
EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLEIA GERAL EXTRAORDINÁRIA
ADET – ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS DO TRIÂNGULO

CNPJ/MF nº 23.092.430/0001-86
Convocamos os senhores sócios da ADET – ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS DO TRIÂNGULO para 
a reunião de Assembleia Geral Extraordinária, que se realizará no dia 26/07/2021 (vinte e seis do mês 
de Julho do ano dois mil e vinte e um), na sede social, situada na Av. Uirapuru, 1491, Sala 06, Bairro 
Cidade Jardim, CEP 38412-166, nesta cidade de Uberlândia/MG, às 18 horas em primeira convocação, 
com a presença que represente, no mínimo, 2/3 (dois terços) dos sócios existentes, e em segunda 
convocação, na mesma data e local, 30 (trinta) minutos após o horário previsto para a primeira 
convocação, às 18h30, com mesmo quorum da primeira convocação, com a seguinte Ordem do Dia:
a) Dissolução da ADET – ASSOCIAÇÃO DOS DESIGNERS DO TRIÂNGULO;
b) Se aprovada a dissolução da ADET, deliberação sobre o seu patrimônio.

Uberlândia/MG, 30 de JUNHO de 2021.
LISIANE DA SILVA FERREIRA

Presidente da ADET

SPDM–ASSOCIAÇÃO PAULISTA PARA O DESENVOLVIMENTO 
DA MEDICINA/HOSPITAL E MATERNIDADE DR. ODELMO LEÃO 
CARNEIRO, convida as empresas interessadas em participar do 

Pregão Eletrônico SE nº 008/2021, realizado para a Contratação de empresa 
especializada em Serviço de Anatomia Patológica, Citopatologia e 
Imunohistoquímica. Para informações e condições de participação 
favor acessar o site: www.publinexo.com.br/privado.

BRASIL & MUNDO | 9DIÁRIO DE UBERLÂNDIA
www.diariodeuberlandia.com.br

QUARTA-FEIRA
14 DE JULHO DE 2021
QUARTA-FEIRA
14 DE JULHO DE 2021

Pfizer pede 
inclusão 
em bula da 
indicação 

para 
crianças

 | IMUNIZANTE PASSA A SER INDICADO 
PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES

 � AGÊNCIA BRASIL

A Agência Nacional de 
Vigilância Nacional (An-
visa) divulgou nota in-

formando que, até o momento, 
somente a Pfizer solicitou a 
inclusão em bula da indicação 
da vacina contra a covid-19 
para crianças com 12 anos e 
adolescentes. De acordo com 
a agência, o pedido já foi auto-
rizado, e a indicação para esta 
faixa etária foi incluída na bula 
da vacina ComiRNAty. 

A Anvisa informou, ainda, 
que “não há solicitação do Insti-
tuto Butantan para alteração de 
bula da CoronaVac e inclusão 
de crianças e adolescentes. 
Portanto, não há pedido depen-
dendo de análise da Anvisa”. 

“A competência para so-
licitar a inclusão de novas 
indicações na bula é do labora-

tório, e deve ser fundamentada 
em estudos que sustentem 
a indicação pretendida tanto 
em relação aos aspectos de 
segurança como de eficácia”, 
informou a Anvisa. 

Acrescentou que, desde o 
início do ano passado, a Anvi-
sa tem realizado um troca de 
informações frequentes com 
os laboratórios envolvidos no 
desenvolvimento de vacinas 
contra a covid-19, assim como 
tem acompanhado todas as 
publicações científicas sobre o 
tema. Porém, não há pedido de 
aprovação da CoronaVac para 
esta faixa etária. 

“A decisão sobre o registro 
e alterações no pós-registro de 
uma vacina ou medicamento é 
da área técnica. Para as vaci-
nas em uso emergencial esta 
decisão é da diretoria colegia-
da”, explicou a Anvisa.

VACINA CONTRA COVID
ROVENA ROSA/AGÊNCIA BRASIL

Somente a Pfizer solicitou 
a inclusão em bula da 
indicação da vacina 
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