


CAPA
Fábio MAgrini eleito 
PArA MAis uM MAndAto 
à Frente dA APAbor

A APABOR elegeu no dia 31 de março, durante 

Assembleia Geral Ordinária, a sua nova 

diretoria para o triênio 2021-2024. O produtor 

rural Fábio Magrini foi eleito para mais uma 

gestão à frente da presidência da entidade

E
m Assembleia Geral Ordinária, 
aberta para todos os associados no 
último dia 31 de março, a APABOR 

elegeu sua nova diretoria para o triênio 
2021-2024. A reunião aconteceu de for-
ma remota devido à pandemia do coro-
navírus e debateu inúmeros assuntos de 
grande relevância para a associação. 
 O atual presidente da entidade, Fá-
bio Magrini, foi eleito novamente para 
mais um mandato; resultado da confian-
ça e do reconhecimento pelos diretores 
e associados de seu trabalho impecável 
à frente da APABOR. Integram ainda a 
chapa eleita: Marcos Lourenço Santin, 
Primeiro Vice-presidente; Renata de Mo-
raes Cassiano Sant’Anna Fachin, Direto-
ra Secretária; Fábio Tônus (representan-
te Kaiser Agro), Presidente do Conselho 
Deliberativo; Adiel Carvalho (represen-
tante Braslatex), Presidente do Conselho 
Consultivo. 
 Dentre os demais assuntos tratados 
durante a Assembleia, estavam também 
a apresentação do Balanço e Contas refe-
rentes ao exercício de 2020 e a proposta 
para o exercício de 2021 com orçamento 
da receita e das despesas. 

 À nossa publicação, o presidente Fá-
bio concedeu entrevista exclusiva e, em 
primeira mão, comentou sobre um dos 
maiores desafios para o próximo semes-
tre: voltar com os viveiros de mudas do 
Estado de São Paulo. “Com o preço em 
alta recorde devido ao dólar alto e à es-
cassez de borracha no mundo é hora do 
Estado de São Paulo, como maior produ-
tor do país, tomar a frente e apoiar uma 
expansão forte da área plantada”. Confi-
ra! 
 O senhor foi eleito para mais um 

mandato. Como é estar mais uma ges-

tão à frente da APABOR? 

 É uma responsabilidade muito gran-
de. Estar a cargo da presidência dessa 
entidade tão respeitosa me deixa muito 
glorificado, especialmente pela confian-
ça da equipe que trabalha comigo. Fiquei 
muito satisfeito com a aprovação do 
trabalho de três anos que pude fazer na 
associação e estou atento aos desafios 
que temos, porque são grandes, princi-
palmente os ligados a questões políticas. 
 Quais os desafios para o próximo 

triênio? 

 Um dos grandes desafios é voltar-

mos com os viveiros de mudas do Esta-
do de São Paulo. Com o preço em alta 
recorde devido ao dólar alto e à escassez 
de borracha no mundo é hora do Esta-
do de São Paulo, como maior produtor 
do país, tomar a frente e apoiar uma 
expansão forte da área plantada. Cada 
vez mais e por diferentes razões, as in-
dústrias brasileiras estarão com dificul-
dade de obter a matéria prima da Ásia 
(maior região produtora mundial) e pre-
cisarão aumentar seu fornecimento local. 
A atual crise no transporte marítimo já 
está, por exemplo, encarecendo muito o 
custo do frete e dificultado a chegada do 
produto no porto. Como o Brasil ainda é 
dependente de importação, cerca de 60% 
de tudo o que consome vem de fora, te-
mos muito trabalho para quem sabe no 
final desta década estejamos falando em 
autossuficiência. É possível, mas preci-
samos trabalhar duro. O primeiro pas-
so para isso é destravar a produção de 
mudas. A APABOR está nessa luta há 6 
anos. Finalmente, com o atual programa 
de desburocratização e de boas práticas 
normativas da Secretaria da Agricultura, 
estamos enxergando uma luz no fim do 
túnel. Mas, temos coisas mais simples, 
porém não menos importantes também 
para trabalhar, e que dizem respeito a 
melhoria da qualidade do ambiente de 
trabalho dos nossos seringueiros. Por 
exemplo, venho acompanhando já há 
bastante tempo os problemas no cam-
po com as cobras. Com o fim das quei-
madas, muitos animais silvestres co-
meçam a aparecer com frequência e as 
cobras são muito comuns nos seringais. 
As cidades menores não possuem soro 
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antiofídico. Mesmo uma cidade pe-
quena que tenha a sua Santa Casa ou 
UBS, não está preparada para receber 
um paciente que sofreu uma picada e 
é preciso locomover essa pessoa para 
um município maior. Em minha vivên-

