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Acordo com Organização de Estados Ibero‐
Americanos incentiva ciência e tecnologia

Fiocruz e organização especializada em educação, ciência e cultura que reúne

países ibéricos e latino‐americanos assinam protocolo de intenções de

cooperação técnica. Documento visa o desenvolvimento de programas

conjuntos e o intercâmbio científico, promovendo ações nos campos da saúde,

ciência, tecnologia e desenvolvimento social.

Fiocruz e Ministério da Saúde argentino
avaliam parceria estratégica

Comitiva do Ministério da Saúde da Argentina esteve na Fiocruz em julho com

o objetivo de discutir um acordo de cooperação estratégica, sobretudo na

área de produção de fármacos. Áreas como vacina contra febre amarela, usos

coordenados de capacidades para produção de reagentes e kits para

diagnósticos e produção de medicamentos estão entre prioridades.

 

https://portal.fiocruz.br/pt-br/content/acordo-com-organizacao-de-estados-ibero-americanos-incentiva-ciencia-e-tecnologia
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Vencedor do Prêmio Nobel de Química de 2004,

Aaron Ciechanover compartilhou reflexões e

aprendizados de mais de 40 anos de pesquisa sobre

temas como ciência, tecnologia e ética de trabalho

em duas conversas na Fiocruz em agosto.

Em artigo, pesquisadores afirmam que "país está

sob o risco de sofrer a maior diáspora científica da

história, com a drenagem dos seus cérebros mais

qualificados e talentosos para os países mais

avançados, onde a CT&I constitui a mola propulsora

de riqueza, desenvolvimento e bem‐estar social".

Profissionalização, sustentabilidade financeira e

internacionalização são os principais desafios dos

periódicos brasileiros, principalmente na área de

história da ciência e da saúde, na visão do editor

científico da revista "História, Ciências, Saúde –

Manguinhos" Marcos Cueto.

Cientistas da Fundação descobrem substância
capaz de bloquear vírus zika

Pesquisadores do Departamento de Virologia e Terapia Experimental da Fiocruz

Pernambuco descobrem substância capaz de bloquear a produção do vírus zika

em células epiteliais e neurais. Resultado revela substância como promissora

candidata a antiviral contra o vírus zika. Pesquisa segue agora para avaliação

adicional.

Fiocruz recebe palestra de vencedor de
Prêmio Nobel de Química

Opinião: Diáspora científica e crise na ciência

Editor da Fiocruz aponta desafios dos
periódicos brasileiros

Parceria Fiocruz‐Moçambique forma 14 novos mestres na África

Com nova turma, mais de 40 alunos já foram formados por parceria que há

quase uma década une Brasil e Moçambique na preparação de uma geração de

novos cientistas africanos dedicados às questões de saúde locais.
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Rede de banco de leite da Fiocruz recebe equipe de El Salvador

Em continuidade ao projeto de cooperação técnica bilateral entre os

ministérios da Saúde do Brasil e de El Salvador, o Instituto Nacional de Saúde da

Mulher, da Criança e do Adolescente Fernandes Figueira (IFF/Fiocruz) recebeu

a visita de uma delegação do país. Visita teve como principal objetivo o auxílio

técnico no planejamento e a avaliação do trabalho realizado pela Rede

Salvadorenha de Bancos de Leite Humano (rBLH‐SV)
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