São Paulo, 9 de abril de 2020.
À APABOR – Associação Paulista de produtores e Beneficiadores de Borracha
Rua Mirassol 2859, Redentora
São José do Rio Preto/SP – CEP 15015-830
A/C: Sr. Fabio Magrini

Ref.: Resposta à comunicação de 7 de abril de 2020.

Prezados Senhores,

Como é de conhecimento de todos, a Pandemia de COVID-19 - tal como declarada pela Organização Mundial de
Saúde – vem levando diversos governos e autoridades públicas em todo o mundo a adotarem medidas rigorosas
para combater os efeitos devastadores na saúde pública. No Brasil, com a emissão do Decreto Legislativo n° 6 de
2020, foi decretado o estado de calamidade pública e o Ministério da Saúde implementou medidas de isolamento
social para conter o avanço na disseminação do vírus.

Essa emergência global de saúde também gera uma crise sem precedentes, com profundos impactos de ordem
social, econômica e de mercado. Trata-se de circunstância absolutamente imprevisível e inevitável, que foge por
completo ao controle das empresas, e que, infelizmente, causa profundo impacto na condução dos negócios e na
continuidade de algumas atividades.

Desde o início da crise causada pela pandemia em curso, os negócios dos Grupo Pirelli foram drasticamente
impactados, não apenas pela implementação de medidas destinadas a minimizar os contatos sociais e de trabalho,
evitando reuniões e encontros no local de trabalho (em atendimento às orientações das autoridades competentes),
mas também pela significativa queda da demanda de nosso setor. Uma parcela substancial de nossos distribuidores
está com o acesso a suas lojas proibidos ou dificultados em razão de ordens dos Governadores dos Estados e/ou
dos Prefeitos dos Municípios, e diversas montadoras suspenderam temporariamente as suas atividades industriais.

Em decorrência do exposto acima, a Pirelli suspendeu temporariamente a produção das três fábricas da empresa
no Brasil desde o último dia 23 de março. Não obstante, o Grupo Pirelli confirma seu comprometimento com seus
parceiros de longa data e com mercado da Borracha Natural Brasileira de maneira geral. Informamos que estamos
desprendendo nossos maiores esforços para minimizar o impacto negativo a todas as partes envolvidas.

Atenciosamente,

______________________________________________________
PIRELLI PNEUS LTDA.