cia, já acompanhei e vi de perto vários 
problemas relacionados a isso. Dessa 
forma, pensamos numa parceria da 
APABOR junto à Secretaria de Saúde do 
Estado e o Instituto Butantã para tentar-
mos conseguir que cada município que 

tenha sua seringueira possa alinhar com 
seus governantes e implementar um tra-
balho de distribuição do soro para que 
esse primeiro socorro possa acontecer. 
Muitos municípios não têm o soro. Com 
esse trabalho, a pessoa que foi picada de 
cobra recebe o soro antiofídico na sua 
cidade e, caso precise ser transferida, já 
tomou a primeira dose. Isso é um enor-
me desafio e um planejamento para o 
segundo semestre do ano. 

Fiquei muito satisfeito 
com a aprovação 
do meu trabalho 
e estou atento aos 
desafios que temos, 
porque são grandes, 
principalmente os 
ligados a questões 
políticas”.

“Para mim foi muito 
importante e uma honra fazer 
parte da APABOR. Porque, 
além de ser a associação 
dos produtores no Estado de 
São Paulo, ela é referência 
no Brasil e referência 
internacional no ramo da 
borracha. É uma honra poder 
ser diretor junto a esta nova 
diretoria, dar prosseguimento 
ao trabalho já realizado 
pelos diretores antecedentes 
a mim e poder, sem dúvida 
nenhuma, contribuir para 
que a APABOR cresça nesses 
próximos três anos e continue 
sempre na vanguarda do 
setor da heveicultura no 
Brasil. Espero, junto com 
meus companheiros, o Fábio 
Magrini e o Diogo Esperante, 
que possamos fazer um 
triênio de muitas realizações 
e muitas conquistas para a 
heveicultura brasileira”. 

“Participar da 
diretoria da APABOR 
é excelente porque 
podemos interagir 
com os produtores 
e olhar mais para o 
setor, promovendo 
ações que ajudem os 
produtores e, sempre 
ao lado deles, poder 
melhorar o setor da 
borracha natural. 
Espero poder agregar 
à nova diretoria, 
participando 
ativamente das 
decisões”. 

“Fiquei muito 
lisonjeada com o 
convite do nosso 
presidente Fabinho. 
Para mim, participar 
da diretoria da APABOR 
é dar continuidade no 
legado de meu pai, 
Wanderley Sant’Anna, 
que tanto fez para 
a associação. Sou 
produtora e tenho 
certeza de que 
posso colaborar e 
aprender muito com a 
experiência de todos os 
que estão na diretoria”. 

“Acompanho a APABOR 
há muitos anos. Somos 
produtores no município 
de Nova Granada. Já 
participei de outras 
diretorias e, nesta, é 
uma honra estar com 
esses companheiros 
que são mais jovens 
do que eu; estou há 
anos no setor, sou um 
fã, um apaixonado 
pela seringueira, pela 
borracha natural, e 
sempre tive esse espírito 
associativista. Gosto 
muito de trabalhar 
em cooperativas, em 
associações, então 
essa oportunidade me 
gratifica muito”.  

