Caros fornecedores, clientes e terceiros,

Como é de conhecimento notório, a população de diversos países está sendo afetada pela rápida
propagação da COVID-19 (“Coronavírus”). Em atos decorrentes, os Governos Federais, Estaduais
e Municipais vêm publicando decretos de medidas restritivas e ações mitigatórias para a
proteção da saúde e segurança da população.

As operações da RUMO exercem um papel fundamental e imprescindível para a economia, os
empregos e a segurança da sociedade, e conforme o Decreto Federal nº 10.282 e Medida
Provisória nº 926, publicados na última sexta-feira (20), o “transporte e entrega de cargas em
geral”, bem como os serviços de terceiros que suportam as suas atividades, são essenciais ao
atendimento das necessidades do país.

Desta forma, todas as nossas operações continuam funcionando plenamente e sem
interrupções diretas, e em todas as nossas unidades estamos realizando diversas ações
relacionadas à prevenção e mitigação da propagação do Coronavírus, com orientações e suporte
necessários para que nossos profissionais e parceiros estejam seguros e com as condições de
trabalho e saúde adequadas.

Adicionalmente, para acesso e trânsito nas suas instalações e áreas adjacentes dos seus
prestadores de serviços, clientes, terceiros e quaisquer pessoas, a RUMO exigirá o cumprimento
de todas regras emitidas pelos Decretos Municipais e Estaduais aplicáveis, em especial quando
exigido o uso de máscaras faciais.

Não obstante, em caso de eventuais e quaisquer descumprimentos de terceiros das normas
legais exigidas pelos Municípios e/ou Estados correspondentes que culminem com a
responsabilização da RUMO, caberá ao infrator o imediato ressarcimento de penalidades em
favor da RUMO e dever de assunção das suas responsabilidades.

A RUMO incentiva seus fornecedores e parceiros para que cumpram as diretrizes publicadas
pelo Ministério da Saúde, pelas regulamentações publicadas pelos seus Municípios e Estados,
desde que não conflitantes com as regras Federais, e promovam todas as medidas e ações
mitigatórias e protetivas aos seus colaboradores e terceiros visando evitar a propagação da
COVID-19.

A RUMO coloca-se à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais.

