
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
💻📱 Acompanhem o Boletim de notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta              
sexta-feira, 23/10. 💊💉  Mantenham-se atualizados e aproveitem o final de semana!  
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
28 cursos de Farmácia são avaliados com nota máxima no Enade: https://bit.ly/3ojIx5U  
 
Rádio News Farma 
 
Processo seletivo para Residência em Saúde é aberto no DF: https://bit.ly/2TjnkuJ  
 
Termina hoje inscrição para seleção das Farmácias Nissei: https://bit.ly/34lfRle  
 
Residências abrem 7 vagas para farmacêuticos em Minas Gerais: https://bit.ly/2TgFr4B  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Brasil apresenta queda de 19,4% nos registros de novos casos: https://bit.ly/3dTN5eC  
 
Profissionais reforçam importância de acompanhamento regular e cuidados com higiene          
bucal: https://bit.ly/2Hw9d2X  
 
Inscrições para cursos on-line sobre prevenção da automutilação e do suicídio são            
prorrogadas: https://bit.ly/3odm4Ye  
 
Ministério da Saúde faz atualização tecnológica na API do Sistema de Regulação, que pode              
apresentar instabilidade: https://bit.ly/2J03hQ7  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa: nota de esclarecimento: https://bit.ly/3mdolB1  
 
Confira a mudança no calendário de reuniões da Dicol: https://bit.ly/3mcuwoQ  
 
Esclarecimento: CBPF para vacina contra Covid-19: https://bit.ly/3omI9Uf  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
A Organização Mundial da Saúde e a Fundação Wikimedia expandem o acesso a             
informações confiáveis sobre COVID-19 na Wikipedia: https://bit.ly/2Tkj3Y8  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
65ª Reunião Extraordinária online do CNS terá intérpretes de Libras para promover            
acessibilidade: https://bit.ly/2HrE6pb  
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Saúde é Vida em Resistência: 14º Congresso Internacional da Rede Unida ocorrerá            
virtualmente: https://bit.ly/34nsKv7  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Covid-19: Fiocruz pesquisa como brasileiros lidam com isolamento social:         
https://bit.ly/31AA9We  
 
Lançado edital para seleção de projetos de estruturação de Farmácias Vivas:           
https://bit.ly/34slcHD  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Mais Médicos: 4ª chamada do 20º ciclo tem início nesta sexta-feira (23):            
https://bit.ly/2HvvGNo  
- 
SOCIEDADE BRASILEIRA DE INFECTOLOGIA - SBI 
 
Projeto Alert(ar) mostra resultados animadores em Curitiba: https://bit.ly/2HupJ3a  
- 
JORNAL DA USP 
 
Estudantes criam adaptador para deficientes visuais autoaplicarem insulina:        
https://bit.ly/3jqsqjr  
 
USP Analisa #31: Para docente, divulgação científica é luta pública contra a desinformação:             
https://bit.ly/2HyTZJZ  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Pesquisa confirma transmissão sexual do vírus zika em Pernambuco: https://bit.ly/37x6oJy  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Secretaria da Mulher debate o papel do Legislativo na causa oncológica:           
https://bit.ly/3oo4y3Q  
 
Frente parlamentar vai defender aumento de repasses para o SUS: https://bit.ly/35vzsOO  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Partidos apelam ao TCU e ao STF para garantir vacinação sem critérios políticos:             
https://bit.ly/2HvPBvg  
 
Campanha Outubro Verde promove conscientização sobre diagnóstico e tratamento de          
sífilis: https://bit.ly/31yGbX8  
 
Kátia Abreu pede avaliação do trabalho das agências reguladoras: https://bit.ly/31zq7Vh  
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- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacina de Oxford terá insumo farmacêutico vindo da China, diz presidente da Anvisa:             
https://bit.ly/3okjC2f  
 
Média de testes de Covid-19 por farmácia é a maior em seis meses: https://bit.ly/2Hu25Uz  
 
União Química traz ao Brasil primeiro genérico contra Influenza A/H1N1:          
https://bit.ly/3kvH2j2  
 
Farmácias de manipulação são interditadas após denúncia de irregularidades em          
medicamentos: https://glo.bo/3onfNcv  
 
Presidente volta a recomendar hidroxicloroquina: https://bit.ly/35HV1vZ  
 
Farmácia de manipulação de Xanxerê é impedida de comercializar medicamentos sem           
receita: https://bit.ly/31DUkCC  
 
Decisão judicial em São Paulo altera regra do Farmácia Popular em 3 farmácias:             
https://bit.ly/3oj4odV  
 
Abertas inscrições para 40 vagas para Curso Técnico de farmácia em Cascavel:            
https://bit.ly/2HtcqQD  
 
Processos Seletivos HOB – MG: https://bit.ly/35vHase  
 
Área recuperada pelo Estado após atuação da PGE vira farmácia no Hospital Infantil:             
https://bit.ly/3jnWZGx  
 
Vigilância Sanitária de Londrina perde processo e vai ter que se retratar com rede de               
farmácia: https://bit.ly/34m3dlN  
 
Operadora de saúde oferece 16 vagas de emprego em Belo Horizonte e Contagem:             
https://bit.ly/37G2G0p  
 
Área da saúde seleciona médicos e profissionais de nível superior: https://bit.ly/3mcBev9  
 
Antiviral remdesivir, da Gilead, recebe aprovação do FDA para tratar covid-19:           
https://glo.bo/3mfM6bt  
 
Vagas para Farmacêutico: Veja 1.433 oportunidades de emprego abertas em todo país!:            
https://bit.ly/2HwyKZE  
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