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Atualizações diárias da situação nacional sobre o novo coronavírus (Sars-Cov-2)
Hoje (10), foi realizada a primeira reunião de alto nível do Facilitation Council, principal órgão
de governança do Access to COVID-19 Tools (ACT) Accelerator. O objetivo do ACT-Accelerator,
que reúne estados, organizações de saúde, empresas e sociedade civil é unir forças para acelerar
o fim da pandemia do novo coronavírus, apoiando o desenvolvimento e a distribuição de testes,
tratamentos e vacinas. O Facilitation Council, é composto por 28 estados, em diversas
categorias. O Brasil está entre os países com relevante tamanho de mercado no contexto
internacional. Nesta mesma categoria, também participam: México, China, Estados Unidos,
Índia, Indonésia, Rússia e Coreia do Sul.
Na reunião, o Ministro interino da Saúde, Eduardo Pazuello, destacou que a iniciativa, que tem
como princípios a cooperação e a solidariedade, está alinhada com o posicionamento do
Ministério quanto ao enfrentamento ao vírus. Pazuello também afirmou que o Brasil estuda
aderir ao programa Covax Facility, voltado para a promoção de acesso global à vacina contra a
COVID-19.
Em relação à vacinação, o Governo Federal publicou Resolução instituindo grupo de trabalho
para a coordenação de esforços da União na aquisição e na distribuição de vacinas contra a
COVID-19. O grupo, que será coordenado pelo Ministério da Saúde, deverá colaborar no
planejamento da estratégia nacional de imunização voluntária contra o novo coronavírus e terá
duração de até noventa dias, prorrogáveis por igual período.
No cenário internacional, a Índia registrou 95.735 casos de coronavírus em 24 horas nesta
quinta-feira, um novo recorde mundial. O país possui mais de 4,4 milhões de infectados, o
segundo com mais casos no mundo, ficando atrás apenas dos Estados Unidos.

MINISTÉRIO DA SAÚDE
CASOS Até o momento, o Ministério da Saúde registrou 4.238.446 casos confirmados de COVID19 no Brasil. Há 129.522 óbitos registrados, o que representa uma taxa de letalidade de 3,1%.
ACT O Ministro interino Eduardo Pazuello participou da primeira reunião de alto nível do
Facilitation Council, principal órgão de governança do Access to COVID-19 Tools (ACT)
Accelerator. O ACT é uma coalizão global lançada pela OMS para acelerar o fim da pandemia.

PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA
GT Foi publicada Resolução (link) instituindo Grupo de Trabalho para a coordenação de esforços
da União na aquisição e na distribuição de vacinas contra a COVID-19, no âmbito do Comitê de
Crise para Supervisão e Monitoramento dos Impactos da COVID-19. O grupo será coordenado
pelo Ministério da Saúde.

MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA
GT A Agência Nacional de Mineração publicou Resolução (link) prorrogando a suspensão dos
prazos processuais e matérias, bem como os prazos de vigência dos títulos minerários com
termo final de vigência entre 16/03/2020 e 31/12/2020, concedendo o prazo restante ao titular

e permitindo a entrega voluntária de documentos por parte do interessado, independente da
suspensão.

