
Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos! 
 
💻📱 Confiram as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta 
sexta-feira, 08/01/2021.   💊💉  Continuem bem informados sobre os principais 
assuntos e aproveitem o fim de semana. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Estudante deve ficar atento a instituições de ensino irregulares: https://bit.ly/2JXC817  
 
Rádio News Farma 
 
Fiocruz e Butantan pedem registro de vacina à Anvisa: https://bit.ly/3nnPr8N  
 
Pesquisa mostra que 75% dos brasileiros pretendem tomar vacina: https://bit.ly/35niinq  
 
Brasil se atrasa na corrida por vacinas na América do Sul: https://bit.ly/2Xpw2K4  
 
Cuidado farmacêutico faz a diferença em instituições para idosos: https://bit.ly/3sa0LIY  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Saúde divulga dados epidemiológicos da Covid-19 no Brasil: https://bit.ly/3s9aFLd  
 
Saúde realiza balanço de entregas para o combate à pandemia: https://bit.ly/3q6aAWv  
 
Nota oficial do Ministério da Saúde: https://bit.ly/3owrZr9  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa recebe pedido da Fiocruz para uso emergencial: https://bit.ly/2MNRQwP  
 
Anvisa disponibiliza dez novas bases de dados abertos: https://bit.ly/3bp2zrI  
 
Anvisa recebe pedido de uso emergencial do Butantan: https://bit.ly/2XnEOYR  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
#FrentePelaVida: Nota de pesar e de indignação pelas 200 mil brasileiras e brasileiros 
mortos pela Covid-19: https://bit.ly/3bmjTgY  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
MonitoraCovid-19 avalia cobertura dos testes em massa no controle da epidemia no Brasil: 
https://bit.ly/2LzgWPc  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
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#ParaSaberMais: Solicitação de acesso SIPNI Módulo Campanha – SCPA: 
https://bit.ly/3hYSjIa  
 
Orientações sobre a obrigatoriedade do Certificado Digital: https://bit.ly/2XnANDN  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
Quem pode tomar a vacina Pfizer-BioNTech COVID-19?: https://bit.ly/3q757it  
- 
ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS 
 
OPAS firma parceria com município do Rio de Janeiro para criação de Centro de Operações 
de Emergências para enfrentamento da pandemia: https://bit.ly/2XltBrV  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Pesquisa ONU mostra confiança no multilateralismo para enfrentar desafios globais: 
https://bit.ly/3osh2XF  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Fiocruz entra com pedido de autorização para uso emergencial da vacina Covid-19: 
https://bit.ly/3975MJC  
 
Inscrições abertas para especialização em divulgação e popularização da ciência: 
https://bit.ly/38sHoTP  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Câmara aprovou projeto que proíbe bloqueio de recursos para ciência, tecnologia e 
invovação: https://bit.ly/3qeZ5wn  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Brasil chega a 200 mil mortes por covid-19: https://bit.ly/3npOxIU  
 
Senadores lamentam 200 mil mortes por covid e comemoram CoronaVac: 
https://bit.ly/3nscoHQ  
 
Senado participa do processo de vacinação desde o início da pandemia: 
https://bit.ly/38rwspt  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Prefeitura de Porto Alegre orienta farmacêuticos sobre fornecimento de “kit covid”: 
https://bit.ly/35oGLsp  
 
Farmácias têm novo recorde de testes rápidos da Covid-19: https://bit.ly/2XnhwST  
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Inscrições abertas para processos seletivos de médicos, farmacêuticos e nutricionista: 
https://bit.ly/3bgsrGi  
 
Farmácia Solidária de Maringá tem mais de 300 tipos de medicamentos para doação: 
https://bit.ly/3hTLTd4  
 
Diplomadas em Farmácia da URI são aprovadas em Residências Multiprofissionais: 
https://bit.ly/3nsIyTJ  
 
UFPB divulga edital de seleção com 36 vagas para residência em saúde hospitalar: 
https://glo.bo/399NpUy  
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