Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Vejam as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
segunda-feira, 18/01/2021. 💊💉 Fiquem bem informados sobre os principais
assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Covid-19: Farmacêuticos e farmácias serão estratégicos na vacinação: https://bit.ly/3iqek2A
Anvisa autoriza o uso emergencial para duas vacinas contra a Covid-19:
https://bit.ly/2N4FfW3
Rádio News Farma
Podcast#28 News Farma: confira o que foi destaque na semana: https://bit.ly/2NgOvGR
Anvisa aprova uso emergencial de vacinas por unanimidade: https://bit.ly/3oYcPeq
Golpe usa falso questionário de vacinação para invadir celulares: https://bit.ly/3qwiUiz
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Ministério da Saúde envia ao Amazonas sete usinas geradoras de oxigênio hospitalar:
https://bit.ly/3nYbgvP
Governo Federal transfere mais 27 pacientes de Manaus para João Pessoa e Natal:
https://bit.ly/3bMLF6F
Ministério da Saúde começa processo para distribuir vacina contra Covid-19 pelo país:
https://bit.ly/3qtWq1N
DF recebe grupo de pacientes com Covid-19 vindo de Manaus: https://bit.ly/35OFjja
Governo reduz em mais de 60% déficit excedente no fornecimento de oxigênio ao AM:
https://bit.ly/2XOnFYr
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Laboratórios de Saúde Pública: divulgado relatório de gestão: https://bit.ly/3bS91I2
Confira materiais da reunião extraordinária da Diretoria da Anvisa: https://bit.ly/2M1HtFm
Anvisa aprova por unanimidade uso emergencial das vacinas: https://bit.ly/3nUR2mz
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS

Cientistas abordam segurança, eficácia e acesso de vacinas no fórum global de P&D:
https://bit.ly/2M3SFRz
Os governos pressionam pela cobertura universal de saúde, já que a COVID-19 continua a
devastar comunidades e economias: https://bit.ly/3oXfPaS
CONSELHO NACIONAL DE SAÚDE - CNS
NOTA PÚBLICA: CNS manifesta indignação com situação calamitosa em Manaus e pede
providências imediatas: https://bit.ly/3nSH4SU
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS
Lançamento do Projeto ImunizaSUS nesta quinta-feira, às 10h no canal do Conasems no
YouTube: https://bit.ly/3qw683F
Saúde apresenta orientações técnicas para apoiar integração dos sistemas e das soluções
à RNDS, que armazenará os dados da Campanha de Vacinação contra a COVID-19:
https://bit.ly/3nPgh9W
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS
Boletim de Legislação Diária: https://bit.ly/2LJrBr1
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: Anvisa autoriza uso emergencial da vacina da Fiocruz: https://bit.ly/3qyfex4
JORNAL DA USP
Seis em cada 10 pacientes com covid na UTI morreram no Brasil até agosto; na Região
Norte, oito em cada 10: https://bit.ly/35QCFd4
Estufa com calor seco é mais eficaz para descontaminar máscaras cirúrgicas, mostra
estudo realizado no HC: https://bit.ly/3nZeZJn
USP envia 26 equipamentos do Projeto Inspire para Manaus: https://bit.ly/2LYNuCL
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Maia comemora autorização para uso de vacinas: "Venceu a ciência": https://bit.ly/35SlOq7
Projeto concede incentivo fiscal para quem patrocinar cirurgias no SUS:
https://bit.ly/38Uison
SENADO FEDERAL
Senadores comemoram vacina e cobram início de campanha: https://bit.ly/3bP2Jsx

NOTÍCIAS GERAIS
Além da Ford, Sony e o grupo farmacêutico Roche também fecharão fábricas no Brasil:
https://bit.ly/3bXwmrE
Concurso da Prefeitura de João Pessoa para área da saúde inscreve até esta
segunda-feira: https://glo.bo/35Nysqb
Secretaria de Saúde abre seleção simplificada com 828 vagas e salários de até R$ 9,8 mil:
https://glo.bo/35NlF7i
ESCS divulga resultado de seleção para residência médica no DF. Confira!:
https://bit.ly/2XSXrUI
MP investiga um dos maiores esquemas de sonegação de impostos no mercado de
medicamentos:https://glo.bo/2M5KNPS
Remédios contra Covid-19: o que funciona e o que é melhor deixar para lá:
https://bit.ly/3sD2maL
Projeto estabelece mais transparência na precificação de medicamentos:
https://bit.ly/38S49ka