Marcos lourenço santin  
PRiMeiRO Vice-PResidente

renata de Moraes 
Cassiano sant’Anna Fachin
diRetORA secRetáRiA 

Fábio tônus  
(representante Kaiser Agro) 
PResidente dO cOnselhO deliBeRAtiVO

Adiel Carvalho 
(representante braslatex)
PResidente dO cOnselhO cOnsultiVO
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PAinel 
téCniCo
PiCo de sAFrA dA 
borrACHA nAturAl 
deVe suPerAr 
eXPeCtAtiVAs

A região noroeste paulista, maior 
região produtora de borracha do 
país, chega ao seu pico de safra 

nos próximos meses. A expectativa não 
poderia ser melhor com a alta história 
da GEB10, que fechou os meses de abril 
e maio a R$10,54. O valor cresceu 14,9% 
frente aos R$9,18 (fevereiro e março) 
e bateu o último recorde ocorrido dez 
anos atrás, em 2011, de R$9,74. O presi-
dente da Associação Paulista dos Produ-
tores e Beneficiadores de Borracha Natu-
ral (APABOR), Fábio Magrini, comemora 
a alta do preço. “Esse valor recorde no 
mercado animou produtores e parcei-
ros, deu uma injeção de ânimo no setor. 
A tendência do clima é refrescar, o que 
ajuda aumentar a produtividade nesse 
período de pico de safra para compen-
sar os meses do começo do ano em que, 
geralmente, temos muitas chuvas e isso 
prejudica a produtividade”, comenta.  O 
clima, realmente, coloca a produtividade 
abaixo do esperado – em torno de 30%. 
Mas, mesmo assim, a expectativa é das 
melhores, principalmente pelos preços 
altos, e os heveicultores querendo pro-
duzir o máximo possível nesse período. 
“Agora vem a importância de conhecer 
o seringal, de ter um bom planejamen-
to e de ter feito também diagnóstico de 
látex”, explica o engenheiro agrônomo 
e diretor agrícola da Planthec, Cássio 
Scomparin. 
 Nilson Augusto Cardoso Troleis, en-
genheiro agrônomo e membro do Comi-
tê Técnico da APABOR, também come-
mora. “Nós, como produtores, estamos 
felizes, entendendo que temos ainda 
50% da safra por vir”, afirma. Segundo 
ele, agora é a hora de olhar para a gestão 
técnica dos seringais, para não se perder 
a produtividade. “Para nós, da heveicul-
tura, ela é muito mais importante por-
que a cada 7 hectares, temos uma pes-

Mesmo com 

a crise da 

pandemia 

mundial, 

heveicultores 

estão otimistas 

com o valor 

recorde da 

GeB10 e esperam 

um excelente 

pico de safra

soa. Então, a gestão técnica de pessoas é 
de suma importância. Temos demanda e 
temos um mercado comprador”, explica. 
O que vai determinar o sucesso da pro-
dutividade está no gerenciamento e na 
gestão técnica do seringal e da sua equi-
pe de sangradores. “O potencial real dos 
nossos seringais, em relação ao sucesso 
da safra e à gestão técnica, é em torno 
de 8kg planta/ano (de coágulo com DRC 
58%) – e pode ficar entre 5 a 8kg. Temos 
um ano agrícola de baixíssimo nível plu-
viométrico. Então, é mais um fator que 
exige da gestão técnica, da habilidade 
técnica”, afirma Troleis. 
 O ciclo de produção da seringueira 
se inicia com a sangria em setembro/

