: 
https://bit.ly/3hf1qCZ  
 
Saúde credencia Centros para enfrentamento da Covid-19 em favelas: https://bit.ly/3fGphe8  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
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Certificados de embarcações terão petição eletrônica: https://bit.ly/32uEtYk  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Inscrições para cursos livres do Instituto Oswaldo Cruz vão até 22/7: https://bit.ly/2OC4g8J  
 
IFF/Fiocruz retoma atendimentos eletivos: https://bit.ly/30pK2o0  
 
Seminário online ‘Bibliotecas e a convivência com a Covid-19’ acontece nesta sexta: 
https://bit.ly/2DTso4A  
 
Covid-19: pesquisa vai avaliar risco de exposição de profissionais de saúde: 
https://bit.ly/3h7Wf7E  
 
Presidência da Fiocruz lamenta o falecimento do professor Jairo de Freitas: 
https://bit.ly/3jdpYhu  
 
InfoGripe: aumenta o número de casos de SRAG no país: https://bit.ly/3jfitX1  
 
Fiocruz Ceará inicia atividades no Bloco de Pesquisas: https://bit.ly/2WuX42v  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Plenária Virtual das Mulheres: “o que já era negligenciado, agora tem sido ignorado”, afirma 
Adele Benzaken, da Opas: https://bit.ly/2CNOWmw  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Banco Mundial lança estudo sobre políticas públicas em resposta à pandemia e à crise 
econômica: https://bit.ly/3jdEYvB  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS 
 
Dados da pesquisa TIC Saúde 2019 serão divulgados dia 21 de julho: https://bit.ly/2Wsz1B6  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3hdK6OF  
 
Artigo: Evolução da pandemia Covid-19 – análise de evidências e projeção de cenários: 
https://bit.ly/2OB3U2e  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS realiza Audiência Pública sobre inclusão de testes sorológicos para Covid-19: 
https://bit.ly/3hdVlqn  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
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Desafiada pela pandemia, a APS comprova sua capacidade de responder a emergências 
em todas as regiões do País: https://bit.ly/398LbUR  
 
Covid-19: Proqualis lança pesquisa de avaliação da segurança do profissional da saúde: 
https://bit.ly/2CIcsl1  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Farmácias realizam mais de 250 mil testes da Covid-19: https://bit.ly/2CM5zz2  
 
Senado aprova renegociação de débitos fiscais para empresas no Simples: 
https://bit.ly/3fHOo0q  
 
Relatório de inspeções de insumos farmacêuticos é publicado pela Anvisa: 
https://bit.ly/2Ccwpkd  
 
Indústrias contabilizam escalada nas vendas de álcool em gel: https://bit.ly/2OMVIvX  
 
A covid-19 escancara nossas desigualdades: https://bit.ly/2BdiJoy  
 
Evento online debate o mundo digital e a farmácia do futuro: https://bit.ly/3eF1QAw  
 
Câmara dos Deputados aprova pagamento integral dos serviços de diálise: 
https://bit.ly/2WwSd0H  
 
Brasil supera a marca de 2 milhões de contaminados por coronavírus: https://bit.ly/2ZDqRbd  
 
As dez principais dúvidas sobre diabetes: https://bit.ly/2OvSCw6  
 
Alergia alimentar em seis perguntas e respostas: https://bit.ly/398gsrc  
- 
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