São Paulo, 3 de março de 2021

OF.2021/23

A Sua Excelência o Senhor
João Doria
Governador do Estado de São Paulo
Assunto: Setores de climatização e refrigeração essenciais no combate à pandemia

Excelentíssimo Senhor Governador

Estamos acompanhando as ações do Governo do Estado de São Paulo, com relação ao combate
à pandemia do coronavírus e parabenizamos Vossa Excelência pelas tomadas assertivas, no
enfrentamento a esta doença.
O setor de climatização e refrigeração é essencial, para a sociedade. Está presente desde a
refrigeração de medicamentos, vacinas, alimentos, bebidas até a climatização de ambientes, como
hospitais, postos de saúde, consultórios médicos, laboratórios, escolas, supermercados, padarias,
farmácias, laboratórios entre outros.
Tal essencialidade já foi considerada em resoluções anteriores, deste Governo.
Na eventual possibilidade de um lockdown, em noma da cadeia representada por este sindicato,
solicitamos que as atividades do nosso setor, cujos CNAES seguem abaixo, sejam consideradas
absolutamente essenciais no combate à pandemia.
1. 2521700 - Fabricação de tanques, reservatórios metálicos e caldeiras para aquecimento
central
2. 2814301 - Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios
3. 2814302 - Fabricação de compressores para uso não industrial, peças e acessórios
4. 2821601 - Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para
instalações térmicas, peças e acessórios
5. 2823200 - Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso
industrial e comercial
6. 2824101 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso industrial
7. 2824102 - Fabricação de aparelhos e equipamentos de ar condicionado para uso não
industrial
8. 2869100 - Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não
especificados anteriormente
9. 3314707 - Manutenção e reparação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação
para uso industrial e comercial
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10. 4322302 - Instalação e manutenção de sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação
e refrigeração
11. 7112000 - Serviços de engenharia
12. 4789099 - Comércio varejista de outros produtos não especificados anteriormente
13. 9521500 - Reparação e manutenção de equipamentos eletroeletrônicos de uso pessoal e
doméstico
14. 8299799 - Outras atividades de serviços prestados principalmente às empresas não
especificadas anteriormente
15. 3313999 - Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não
especificados anteriormente
16. 4321500 - Instalações elétricas
17. 4399199 - Serviços especializados para construção não especificados anteriormente
18. 4669999 - Comércio atacadista de outras máquinas e equipamentos não especificados
anteriormente; partes e peças
Nosso setor está à vossa disposição para apoiar quaisquer ações do Governo do Estado, no que
tange o combate à pandemia. Deixamos o telefone da Sra. Viviane Nunes (11 – 97620-6208),
diretora executiva deste sindicato, para quaisquer esclarecimentos que se façam necessários.
Na espera de sua compreensão.
Cordialmente,

Carlos Trombini
Presidente SINDRATAR-SP
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