Brasília, 03/17/2020
Ao Sr.
TIM FEAMEY
Director of Sales
Assunto ou Referência: Coverings ‘20

Prezado Senhor,
Inicialmente, solicitamos que esta carta seja encaminhada aos controladores da
Coverings, dando-lhes ciência do posicionamento da Abirochas – Associação Brasileira
da Indústria de Rochas Ornamentais, entidade responsável pela participação de 66
empresas brasileiras no evento em referência.
Gostaríamos de ponderar:
1. A OMS declarou que o surto do coronavírus é uma pandemia global.
2. Todos os países, inclusive os USA, tomaram e continuam tomando decisões
drásticas para conter a expansão do vírus, incluindo entre essas medidas, a
proibição da entrada de estrangeiros;
3. A Coverings é uma feira internacional que tem, dentre os principais países
expositores:
a. ITÁLIA – atravessa uma situação de extrema gravidade, trazendo como
consequência a paralisação da economia e o fechamento de fronteiras.
b. ESPANHA – de igual modo, decretou a restrição de deslocamento em todo o
país o que trará consequências graves sobre a economia.
c. CHINA – epicentro original da crise com milhares de mortos, ainda atravessa
um forte ciclo de queda da atividade econômica.
d. BRASIL – começa a se expandir a contaminação pelo vírus e espera-se o
agravamento da situação para as próximas semanas, tendo também
suspendido eventos, fechamento de escolas, Universidades, etc.
e. USA – os senhores sabem melhor que nós o que se passa no país nesse
momento.
f. Demais países afetados como Portugal e Irã, também têm presença
destacada nessa Feira.
A crise do coronavírus desencadeou uma crise econômica global, desorganizando os
mercados, alterando fortemente as taxas de câmbio no mundo. Aqui no Brasil, a alta do
câmbio alcançou 26% nos últimos 60 dias, inviabilizando o pagamento das obrigações
internacionais. Diante dessa grave situação e da improvável realização da Coverings,
suspendemos os pagamentos e as atividades de construção do estande brasileiro, assim
como está acontecendo com outros países participantes.

A indefinição da realização da Feira, por parte dos seus responsáveis, amplia o nível de
incertezas, justificando que as entidades e países participantes suspendam todas as
atividades a ela relacionadas, inclusive por não se saber se o fluxo de pessoas nos USA
estará normalizado, o que se evidencia de todo improvável. Os representantes
comerciais das empresas brasileiras do nosso setor não estão sequer sendo recebidos
pelos seus clientes nos USA, sob a prudente alegação do risco de contágio. Esses
clientes, a propósito, e já informaram que não irão à Coverings.
Diante de uma realidade tão dramática nos parece temerária a realização da Feira pelo
risco em larga escala à saúde das pessoas e, especificamente, aos investimentos
envolvidos, que somente no caso brasileiro alcançam US$ 5 milhões. A ABIROCHAS tem
o apoio da ApexBrasil, a agência governamental brasileira que promove ações
internacionais de diversos setores produtivos. Fomos informados que todos os eventos
internacionais dos demais setores apoiados pela ApexBrasil, e previstos para o mesmo
período da Coverings foram cancelados ou adiados.
Somos parceiros da Coverings há vinte anos e compartilhamos do clima geral de
inquietação e angústia, mas, o que está em risco são vidas humanas. Rogamos aos
Senhores que considerem nossas ponderações quanto ao adiamento da Feira, de modo
a minimizar os prejuízos de todas as partes envolvidas e prevenir as inevitáveis
responsabilidades legais resultantes.
Ficamos à disposição para o que for necessário, no intuito de colaborar com a melhor
solução para os nossos interesses comuns.
Cordialmente,
Reinaldo D. Sampaio
Presidente
Roberta Britto
Gerente De Projetos

