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Exmo. Sr.
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Assunto: Manutenção da Indústria como essencial- COVID-19.
Referência: [Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº
1220.01.0000934/2021-38].
  

 
Senhor Presidente,
 
Com meus cordiais cumprimentos, reconhecemos a grande preocupação

atual com toda economia do estado de Minas Gerais, em especial a com as atividades
industriais. Importante ressaltar que a criação da Onda Roxa se fez necessária diante
do rápido avanço da pandemia em algumas regiões do Estado, como uma
ferramenta emergencial para conter a evolução da pandemia e reestabelecer com
velocidade a capacidade de assistência médica para que não ocorra o colapso da
mesma.

Trata-se de uma onda com maiores restrições de funcionamento de
algumas atividades econômicas, ressalvando-se o funcionamento de atividades de
cunho essencial, o que inclui as atividades econômicas ligadas a sua cadeia
produtiva. Em Minas Gerais, aproximadamente 70% da produção industrial é
direcionada à própria indústria, o que demonstra a importância da manutenção do
funcionamento de toda cadeia produtiva relacionada às atividades de cunho
essencial.

Na esfera operacional, estamos cientes que as cadeias produtivas são
diretamente dependentes entre si, de modo que o produto final de uma atividade
industrial, isoladamente não considerada essencial, como o setor têxtil, pode ser o
insumo no processo produtivo de outra atividade considerada essencial, como por
exemplo, a produção de roupas hospitalares ou máscaras, o que por sua vez
também o torna essencial. Sendo assim, uma paralização no seu funcionamento
poderia impactar profundamente a cadeia produtiva dessas áreas correlacionadas,
comprometendo o abastecimento da população. 
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Como outros exemplos, temos o setor de alimentos, altamente
dependente da indústria de plástico, papelão e fertilizantes; a indústria farmacêutica,
que tem relação com a indústria química e com a extração de elementos minerais,
como o lítio, magnésio e zinco; a produção de equipamentos médicos, como os
cilindros de transporte de oxigênio, que dependem da indústria mineral e siderúrgica,
relacionadas ao minério de ferro; e até mesmo a cadeia produtiva dos equipamentos
de proteção individual, de bolsas de sangue e de equipamentos médicos em geral,
para os quais a cal e o calcário são um dos insumos para a manufatura de látex e de
plásticos.

Dessa forma, entende-se que as atividades industriais, como por
exemplo a mineração, cuja produção esteja relacionada às cadeias produtivas de
atividades essenciais, não estão impedidas de funcionar na Onda Roxa, segundo a
Deliberação n°130, de 3 de março de 2021.

Por fim, seguimos à disposição para qualquer esclarecimento e
esperamos que logo a situação epidemiológica melhore no Estado.

 

Atenciosamente, 
 

Fernando Passalio de Avelar
Secretário de Estado Adjunto

  

Documento assinado eletronicamente por Fernando Passalio de Avelar,
Secretário(a) de Estado Adjunto, em 05/03/2021, às 18:06, conforme
horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº
47.222, de 26 de julho de 2017.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.mg.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 26395399 e o código CRC 7D1CF532.
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