outubro, depois que as plantas estão en-
folhadas e com enfolhamento maduro. 
Essa produção, nesses primeiros dois 
ou três meses, é baixa porque os pai-
néis sangrados normalmente não estão 
“ativados”, pois passaram a entre safra 
toda sem sangria, ou seja, sem estímulo. 
Além disso, ainda é um período muito 
quente, seco e com ventos. Os meses de 
dezembro, janeiro e fevereiro são perí-
odos de mais chuva; a umidade relativa 
do ar aumenta e a produção por corte 
melhora muito, mas não se consegue dar 
uma boa frequência de sangria porque 
a chuva atrapalha bastante. Em março e 
abril a produção já é bem maior. Segun-
do Scomparin, dependendo da região, os 
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meses de abril, maio e junho ficam mais 
frios e acontece o pico de produção do 
seringal em determinadas regiões. “Cada 
mês desse pode determinar até 14%, 15% 
da produção do ano, representando 45% 
da produção anual. Daí a importância da 
produção desse período”, explica o agrô-
nomo. 
 O produtor rural José Manoel Pin-
to Júnior está bastante otimista com 
a safra. “O preço médio em relação a 
2020 teve um incremento de aproxima-
damente 30%, uma questão do próprio 
mercado e, também, com relação à des-
valorização do real frente ao dólar – dois 
fatores que influenciaram esse aumento 
de preço. O fator que pode pesar um 
pouco é a falta de chuvas, já que o clima 
seco deve se acentuar um pouco mais 
rápido que anos anteriores. Mas, o preço 
está batendo recorde”, comenta. Com 50 
mil pés em sua propriedade - 36 mil em 

produção - José Manuel conta que sua 
produção em 2020 foi de 190 mil kg; e a 
previsão para este ano é 270 mil kg devi-
do a cobertura de novas áreas. 

A pandemia
 É inegável. A pandemia trouxe apre-
ensão a todo o setor em 2020 e muitas 
propriedades tiveram seu fluxo de caixa 
alterado. Por conta disso, os heveicultores 
ainda ficam apreensivos com a segunda 
onda no Brasil, e têm dúvidas sobre o ce-
nário com as pneumáticas e as usinas de 
beneficiamento. “Proprietários com alto 
nível de controle financeiro e das ativida-
des das suas fazendas, ficaram sem saber 
o que fazer. Foi uma situação nova e iné-
dita para todo mundo. Seringueiros volta-
ram para suas regiões, muitos seringais 
pararam de produzir”, comenta Scom-
parin. Segundo o engenheiro agrônomo, 
hoje a situação é diferente, com produto-

res motivados e boas expectativas, mesmo 
apesar de receio do que possa acontecer 
durante a segunda onda, e do que vem 
acontecendo no Brasil nessas últimas se-
manas. “Mas, as perspectivas são muito 
boas. A diferença é que não olhamos só 
para o Brasil, mas também para o resto do 
mundo. Tem o mercado mundial. Estamos 
numa situação diferente do que estáva-
mos no ano passado”, afirma. 
 José Manuel também explica que os 
produtores estão apreensivos com o mo-
mento. Mas, não acredita que a pandemia 
tenha afetado a eficiência do trabalho do 
sangrador. “Tivemos ano passado, aproxi-
madamente no meio do ano, caminhando 
para o final de safra, problemas de fecha-
mento de indústrias; mas isso se resolveu 
de forma rápida, sem interrupção. Fomos 
bem atendidos, não tivemos problemas; 
as coisas fluíram de forma melhor do que 
eu esperava”, conta. 

geb10 teM 
AltA HistÓriCA! 
 A última semana de março foi marcada por uma alta histórica na referência da 

GeB10 para os meses de abril e maio, fechando em R$ 10,54. A marca não era alcança-

da desde 2011, com o valor chegou a R$ 9,54. esta alta trouxe uma injeção de ânimo 

para heveicultores neste pico de safra da borracha, conforme mostrado em reporta-

gem especial. O valor teve como componentes a média bimestral da tsR, que fechou 

em R$ 1,71 e a média bimestral do dólar, calculada em usd 5,51. Apesar de grande 

aumento nos insumos, o câmbio alto é fator que influencia diretamente no preço da 

borracha. “com os principais países produtores em entressafra e uma escassez geral 

de borracha no mundo, a tendência é de que a internacional fique em alta. O dólar por 

sua vez também não mostra sinais de arrefecer. com isso, é o pico de safra Brasileiro 

que ganha com preços mais remuneradores no campo! Agora é aproveitar e ‘chegar a 

faca’”, comemora diogo esperante, diretor executivo da APABOR.

