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Diretor-geral da OMS diz que
pandemia “não está nada perto de
acabar”
CNN Brasil - 19/01/2022

NOTÍCIA INTERNACIONAL

Em coletiva de imprensa, Tedros Adhanom
alertou países sobre impactos da Ômicron na
exaustão dos profissionais de saúde e pediu maior
igualdade de recursos

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/internacional/diretor-geral-da-oms-diz-que-pandemia-nao-esta-nada-perto-de-acabar/


Brasil deve registrar 185,6 mil novos
casos de câncer de pele em 2022,
estima Inca
CNN Brasil – 20/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Uma projeção realizada pela CNN, com base nos
dados do Instituto Nacional de Câncer (Inca),
órgão ligado ao Ministério da Saúde, aponta que
o Brasil deve registrar 185,6 mil novos casos de
câncer de pele em 2022

Leia mais

https://www.cnnbrasil.com.br/nacional/brasil-deve-registrar-1856-mil-novos-casos-de-cancer-de-pele-em-2022-estima-inca/


Ministério da Saúde vai liberar uso
da CoronaVac em crianças e
adolescentes e prevê distribuição de

6 milhões de doses em estoque
GZHSAUDE – 21/01/2022

NOTÍCIA NACIONAL

Em entrevista exclusiva à Radio Gaúcha,
secretário-executivo da pasta afirmou que
vacinação com o imunizante do Butantan vai
começar o “mais breve possível”; anúncio pode
acontecer até o início da semana que vem

Leia mais

https://gauchazh.clicrbs.com.br/saude/noticia/2022/01/ministerio-da-saude-vai-liberar-uso-da-coronavac-em-criancas-e-adolescentes-e-preve-distribuicao-de-6-milhoes-de-doses-em-estoque-ckyobe38m000k0188tymyhave.html


Um ano de vacinação contra a Covid-
19: SC celebra data com início da
imunização de crianças de 5 a 11 anos
Diretoria de Vigilância Epidemiológica SC – 18/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

Há um ano, em 18 de janeiro de 2021, o estado
de Santa Catarina iniciava a maior Campanha de
Vacinação da história, a da Covid-19. Naquela
data 144 mil doses da vacina Coronavac chegaram
ao território catarinense e os três primeiros
moradores de Santa Catarina foram vacinados
com a primeira dose

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/419-um-ano-de-vacinacao-contra-covid-19-sc-celebra-data-com-inicio-da-imunizacao-de-criancas-de-5-a-11-anos


Coronavírus em SC: saúde distribui
testes rápidos de COViD-19 aos
municípios e reavalia critérios de
realização
Diretoria de Vigilância Epidemiológica SC – 19/01/2022

NOTÍCIA ESTADUAL

A Secretaria de Saúde de Santa Catarina (SES/SC)
começou a distribuir na tarde desta quarta, 19,
uma nova remessa com um total de 309.740
unidades de Testes Rápidos de Antígeno (TR-AG)

Leia mais

https://www.dive.sc.gov.br/index.php/noticias-todas/420-coronavirus-em-sc-saude-distribui-testes-rapidos-de-covid-19-aos-municipios-e-reavalia-criterios-de-realizacao


Campanha de orientação zera focos
de dengue em cemitérios
Rádio Chapecó FM 100.1 – 17/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

Após Chapecó registrar 78 focos do mosquito
Aedes Aegypti nos cemitérios do município ao
longo do ano de 2021, iniciou em dezembro uma
campanha de orientação à população, para
adequar vasos, floreiras e outros recipientes por
meio de perfuração ou colocação de areia

Leia mais

https://www.radiochapeco.com.br/2022/01/17/campanha-de-orientacao-zera-focos-de-dengue-em-cemiterios/


Chapecó registra maior temperatura
do mês de janeiro dos últimos 49
anos
ClicRDC– 19/01/2022

NOTÍCIA MUNICIPAL

O Oeste de Santa Catarina vive a primeira onda
de calor intenso do ano. Com máximas que
ultrapassam a marca de 40ºC, em alguns
municípios, a Defesa Civil do Estado mantém o
alerta para as altas temperaturas, que devem
permanecer na região nos próximos dias

Leia mais

https://clicrdc.com.br/tempo/chapeco-registra-maior-temperatura-do-mes-de-janeiro-dos-ultimos-49-anos/?fbclid=IwAR0lN9xzFSedAqZ7aXoieyI5W_AKFVaE7PLNlvL3tvfHwoArHMQ0txc4vNE


https://www.chapeco.sc.gov.br/
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