MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade
Secretaria de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação
Gabinete

OFÍCIO SEI Nº 144060/2020/ME

Brasília, na data da assinatura digital.
Ao Senhor
ARIOVALDO SANTANA DA ROCHA
Presidente
Sindicato Nacional da Indústria da Construção e Reparação Naval e Offshore - SINAVAL
Avenida Churchill, 94, 6º andar, Centro
20020-050, Rio de Janeiro – RJ
sinaval@sinaval.org.br

Assunt o: Art igo. A indúst ria naval na ret omada da economia pós Covid-19.
Referência: Ao responder este Ofício, favor indicar expressamente o Processo nº
14021.119834/2020-14.

Senhor Presidente,

1.
Faço referência ao artigo "A indústria naval na retomada da economia pós Covid-19" que
sugere, para a retomada da economia, medidas que facilitem o desenvolvimento de projetos de
infraestrutura nos terrenos onde estão instalados os estaleiros, aproveitando a localização estratégica e o
cais.
2.
Inicialmente, informo que o Governo Federal está atento às dificuldades do setor naval e
vem discutindo, em alto nível, as propostas apresentadas pelo Sinaval, inclusive visando à retomada da
economia.
3.
Neste momento sensível, em que o mundo vem vivenciando os graves efeitos sociais e
econômicos decorrentes da pandemia de COVID-19, a Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e
Competitividade (SEPEC) tem trabalhado com dois objetivos principais: o aplacamento dos impactos
econômicos mais severos e urgentes e a retomada do crescimento da economia brasileira.
4.
Nesse sentido, a SEPEC, representada pelo Secretário Especial Carlos da Costa, tem
mediado encontros semanais com as principais lideranças do setor industrial e empresarial. Nestas
ocasiões, todas as propostas recebidas são discutidas, bem como é realizado o acompanhamento dos
encaminhamentos propostos para solução ou mitigação dos problemas apresentados.
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5.
As principais medidas de apoio ao setor produtivo adotadas pelo Governo Brasileiro, com
o intuito de ajudar a vencer este grande desafio imposto pela Covid-19, podem ser visualizadas, de forma
atualizada, e não exaustiva, no seguinte endereço eletrônico: https://www.gov.br/economia/pt-br/acessoa-informacao/perguntas-frequentes/covid-19.
6.
Mantenho-me à disposição e reforço a mensagem de que este Ministério da Economia está
atento às demandas do setor empresarial, e vai continuar trabalhando com afinco para a retomada do
crescimento econômico brasileiro.

Atenciosamente,

Documento assinado eletronicamente
GUSTAVO LEIPNITZ ENE
Secretário de Desenvolvimento da Indústria, Comércio, Serviços e Inovação

Documento assinado eletronicamente por Gustavo Leipnitz Ene,
Secretário(a), em 20/11/2020, às 19:47, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.
A autenticidade deste documento pode ser conferida no site
http://sei.fazenda.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código
verificador 8659795 e o código CRC 97BAA1F2.
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