Cada mês desse pode 
determinar até 

14%, 15% da produção do 
ano, representando 

45% 
da produção anual. 

daí a importância da 
produção desse período  

(abril, maio e junho).

Agora é a hora de 
olhar para a gestão 

técnica dos seringais, 
para não se perder a 

produtividade. 
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Produção 
de MudAs
MAis ProdutiVidAde 
e rendA no CAMPo
em benefício 

da heveicultura 

paulista, secretário 

de Agricultura 

de são Paulo 

apresenta 

Programas de 

desburocratização 

e de Boas Práticas 

Regulatórias

R
esolução emergencial feita pela Secretaria de Agricultura e Abastecimento do 

Estado de São Paulo, publicada no Diário Oficial em 11 de fevereiro de 2020, 

alterou dispositivos relativo às exigências para o cadastro de viveiros, jardins 

clonais, plantas matrizes produtoras de sementes e normas técnicas de defesa sa-

nitária para a produção, comércio e transporte de mudas, borbulhas e sementes de 

seringueiras no estado de São Paulo. 

 Esta medida é a primeira de uma série de desburocratizações que a pasta anun-

ciou para vários setores do agronegócio paulista, e que é amplamente defendida pela 

APABOR. “Este ato do secretário de Estado de Agricultura e Abastecimento, Gustavo 

Junqueira, dá novo rumo para a heveicultura paulista, pois demonstra uma postura 

de responsabilidade regulatória do Estado alinhada com as liberdades econômica, de 

inovação e do empreendedorismo tão importantes à atividade agrícola paulista. Em 

destaque, a seringueira está entre as atividades que mais geram postos de trabalho 

por hectare com forte distribuição de renda no campo”, comentou o presidente da 

APABOR, Fábio Magrini. 

 Segundo o secretário Gustavo Junqueira, “a Secretaria de Agricultura e Abaste-

cimento iniciou em 2020 um trabalho de organização e desburocratização dos seus 

atos normativos com foco na gestão do estoque regulatório e na construção de um 

modelo de Boas Práticas Regulatórias para a Pasta”, destacou em nota divulgada pela 

Assessoria de Comunicação da Secretaria. “A Borracha Natural é uma cultura de im-

portância estratégica no cenário econômico nacional. O secretário vai, finalmente, 

devolver a capacidade produtiva de mudas de seringueira ao Estado de São Paulo”, 

comentou o presidente Fábio Magrini.
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resolução 23
 Uma das normativas que foram identificadas e al-

teradas foi a Resolução SAA, Nº 23, de 26/06/2015, 

que rege a produção de mudas no Estado. A Regula-

mentação deficiente desta normativa, na época em 

que foi publicada, levou a erradicação de mais de 90% 

dos viveiros do Estado e congelou a expansão de área 

de seringais na região desde 2015. “Era uma Resolução 

cheia de equívocos e exigências inexequíveis, como a 

obrigatoriedade do uso de bancadas e emissão de lau-

dos por parte da Defesa Agropecuária, que é apenas 

um dos exemplos da burocratização e confusão gera-

da pela normativa”, explica Diogo. Antes, a produção 

de mudas era feita no solo. Após a normativa, passou 

a ser produzida em bancada, o que obrigou viveiros 

a investirem, de acordo com as normas da Lei, para o 

fornecimento aos produtores.    

 A Resolução causou paralisação no plantio de se-

ringueira por conta do desabastecimento de mudas, 

que atingiu em 2019 o nível mais crítico desde o início 

do desmantelo da estrutura de produção de mudas no 

Estado – que, com 133 mil hectares plantados, já foi o 

principal fornecedor de mudas do mercado nacional 

de borracha natural. Isto ocorreu, em princípio, pela 

crise de preços no mercado, mas piorou depois da im-

plantação da normativa. 

 Dados de 2019 da Coordenadoria de Defesa Agro-

pecuária indicam que restam apenas 6 viveiros cadas-

trados e aptos para produção de mudas de seringueira 

no Estado. Em 2014 eram mais de 200 viveiros ativos. 

