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Publicidade Legal

O Governo Federal 
instituiu um grupo de 
trabalho interministerial 
para coordenar a aqui-
sição e a distribuição de 
vacinas “com qualida-
de, eficácia e segurança 
comprovadas” contra o 
novo coronavírus. Sob 
coordenação do Minis-
tério da Saúde, o grupo 
deverá colaborar no pla-
nejamento da estratégia 
nacional de imunização 
voluntária contra a Co-
vid-19 e terá duração de 
até noventa dias, poden-
do ser prorrogado por 
igual período.

Dezenove pessoas fa-
rão parte do grupo: três 

Colegiado criará estratégia para imunizar contra Covid-19

Governo cria grupo para 
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da Casa Civil; um do 
Ministério da Defesa; 
três do Ministério das 
Relações Exteriores; um 
do Ministério da Econo-
mia; quatro do Minis-
tério da Saúde; um do 
Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovações; 
um da Controladoria-
Geral da União; um do 
Ministério da Mulher, 
da Família e dos Direitos 
Humanos; um da Sub-
chefia para Assuntos 
Jurídicos da Secretaria-
Geral da Presidência; 
dois da Secretaria de 
Governo; e um da Agên-
cia Nacional de Vigilân-
cia Sanitária (Anvisa). n

Grupo garante aquisição e distribuição de vacinas
com “qualidade, eficácia e segurança comprovadas”

Dado Ruvic/Reuters

Luiz Fux toma posse como novo 
presidente do Supremo e do CNJ

O Supremo Tribunal 
Federal (STF) passou 
ontem a ser presidido 
pelo ministro Luiz Fux. 
Com nove anos de atua-
ção na cúpula do Poder 
Judiciário brasileiro, o 
magistrado já emitiu 
mais de 77 mil decisões 
e despachos em proces-
sos diversos – desde a 
Lei da Ficha Limpa ao 
caso de extradição de 
Cesare Battisti, italiano 
condenado por assas-
sinatos na década de 
1970. A vice-presidente 
é a ministra Rosa Weber.

Nascido em 1953 
no Rio de Janeiro, Fux 
formou-se em Direito 
pela Universidade do 
Estado do Rio de Ja-
neiro (Uerj) em 1976. 
Tornou-se ministro do 
Superior Tribunal de 
Justiça (STJ) em 2001. 
Ele assumiu uma das 
11 cadeiras no Supre-
mo Tribunal Federal 
em março de 2011, 
após ser indicado pela 
então presidente Dil-
ma Rousseff na vaga 
deixada por Eros Grau, 
que se aposentara. n

Ministra diz que tomou medidas 
para conter o preço do arroz

A ministra da Agri-
cultura, Tereza Cristina, 
afirmou ontem que o 
governo tomou as me-
didas necessárias para 
tentar conter a alta no 
preço do arroz e evitar 
um desabastecimento 
do produto nas prate-
leiras dos supermerca-
dos. “As medidas que 
podiam ser tomadas fo-

ram tomadas”, disse.
“O Brasil abriu mão, ti-

rou a alíquota de impor-
tação. Abrimos somente 
uma cota, porque não te-
mos necessidade de mui-
to arroz, mas isso é uma 
cota de reserva, para que 
possamos ter a tranquili-
dade de que o preço vai 
voltar, vai ser equilibra-
do”, acrescentou. n
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Em nove anos na Suprema Corte, Fux emitiu
mais de 77 mil decisões e despachos em processos

Tereza Cristina: “As medidas que
podiam ser tomadas foram tomadas”
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