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Prezado Sr. KLAUS CURT MULLER
Presidente ANIP - Associação Nacional da Indústria de Pneumáticos
Edifício Saint-James Park 6o Andar - São Paulo/SP - CEP: 01453-900
curt.muller@anip.org.br

Em meio aos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 a APABOR faz o comunicado
abaixo.
Certos de que estamos vivendo um momento de exceção e entendendo que fazemos parte de
uma Cadeia Produtiva que precisa se manter alinhada frente ao desafio que se apresenta,
estamos
buscando
alternativas
para
manter
nosso
elo
em
atividade.
Levando em conta os milhares de empregos pelos quais somos responsáveis e pela vital
importância da renda gerada por nossa atividade no Estado de São Paulo, é que estamos
recomendando quena medida do possível e com segurança, sejam mantidas as atividades e
produção no campo.
Para vencermos este desafio, frente a tamanha redução na atividade econômica que se anuncia
com fechamento temporário de comércios e industrias em nosso país, sabemos que será
necessário buscar alternativas de financiamento. Será também de suma importância a
participação do governo, ao passo que este será um parceiro estratégico na redução do peso de
taxas e impostos que, uma vez desonerando a indústria, possam dar mais fôlego para esta
manter a atividade no campo.
Por fim, solicitamos que da parte da indústria sejam empenhados todos os esforços para nos
apoiarem a salvaguardar a liquidêz no campo , bem como manter as árvores estimuladas com
o objetivo de proporcionar uma rapida retomada da produtividade do campo, quando da
normalização da atividade industrial.
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Vivemos em um momento que requer a união de esforços de todos para compartilharmos os
sacrifícios e desafios no intúito de protegermos não só manutenção das atividades em toda
nossa Cadeia Produtiva mas acima de tudo, a saúde de todas as pessoas que dela fazem parte.
A Apabor segue monitorando e buscando junto aos agentes do setor e ao Governo soluções
para superarmos essa situação. Divulgaremos outras medidas e informações pertinentes a
medida que se apresentem.
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