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MINISTÉRIO DA ECONOMIA DIVULGA LISTA DOS SETORES MAIS AFETADOS PELA
PANDEMIA DA COVID-19 NO BRASIL
Fonte: Diário Oficial da União

A Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Produtividade do Ministério da
Economia (Sepec/ME) publicou a Portaria n° 20.809, no Diário Oficial da União (DOU) de
terça-feira (15/09), a lista dos setores econômicos mais afetados pela pandemia do novo
coronavírus após ser decretado estado de calamidade pública no Brasil, decorrente da
Covid-19. A lista destina-se apenas a orientar as instituições financeiras acerca dos setores
mais atingidos. A lista foi elaborada com base na variação do faturamento do setor,
segundo dados da Receita Federal.
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VACINA CONTRA COVID-19

Na terça-feira (15/09), a Anvisa autorizou a
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Astrazeneca contra a Covid-19. Com isso, o
número de voluntários dobrará, passando de
cinco para 10 mil participantes no Brasil.
Também foi autorizada a ampliação da faixa
etária dos participantes, com a inclusão de
maiores de 69 anos de idade. Outro ponto
autorizado pela Anvisa foi o aumento no
número de estados onde os testes serão
realizados: Rio Grande do Norte e Rio Grande
do Sul, que se somam a São Paulo, Rio de
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em 2020 e crescimento de 3,2% em 2021. Os
indicadores demonstram que o país deverá
apresentar uma forte retomada da atividade
econômica a partir do terceiro trimestre, diante
da crise provocada pela pandemia da Covid-19.
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DE IMPORTAÇÃO ZERADA
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