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Prezados Associados, 
 

Em meio aos últimos acontecimentos relacionados ao COVID-19 a APABOR vem á público para 
esclarecimentos. 

 

Entendemos que todas as plantações e Usinas de Beneficiamento que continuarem suas atividades 
devem fazê-lo empregando medidas de reforço de limpeza, saneamento e monitoramento das 
condições de saúde de suas equipes, especialmente de caminhoneiros. Visitas técnicas, reuniões 
externas, treinamentos, viagens e toda e qualquer atividade, que possa ser feita de maneira remota, 
devem ser suspensas incluindo toda e qualquer reunião na Sede de nossa Associação. A exemplo de 
nossa Assembléia Geral do próximo dia 27 que será feita de maneira virtual. 

 

Eventuais ajustes e outras ações podem ser necessárias a medida que mais restrições passem a ser 
impostas por força maior. A exemplo do fechamento de comércios, distribuidores de pneus e 
montadoras de veículos, esta situação impõe sobre nossa cadeia produtiva um efeito cascata, em 
que um elo depende e impacta o outro.  

 
Por isso, é normal e esperado que uma redução na atividade econômica, da magnitude que se 
apresenta, imponha restrições ao funcionamento normal das compras, carregamentos e 
pagamentos tanto nas Indústrias como no Campo. O importante agora é , na medida do possível, 
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, englobando: usinas 
de beneficiamento, industrias paneumáticas, montadoras de veículos e distribuidoras de pneus. 
Gestão da economia familiar neste momento é de suma importância focando os recursos para 
compra de alimentos. 

 

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. 

 
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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