
Boa tarde, farmacêuticos! 
 
😷💉 Confiram o Boletim de Notícias do CFF e também sobre setor farmacêutico             
desta sexta-feira, 04/09. Continuem bem informados, aproveitem final de semana e o            
feriado da Independência do Brasil. 🔬 
- 
NOTÍCIAS DO CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Senado aprova projeto para receitas médicas de controle especial: https://bit.ly/356yBFR  
 
Vacina russa induz imunidade e casos de Covid reduzem no País: https://bit.ly/2GmuYkH  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Projeto Lean melhora atendimento de hospitais e institutos federais do Rio de Janeiro:             
https://bit.ly/2QXqXVS  
 
Saúde investe no acompanhamento de pessoas que tiveram contato com casos de            
Covid-19: https://bit.ly/351Fng6  
 
Ministério da Saúde divulga balanço de ações no combate à pandemia:           
https://bit.ly/2EONPVp  
 
Pazuello defende tratamento precoce de casos de Covid-19: https://bit.ly/357lVyu  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa agora é parceira do Projeto Orbis: https://bit.ly/3bt1bSR  
 
PagTesouro estará indisponível neste sábado: https://bit.ly/3bv5tsR  
 
Alterada vigência da norma sobre critérios excepcionais: https://bit.ly/32Xi44f  
 
Rótulos devem conter aviso sobre novas fórmulas: https://bit.ly/3i3ahZg  
 
Participe do Webinar sobre análises clínicas: https://bit.ly/2F3jAtp  
 
Gov.br: disponíveis mais cinco serviços de saneantes: https://bit.ly/31WhN2o  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Grito dos Excluídos terá Dia “D” para coleta de assinaturas da petição pública do CNS:               
https://bit.ly/3gXEKpZ  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Grito dos Excluídos terá Dia “D” para coleta de assinaturas da petição pública do CNS:               
https://bit.ly/3jNZ1Ac  
 
Piauí é o terceiro estado do Brasil que mais testou a população para detectar o coronavírus:                
https://bit.ly/32XE3Iz  
 
PORTARIA SVS Nº 28, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/3lLvuJr  
 
PORTARIA SVS Nº 27, DE 3 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/2Z6lQr9  
 
PORTARIA GM Nº 2.358, DE 2 DE SETEMBRO DE 2020: https://bit.ly/31X1t1c  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE SAÚDE SUPLEMENTAR - ANS 
 
ANS recebe sugestões para aprimorar normativa sobre movimentação de ativos          
garantidores: https://bit.ly/3lRIu0c  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU/BR 
 
Grupo de especialistas analisará comportamento individual e comunitário sobre saúde:          
https://bit.ly/2Z71pKB  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Dispositivo portátil desenvolvido na Fiocruz pode popularizar teste molecular para Covid-19:           
https://bit.ly/3jMcpVx  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
 
Secretárias do Nordeste pedem revogação da portaria do Ministério da Saúde sobre aborto:             
https://bit.ly/2Z9ODef  
 
Proposta proíbe estágio e aula de laboratório não presenciais para curso de saúde:             
https://bit.ly/31YOv2V  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Veja como usar o oxímetro no tratamento da covid-19: https://bit.ly/351JLM6  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Vacina russa: Governo do Paraná prevê iniciar testes em voluntários em um mês:             
https://glo.bo/3jO2Jd6  
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Japão diz que arcará com custo de vacinas contra coronavírus para a população:             
https://glo.bo/2R9e4sd  
 
Projeto 'Compartilhar' em Uberlândia oferece diferentes cursos gratuitos:        
https://glo.bo/2Z7iYtY  
 
Fiocruz recebe inscrições para pós-graduação em Fármacos e Medicamentos:         
https://bit.ly/2ESHU1A  
 
Drogaria Minas-Brasil cresce 18% com presença multicanal: https://bit.ly/2QW9qNT  
 
‘Semana Brasil’ anima lojistas e traz descontos de até 50%: https://bit.ly/2Z745rD  
 
Amazon inaugura quinto e maior centro logístico em São Paulo: https://bit.ly/3bwRins  
 
É De Farmácia chega à 100ª entrevista e traz sete temas atuais do varejo farma:               
https://bit.ly/3jL6vnE  
 
Estudo preliminar indica que vacina russa para Covid-19 induziu resposta imune e não teve              
efeitos adversos: https://bit.ly/3lNcpql  
 
Redes de farmácias e drogarias estão entre os 50 maiores do varejo: https://bit.ly/3gWTlSR  
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