
COVID-19

Empresa chinesa solicita autorização para vacina
 � AGÊNCIA BRASIL

O laboratório chinês Cansi-
no entrou na Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa) 
com pedido de autorização em 
caráter emergencial para uma 
nova vacina contra a covid-19, 
cuja aplicação exige apenas 
uma dose. O imunizante, com 
mesmo nome da farmacêuti-
ca, já está sendo aplicado na 
China.

A informação foi dada pelo 
embaixador da China no Brasil, 
Yang Wanming, e confirmada 
pela Anvisa. Segundo Wan-
ming, o país está “comprome-
tido em continuar e ampliar 
a parceria de vacinas com o 

Brasil”.
Em nota, a agência confir-

mou que recebeu a solicitação 
nesta terça (18) para a autori-
zação emergencial em caráter 
experimental. O requerimento 
foi endereçado pela empresa 
Belcher Farmacêutica, repre-
sentando a CanSino Biologics.

A vacina foi produzida em 
parceria com a Academia de 
Ciências Médicas Militares da 
China e utiliza adenovírus hu-
mano não replicante. A Anvisa 
deve se manifestar em até 
sete dias úteis. Integrantes da 
agência já se reuniram duas 
vezes com representantes das 
empresas.
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Vacina foi produzida em parceria 
com a Academia de Ciências 
Médicas Militares da China

tão e liderança, acho que nem 
preciso responder. É como 
responder se a chuva molha. 
Todo militar tem isso”, disse.

O ex-ministro minimizou 
manifestações do governo 
federal contrárias à adoção de 
medidas não farmacológicas, 
como isolamento social, e dis-
se que, como ministro, sempre 
defendeu medidas protetivas.

“Sempre me posicionei da 
mesma forma: [favoravelmen-
te] a medidas preventivas, 
incluindo o distanciamento 
social necessário em cada 
situação”, destacou. Pazuello 
acrescentou que, durante a 
sua gestão, sempre ressaltou 
a importância de medidas 
como o uso de máscaras e a 
lavagem das mãos.

 � INVESTIMENTOS

À CPI, o ex-ministro da Saú-
de avaliou que “nunca se inves-
tiu tanto em saúde no Brasil”. 
Segundo ele, o legado deixado 
pelos investimentos feitos pelo 
governo federal em estados e 
municípios proporcionará, de 

forma definitiva, uma melhora 
na estrutura em saúde ofertada 
pelos governos locais.

Pazuello disse que, em 
2020, o Ministério da Saúde 
repassou aos demais entes 
da federação R$ 115 bilhões. 
O ex-ministro informou que 
foram liberados mais de R$ 
500 bilhões, no total, às mais 
diversas ações relacionadas 
ao combate à pandemia. 

Ao relacionar as ações 
tomadas enquanto chefiou a 
pasta, Pazuello falou sobre 
campanhas de orientação 
contra a propagação do vírus. 
Segundo o general, foram 
11 campanhas e 271 vídeos 
institucionais, sobre a capaci-
dade de testagem e a criação 
de programas federais, como 
bancos genéticos para moni-
torar novas variantes do vírus.

 � COVAX FACILITY

De acordo com Pazuello, 
durante sua gestão não foram 
adquiridas doses de vacinas 
pelo Consórcio Internacional 
Covax Facility para imunizar 

50% da população brasileira 
por causa do custo e da falta 
de garantias de recebimento 
dos imunizantes.

“Não havia garantia de 
fornecimento. Então, naquele 
momento, o que nós nos preo-
cupamos era que nós assumís-
semos um grau de recursos 
altíssimo sem uma garantia de 
entrega efetiva do laboratório. 
A Covax Facility não nos dava 
nem data, nem cronograma, 
nem garantia de entrega ”, 
disse, acrescentando que as 
negociações no âmbito do 
grupo eram “muito nebulosas”.

Segundo ele, estar no con-
sórcio era o mais importante 
e havia a opção de comprar 
mais vacinas. “O consórcio 
iria atender 190 países, e, na 
nossa visualização, não che-
garíamos a receber nem esses 
10%”, afirmou.

Eduardo Pazuello – que 
ficou à frente da Saúde entre 
16 de maio de 2020 e 24 de 
março de 2021 – afirmou à 
CPI da Pandemia que saiu do 
ministério porque “cumpriu sua 
missão”.

Pazuello disse 
que, em 2020, 
o Ministério 
da Saúde 
repassou aos 
demais entes 
da federação 
R$ 115 bilhões. 
O ex-ministro 
informou que 
foram liberados 
mais de R$ 
500 bilhões, no 
total, às mais 
diversas ações 
relacionadas 
ao combate à 
pandemia

EDITAL DE CONVOCAÇÃO

A Presidenta da COOTRUB – Cooperativa de Trabalho e Transporte de Uberlândia Ltda, no uso de suas 
atribuições legais que lhe conferem o Estatuto Social, convoca todos os cooperados em gozo de seus 
direitos para Assembléia Geral Ordinaria em sua sede na Rua Jaime Ribeiro da Luz, 971 sala 31A, no dia 
29 (vinte e nove de maio de 2021) em primeira chamada às 07 horas com a presença de 50% + 1, em 
segunda chamada as 08 horas com a presença de 2/3 (dois terços) e em terceira e ultima chamada às 09 
horas, com os presentes e no mínimo 10 (dez), onde as pautas serão:
- Apresentação e aprovação das contas o exercicio de 2020 e destinação de sobras que já foram 
previamente destinadas à obra da seda própria.

Uberlândia, 19 de maio de 2021
DINORA MARIA DE ANDRADE - PRESIDENTE

p.s – Em função da pandemia do CORONAVIRUS, todas as medidas de distanciamento e 
higienização serão tomadas.

Este Edital, será devidamente publicado no Jornal Diario de Uberlândia
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