Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Aqui estão as principais notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico desta
quarta-feira, 20/01. 💊💉 Fiquem bem informados sobre os principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

Farmacêuticos estão no grupo prioritário para vacinação: https://bit.ly/2XVVuXV
Rádio News Farma
Vacinas são insuficientes para vacinar todo grupo prioritário: https://bit.ly/3sFzxKB
Covid-19: Farmacêuticos e farmácias são estratégicos na vacinação: https://bit.ly/3sGZM3s
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Aplicativo Conecte SUS: o controle da vacinação contra a Covid-19 na palma da mão; saiba
como usar: https://bit.ly/3o0D2b7
Usinas geradoras de Oxigênio começam a ser instaladas em hospital de campanha em
Manaus: https://bit.ly/3nZII55
Governo Federal lança campanha que ressalta capacidade do Brasil para realizar a
vacinação contra Covid-19: https://bit.ly/35Vcy4o
Ministério da Saúde conta com parceria da GOL Linhas Aéreas para distribuir vacinas pelo
Brasil: https://bit.ly/3sRitl8
Governo Federal já transferiu 114 pacientes do Amazonas para outros estados:
https://bit.ly/3oXdPzw
Governo Federal inicia vacinação contra Covid-19 nas comunidades indígenas brasileiras:
https://bit.ly/3iGg2xb
Ministério da Saúde conclui distribuição da vacina contra a Covid-19 para todo o Brasil:
https://bit.ly/3p2Q5tZ
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Anvisa seleciona dois consultores para gerenciamento de risco: https://bit.ly/3sFFdEt
Nota: segundo pedido emergencial do Butantan: https://bit.ly/3o0G8vJ
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Aviso de informação da OMS para usuários IVD 2020/05: https://bit.ly/3oWELPX
-

ORGANIZAÇÃO PAN AMERICANA DA SAÚDE - OPAS
OPAS apoia estado do Amazonas com orientações sobre uso de concentradores de ar na
assistência a casos de COVID-19: https://bit.ly/3o0rW5X
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DA SAÚDE - CONASS
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/2XZDmfv
Informe Técnico da
https://bit.ly/3bWWSl2

Campanha

Nacional

de

Vacinação

contra

a

Covid-19:

Mais Médicos: Ministério da Saúde lança edital para Manaus-AM com inscrições até 20/01:
https://bit.ly/38Zh2ZH
JORNAL DA USP
Tecnologia mais acessível
https://bit.ly/35U3Wes
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No Brasil, poucas empresas fornecem oxigênio industrializado, o que indica problema:
https://bit.ly/35UiB9l
No Brasil, poucas empresas fornecem oxigênio industrializado, o que indica problema:
https://bit.ly/39NxAmN
SENADO FEDERAL
Brasil celebra Dia do Farmacêutico nesta quarta-feira: https://bit.ly/3nUHoAw
Infectologista esclarece principais dúvidas sobre a CoronaVac: https://bit.ly/2NbU8G7
Decreto permite destinação de R$ 1,68 bi para consórcio internacional de vacina:
https://bit.ly/2Nn8vYp
CÂMARA DOS DEPUTADOS
Maia diz que a China vai acelerar o envio da matéria-prima da Coronavac:
https://bit.ly/3iwxnbz
Projeto cria comitê interinstitucional para coordenar plano nacional de vacinação contra
Covid: https://bit.ly/3bXr93h
Grupo pede a embaixador chinês informações sobre insumos para vacina contra Covid-19:
https://bit.ly/3ix7bgQ
Projeto exige carteira de vacinação atualizada para registro de candidatura na Justiça
Eleitoral: https://bit.ly/3qAYPI3

Projeto proíbe governo de transferir ao cidadão responsabilidade pela vacina contra
Covid-19: https://bit.ly/3bTsSqk
Maia reafirma preocupação com a compra de vacinas pelo governo: https://bit.ly/3sFgpMR
NOTÍCIAS GERAIS
O papel do farmacêutico na farmacia de manipulação: https://bit.ly/2XZkcGB
Cidades do interior do estado oferecem 25 vagas para profissionais da saúde:
https://glo.bo/3qIbgC1
Brasil celebra Dia do Farmacêutico nesta quarta-feira: https://bit.ly/3nUHoAw
Dia do Farmacêutico: profissionais que conseguem humanizar momentos tão delicados:
https://bit.ly/3bUEY2v
Presidente da Fecomércio solicita que trabalhadores do setor farmacêutico sejam
vacinados: https://bit.ly/39Soxkq
Neo Química homenageia farmacêuticos com documentário sobre a vocação da profissão:
https://bit.ly/3sFDj6T
Plataforma da Sandoz
https://bit.ly/2XZKetv
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20 de janeiro é Dia do Farmacêutico: entenda a importância da medicação segura:
https://bit.ly/3bSmeRb
Procura emprego? Funtrab está com vagas com salários de R$ 3 mil nas áreas de farmácia
e logística: https://bit.ly/38XT4yb

