Boa tarde, farmacêuticas e farmacêuticos!

💻📱 Vejam as notícias do CFF e sobre o setor farmacêutico que estão repercutindo
nesta terça-feira, 09/02. 💊💉 Fiquem sempre por dentro dos principais assuntos.
CONSELHO FEDERAL DE FARMÁCIA - CFF

CFF defende recursos de acessibilidade para pessoas com deficiência: https://bit.ly/3tJ6hD9
Revista Pharmacia Brasileira aborda a vacinação contra a Covid-19: https://bit.ly/3pZA7kJ
Rádio News Farma
CFF defende acessibilidade para pessoas com deficiência: https://bit.ly/3tJMBiA
Startup Hilab abre oportunidades para farmacêuticos: https://bit.ly/36WSIqf
MINISTÉRIO DA SAÚDE - MS
Vacinação avança em Manaus e ações executadas já impactam positivamente oferta de
leitos: https://bit.ly/3p2tpJn
Caixas térmicas utilizadas no carnaval serão adaptadas para transporte de vacinas:
https://bit.ly/3aKIs5y
AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - ANVISA
Confira informe da Anvisa sobre atualização do Guia 42 – uso emergencial:
https://bit.ly/3q5Y8GU
Anvisa informa sobre indisponibilidade de sistemas: https://bit.ly/3cV9rxO
Participe da 2ª Reunião Ordinária Pública de 2021 da Dicol: https://bit.ly/3aGM7B2
ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE - OMS
Declaração COVAX sobre novas variantes de SARS-CoV-2: https://bit.ly/3tFQyow
ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS - ONU
Dia da Internet Segura: UNICEF e parceiros lançam canal de ajuda virtual em saúde mental:
https://bit.ly/3ruS1MC
OMS: vacinas terão que se ajustar às novas variantes da COVID-19: https://bit.ly/3aRLV1V
CONSELHO NACIONAL DE SECRETÁRIOS DE SAÚDE - CONASS

Primeira pessoa vacinada contra a covid-19 em Minas recebe a segunda dose:
https://bit.ly/2MOEj8A
Artigo: Prenúncio da catástrofe: https://bit.ly/2MO0ThC
CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE - CONASEMS
Legislação Diária Nacional: https://bit.ly/3a0F3jM
Live sobre variantes emergentes do coronavírus
https://bit.ly/3rDMh32
FUNDAÇÃO OSWALDO CRUZ - FIOCRUZ
Covid-19: estudo analisa
https://bit.ly/3cRbB1w
Lançado novo número
https://bit.ly/3aND01M
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Curso de iniciação à Ciência de Animais de Laboratório tem inscrições abertas até 3/3:
https://bit.ly/3aPahtl
Aedes aegypti mostra baixa competência para transmitir o vírus zika: https://bit.ly/3a40OPw
JORNAL DA USP
Pílula Farmacêutica #56: Entenda o que é e quais são as fases da pesquisa clínica:
https://bit.ly/2Z0qpmb
SENADO FEDERAL
Vítima de covid-19, José Maranhão foi senador, deputado e governador pela Paraíba:
https://bit.ly/3jyCPeA
TV passa a transmitir sessões de Plenário e CAS com tradução simultânea em Libras:
https://bit.ly/3jFRRzd
Projetos tratam da digitalização de dados de saúde: https://bit.ly/3q74ZzV
NOTÍCIAS GERAIS
Conselho Regional de Farmácia do Pará recebe intervenção federal: https://bit.ly/3tI7kmX
Morre farmacêutico Márcio de Sousa Moreira por complicações da Covid-19, em João
Pessoa: https://glo.bo/3tFOlt7

Farmacêuticos serão
https://bit.ly/2MPnVVd
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Ex-diretor da Anvisa é contratado por farmacêutica que quer vender vacina Sputnik V no
Brasil: https://glo.bo/3cSEbzy
Campina Grande mantém grupo prioritário na vacinação contra Covid-19 com novas doses:
https://glo.bo/2Z1gkpi
Estudo indica 15 profissões que estarão em alta no Brasil em 2021: https://bit.ly/2OaVxx9

