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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. 

AUTORIZADA AMPLIAÇÃO DOS ESTUDOS DE
VACINA CONTRA COVID-19
Fonte: Anvisa

Na terça-feira (15/09), a Anvisa autorizou a

ampliação dos estudos da vacina Oxford-

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

Janeiro e Bahia. A solicitação foi feita pelo

laboratório  Astrazeneca, responsável pelo

desenvolvimento da vacina,  juntamente com a

Universidade de Oxford.  Vale lembrar que

a  vacina de origem do Reino Unido  prevê a

transferência de tecnologia

para  Biomanguinhos, ou seja, uma vez

registrada  a vacina,  ela  poderá ser produzida

no Brasil.

CAMEX AMPLIA PRAZO DE REDUÇÃO DE
TARIFAS PARA IMPORTAÇÃO DE PRODUTOS
CONTRA O CORONAVÍRUS
Fonte: Diário Oficia da União

A Câmara de Comércio Exterior (Camex) do

Ministério da Economia aprovou a prorrogação

da redução temporária para zero das alíquotas

do Imposto de Importação de produtos

utilizados na prevenção e no combate da

Covid-19. A vigência da medida, que iria até 30

de setembro, foi prorrogada até o próximo dia

30 de outubro, conforme decisão do Comitê

Executivo de Gestão (Gecex) da Camex, durante

sua 174ª reunião na última segunda-feira (14/09).

A decisão foi publicada nesta quinta-feira

(17/09) no Diário Oficial da União, com

a Resolução nº 89/2020 do Gecex. Ao todo, 562

produtos já tiveram a tarifa de importação

zerada para o combate à pandemia, em um

total de 11 resoluções do Gecex, desde março

deste ano (Resoluções Nº 17, 22, 28, 31, 32, 33, 44,

51, 67, 75 e 90). A lista inclui tanto

medicamentos e produtos médico-hospitalares

quanto insumos, componentes e acessórios

utilizados na fabricação e operação de itens

utilizados durante a pandemia do novo

coronavírus.

CENTRO DE COORDENAÇÃO DAS OPERAÇÕES
DO COMITÊ DE CRISE DA COVID-19 COMPLETA
SEIS MESES DE ATUAÇÃO
Fonte: Casa Civil

Na sexta-feira (18/09), o  Centro de Coordenação

das Operações do Comitê de Crise da Covid-19

(CCOP), coordenado pela Casa Civil, completa seis

meses de atuação no combate aos efeitos

causados pela pandemia do novo coronavírus. As

estratégias adotadas representam os esforços do

Governo Federal para prestar assistência integral 

às necessidades dos brasileiros, em especial  os

grupos mais vulneráveis. O CCOP atua de forma

integrada com o Grupo Executivo Interministerial

de Emergência em Saúde Pública de

Importância Nacional e Internacional, de que

trata o  Decreto nº 10.211, de 30 de janeiro de

2020.

RESOLUÇÃO DA CAMEX INCLUI MAIS 12
PRODUTOS NA LISTA DE ITENS COM TARIFA
DE IMPORTAÇÃO ZERADA
Fonte: Diário Oficial da União

Foi publicada na quinta-feira (17/09) no Diário

Oficial da União, a  Resolução nº 90/2020  do

Gecex, com a inclusão de mais 12 produtos na

lista de itens com tarifa de importação zerada, a

pedido do Ministério da Saúde. A relação contém

vacinas contra Covid-19, insumos para a

fabricação nacional de itens usados no  

suplemento nutricional e no tratamento a

pacientes acometidos pelo vírus.

SPE MANTÉM PROJEÇÃO DE QUEDA DO PIB
DE 4,7% EM 2020
Fonte: Ministério da Economia

A Secretaria de Política Econômica (SPE)

divulgou, na terça-feira (15/9), em coletiva virtual,

a edição do Boletim Macrofiscal de setembro de

2020. A publicação traz projeções para as

principais variáveis macroeconômicas, como

Produto Interno Bruto (PIB) e inflação. Foram

mantidas as estimativas do PIB anteriormente

elaboradas pela Secretaria nos meses de maio e

julho deste ano, prevendo uma redução de 4,7%

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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