
Farmacêuticas e farmacêuticos, boa noite! 
 
💻📱 Acessem as notícias do CFF e também sobre o setor farmacêutico que estão 
repercutindo nesta segunda-feira, 22/02.   💊💉  Fiquem sempre bem informados 
sobre os principais assuntos. 
- 
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF 
 
Rádio News Farma 
 
Projeto ImunizaSUS abre 94 mil vagas para curso gratuito: https://bit.ly/3aH15Iw  
 
Reunião da ABNT vai discutir normas para realização de exames: https://bit.ly/3dB1oqn  
 
Nova resolução altera fiscalização do exercício farmacêutico: https://bit.ly/2Meb1Qq  
- 
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS 
 
Pandemia deve deixar legado de qualificação da saúde no Amazonas: https://bit.ly/3aIIYlB  
 
Estratégia de vacinação contra a Covid-19 depende do repasse de doses: 
https://bit.ly/2Me0kxg  
 
Saúde agiliza processo para aquisição das vacinas Covaxin e Sputnik V: 
https://bit.ly/2ZAJWdi  
 
Saúde deseja comprar também as vacinas da Janssen e Pfizer e pede avaliação do 
Planalto: https://bit.ly/2NsPcxc  
- 
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA 
 
Anvisa firma acordo com Agência Europeia de Medicamentos: https://bit.ly/3k9UJ7O  
 
Acompanhe a 3ª Reunião Ordinária Pública de 2021 da Dicol da Anvisa: 
https://bit.ly/3dCWc5h  
 
Anvisa dá mais um passo para classificação de psicotrópicos: https://bit.ly/3kbPeFw  
 
Confira a declaração do ICMRA sobre confiança na eficácia e segurança das vacinas: 
https://bit.ly/3pI5wHl  
 
Empresas devem usar novo formulário para petições da RDC 392: https://bit.ly/37BtzBQ  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS 
 
Covid-19: Escola Nacional de Saúde Pública lança pesquisa para identificar “trabalhadores 
invisíveis” da Saúde: https://bit.ly/3si6P1A  
- 
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CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS 
 
Secretário da Saúde da Bahia quer fim das aglomerações e queda na taxa de transmissão 
da Covid-19: https://bit.ly/3qEHBKh  
 
Webinar Proqualis: “Segurança e Eficácia de Vacinas contra Covid-19”, dia 26/02: 
https://bit.ly/2ZDPZ0T  
- 
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASEMS 
 
Resultado preliminar do Processo Seletivo de bolsistas para atuação como tutores(as) no 
Projeto ImunizaSUS: https://bit.ly/37EBxdn  
 
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3umrTWn  
- 
JORNAL DA USP 
 
Biotecnologia ajuda a detectar doenças em pessoas, animais e plantações: 
https://bit.ly/3aIDp6J  
 
Falta de critério para manejo de recursos escassos pode ter contribuído para o número de 
mortos por covid-19: https://bit.ly/3dJ3qoa  
- 
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ 
 
Lançamento de e-book interativo e debate sobre desigualdades marcam o encerramento do 
Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência: https://bit.ly/3aHy8w8  
 
Fiocruz esclarece sobre contrato de transferência tecnológica com AstraZeneca: 
https://bit.ly/3ugXFnE  
 
Luta e luto na pandemia: Organizações do Amazonas e Rio de Janeiro debateram 
mobilização popular no enfrentamento da pandemia: https://bit.ly/2NMjMBF  
- 
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS 
 
O programa de compensação sem falhas para vacinas COVID-19 é inédito no mundo: 
https://bit.ly/2NQtoeR  
- 
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU 
 
Mundo se mobiliza pela equidade na distribuição de vacinas contra a COVID-19: 
https://bit.ly/3kd2lq4  
 
OPAS envia testes para apoiar diagnóstico de COVID-19 na Operação Acolhida em 
Roraima: https://bit.ly/3slTS6C  
- 
CÂMARA DOS DEPUTADOS 
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Proposta exige barreira física para proteger atendentes em hospitais: https://bit.ly/3uhJ5MR  
 
Projeto obriga Ministério da Saúde a dar publicidade a dados referentes à vacinação contra 
Covid-19: https://bit.ly/37Dwutv  
 
Congresso tem iluminação especial em apoio à campanha de conscientização das doenças 
raras: https://bit.ly/3simlu8  
- 
SENADO FEDERAL 
 
Entenda mais sobre a fibromialgia: https://bit.ly/37VdY07  
 
Doenças raras são tema de programa da Rádio Senado: https://bit.ly/3dASWXX  
- 
NOTÍCIAS GERAIS 
 
Grupo DPSP tem cinco vagas de emprego para Farmacêuticos: https://bit.ly/3uliQ8e  
 
O novo e estratégico papel do farmacêutico: https://bit.ly/3uoHc0C  
 
Convocados na 9ª lista do PSS da Saúde devem se apresentar a partir desta segunda-feira 
em Aracaju: https://glo.bo/3ulqdMK  
 
MSD faz recall global de super antibiótico: https://glo.bo/3dClYqq  
 
ICB-USP promove curso sobre uso racional de medicamentos: https://bit.ly/37DCYbU  
 
Podcast ANS em Pauta: segundo episódio está disponível: https://bit.ly/37yG1lJ  
 
Cientistas criticam a distribuição do ‘kit-covid’ pelo Programa Farmácia Popular do Brasil: 
https://bit.ly/3qP0avm  
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