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Brasil produzirá
vacina da Pfizer
DOSES SERÃO FABRICADAS A PARTIR DE 2022

ACORDO

A P� zer e a parceira BioN-
Tech anunciaram ontem 
a assinatura de um acor-

do com a Eurofarma Laborató-
rios SA do Brasil para fabricar 
sua vacina contra a covid-19 
para distribuição na América 
Latina. A empresa brasileira 
começará a fabricar as doses 
prontas a partir de 
2022. O acordo não 
cobre o complicado 
processo de produção 
de mRNA, que será 
feito nas instalações 
da P� zer e da BioNTech nos 
Estados Unidos.

Apesar da produção no Bra-
sil, não há nenhum acordo en-
tre a P� zer e o governo federal 
que estabeleça uma reserva de 
doses para o país. Espera-se 
que a Eurofarma produza mais 
de 100 milhões de doses anu-
almente em plena capacidade.

“Estamos disponibilizan-
do nossos melhores recursos 
em capacidade industrial, tec-
nologia e qualidade para este 
projeto, para que possamos 
cumprir o contrato com exce-
lência e contribuir com o abas-
tecimento do mercado latino
-americano”, disse Maurizio 
Billi, presidente da Eurofarma.

Esta será a terceira vacina 
com processos de fabricação 
no Brasil. A CoronaVac, da far-
macêutica chinesa Sinovac, 
tem atualmente suas partes 
� nais de produção no Institu-
to Butantan, em São Paulo. Já 
a vacina da AstraZeneca, de-
senvolvida em parceria com a 
Universidade de Oxford, terá 
suas doses totalmente produ-
zidas pela Fiocruz, no Rio de 

Janeiro, nos próximos meses.

CASAIS
Um estudo da USP acom-

panhou 1.744 casais por um 
ano e constatou que, em 63,5% 
daqueles nos quais tanto ma-
rido quanto mulher se infec-
taram com covid-19, foi o ho-
mem quem levou o vírus para 
dentro de casa.

Já se sabia que mulheres 
estão em posição desi-
gual no risco de trans-
missão por os homens 
serem mais descuida-
dos com medidas sa-
nitárias. O estudo, po-

rém, indica que existe um fator 
biológico que os torna mais 
propensos a transmitir o Sars-
CoV-2, não apenas a contrair.

Entre os casais “concordan-
tes” (duplamente infectados), 
as mulheres foram apenas 
36,5%, o que sugere que os ho-
mens são 1,7 vezes mais infec-
ciosos que as mulheres.

“KIT COVID”
A CPI da Covid recebeu on-

tem denúncia formal feita por 
um representante de médicos 
e ex-médicos da Prevent Senior 
que a� rmam que a operadora 
de saúde e o governo federal 
� zeram um acordo, no início 
da pandemia, para testar e dis-
seminar as medicações do “kit 
covid”, como cloroquina, iver-
mectina e azitromicina.

O documento cita uma série 
de irregularidades que, segun-
do os médicos, foram pratica-
das pela empresa. O Ministério 
Público abriu investigação. A 
Prevent Senior a� rmou, por 
meio de nota, que sempre 
atuou “dentro dos parâmetros 
éticos”.
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LOCAÇÃO DE IMÓVEL DESTINADO À INSTALAÇÃO 
DE AGÊNCIA DA CAIXA EM VISEU, PA

A Caixa Econômica Federal torna público seu interesse na locação de imóvel pronto, localizado 
no município de Viseu, PA, da Av Dr. Justo Chermont, entre as Travessas Otávio Pinheiro e 
Tv Cel. Antônio Pedro, até Rua Dr. Lauro Sodré entre as ruas Do Mar e Três de Maio; OU 
a Rua Dr. Lauro Sodré entre Tv Coronel Antônio Pedro, até Tv Tiradentes. Deverá possuir 
documentação regularizada junto aos Órgãos Públicos, ter idade aparente em torno de 10 
(dez) anos, no máximo, possuir área de aproximadamente 150 m², com pé direito mínimo de 
3,5m, preferencialmente em um único pavimento (térreo), com vão interno livre de colunas. 
Deverá possuir sanitários e área de estacionamento conforme exigências da Prefeitura local. A 
construção deverá obedecer às normas de acessibilidade, à legislação do município referente 
ao uso do solo quanto a recuos, taxa de ocupação do terreno, vagas de estacionamento e 
demais normas aplicáveis. Os interessados deverão encaminhar carta proposta assinada 
contendo os dados para contato, endereço completo do imóvel, área construída em m², preço da 
locação por m² da área construída e preço mensal da locação, anexando plantas baixas com as 
respectivas áreas, cópia do Registro Geral de Imóveis (RGI), fotografias e mapa de localização 
comprovando que o imóvel ofertado se encontra dentro do raio de abrangência desta publicação. 
Os documentos devem ser enviados via Sedex ou entregues no seguinte endereço: Rua das 
Marrecas, nº 20, 12º andar, Torre 3 Centro Rio de Janeiro/RJ, CEP: 20.031-120 (se forem 
físicos) ou para ceogi04@caixa.gov.br  (se forem digitais e respeitando o tamanho máximo de 
10Mb), no prazo de até 10 (dez) dias, a partir da data da publicação.

MINISTÉRIO DA 
ECONOMIA


