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COMUNICADO AO MERCADO

Belo Horizonte, 25 de maio de 2018 – O Instituto Hermes Pardini S.A. (B3: PARD3) (“Companhia”), comunica aos seus
acionistas e ao mercado em geral que, em função da recente greve dos caminhoneiros e seus desdobramentos, vem
encontrando dificuldades de ordem logística no processo operacional de ambas as unidades de negócio:
No segmento PSC, foram paralisados os serviços de coleta domiciliar em Minas Gerais e em Goiás. A medida decorre da
falta de combustível nos postos destas regiões. As unidades de atendimento seguem operando normalmente, tanto para
exames de imagem quanto análises clínicas e vacinas.
No segmento Lab-to-Lab, até o momento cerca de 8% (oito por cento) das rotas logísticas tiveram suas atividades de coleta
de amostras totalmente paralisadas, enquanto que em 14% (catorze por cento) das rotas logísticas a paralisação é parcial.
Isso vem ocorrendo como consequência da falta de combustível nos postos de diversas regiões do país, impedindo assim o
funcionamento normal dos veículos utilizados no processo logístico. Adicionalmente, os atrasos e cancelamentos de voos,
em decorrência da falta de combustível em diversos aeroportos do país, vem gerando atrasos no processo de logística
interestadual, realizado por modal aéreo. Por fim, desde o dia 23 de maio o fornecimento habitual de insumos aos clientes
está comprometido em função da suspensão temporária dos serviços realizados por empresas de transporte fracionado.
A Companhia informa também que diversos insumos utilizados no processo de produção de exames de análises clínicas não
vem sendo entregues regularmente por nossos fornecedores desde o dia 22 de maio. Apesar deste fator não ter gerado
impacto significativo no processo produtivo até o presente momento, dado que trabalhamos com estoque de segurança, a
continuidade da greve e seus desdobramentos podem passar a prejudicar a produção habitual da companhia em breve.
A Companhia reforça o comunicado divulgado pela ABRAMED (Associação Brasileira de Medicina Diagnóstica) nesta data,
que alerta para o fato de que exames diagnósticos compõem a cadeia de serviços essenciais nos cuidados à saúde. A
ausência de insumos vitais para realização de exames ou dificuldades logísticas em seu transporte afetam diretamente o
apoio a pacientes que estão sendo submetidos a processo de investigação e tratamento de doenças que necessitam de
intervenção imediata e contínua.
A Companhia manterá os seus acionistas e o mercado em geral devidamente informados em relação a eventuais
desdobramentos do presente Comunicado.
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