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Caro Seringueiro, em meio aos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 a APABOR tem 
uma palavra para você.  

 

Estamos vivendo um momento grave como nunca antes o mundo viveu. Com a parada do comércio 
e da indústria é natural que hajam consequências para toda a economia, inclusive para o nosso 
setor. 

 
É muito importante agora, na medida do possível e com segurança, mantermos as atividade de 
produção e, conforme for necessário, estocar a borracha nas fazendas para comercializa-la 
conforme permita o fluxo de operação da Cadeia Produtiva que engloba: usinas de beneficiamento, 
industrias paneumáticas, montadoras de veículos e distribuidoras de pneus. Eventuais paradas, 
alongamento de prazos e demais ajustes serão necessários 

 

Gestão da economia familiar neste momento é vital. Precisamos focar nossos recursos para compra 
de alimentos e mantimentos, pois não sabemos exatamente qual será o prazo e as consequências 
desta pandemia global em nosso país. Mas o que temos certeza é que esse desafio vai passar, e 
chegaremos juntos do outro lado dessa montanha. 

 

Vamos buscar alternativas para mantermos ativos nossos seringais, pois uma vez que vencermos 
este desafio, o mercado voltará ao normal e qualquer volume, que por ventura não tenha sido 
comercializado neste meio de tempo, será de grande valor lá na frente. 

 

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. Vamos ficar 
calmos, não criar pânico e buscarmos soluções para os problemas que se apresentarão dia a dia. 

 
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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