“A atual gestão da Secretaria liderada pelo secretário 

Gustavo Junqueira não está medindo esforços para 

retornar à capacidade de produção de mudas em São 

Paulo. Acreditamos que o secretário tem clareza da 

importância estratégica da seringueira em especial 

de sua contribuição para o tripé da sustentabilidade 

(econômica, social e ambiental) no Estado”, finaliza o 

diretor executivo da APABOR. 

A AtuAl gestão dA 
seCretAriA liderAdA 
Pelo seCretário gustAVo 
JunqueirA não está 
Medindo esForços PArA 
retornAr A CAPACidAde 
de Produção de 
MudAs eM são PAulo. 
o seCretário teM 
ClArezA dA iMPortânCiA 
estrAtégiCA dA 
seringueirA eM esPeCiAl 
de suA Contribuição 
PArA o triPé dA 
sustentAbilidAde  
no estAdo.

AudiênCiA CoM 
seCretário

ConsultA PúbliCA

 Representantes da Associação Paulista de Produtores e 
Beneficiadores da Borracha natural (APABOR) estiveram na 
manhã da última segunda-feira (22/2) em audiência com o 
secretário, discutindo e manifestando apoio aos programas 
de desburocratização e de boas práticas regulatórias que 
estão sendo implementados pela secretaria e que trarão 
grandes benefícios para a heveicultura paulista. Participa-
ram da audiência a equipe de Gustavo Junqueira: eduardo 
de camargo, diogenes Kassaoka e edwin Montenegro; o 
Presidente da APABOR, Fábio Magrini; o diretor de comuni-
cação da APABOR, Fernando Guerra; e o diretor executivo 
da entidade, diogo esperante. “esta é uma ação que atende 
a uma reivindicação de todo o setor produtivo e vem em 
boa hora”, comemora diogo.  

 A secretaria de Agricultura e Abastecimento do esta-
do de são Paulo abriu consulta pública sobre as exigências 
para a produção, comércio e transporte de materiais de 
propagação e de mudas de seringueira. A APABOR reuniu 
seu comitê técnico e enviou sugestões, além de incentivar 
que outras entidades do setor que fizessem o mesmo. A 
associação apresentou inúmeras contribuições, solicitando 
alterações e/ou exclusões de parágrafos da proposta de mi-
nuta. nos comentários gerais, a APABOR abordou a questão 
dos nematóides. 

Com vistas a destravar a produção de mudas no Estado de 
São Paulo, nos cabe ressaltar a importância de extinguirmos 
desta norma, a exemplo do que foi feito na Norma Federal, 
toda e qualquer menção a questão de nematóides. Como 

argumentado, não havendo comprovação científica de DANO OU 
LIMITÂNCIA à cultura da seringueira por parte de nematóides, e sendo 
sua incidência ampla e irrestrita em todo território do Estado desde 
a década de 1970, de acordo com as boas práticas regulatórias e o 
princípio da desburocratização, não há razão para implementação de 
medida específica à seringueira quanto a questão dos nematóides. Em 
recomendação da própria secretaria, em relatos e relatórios da própria 
Comissão Técnica, é reconhecida a necessidade de ampliar os estudos 
e dados científicos sobre a ocorrência e sobre medidas de controle 
relativas a disseminação de nematóides. Por fim, havendo essa carência, 
antes de legislar de maneira restritiva a Secretaria deve apoiar a 
produção de conhecimento específico e cientificamente comprovado 
sobre a matéria para só então considerar alguma medida”.

Da direita para a esquerda, Fernando Guerra, Diretor  
de Comunicação da APABOR; Gustavo Junqueira, 

Secretário de Agricultura – SP; Fábio Magrini, presidente da  
APABOR; Diogo Esperante, Diretor Executivo da APABOR
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AConteCe

Nos dias 30 e 31 de março respectivamente e de forma remota, aconteceram as reuniões anual e de diretoria do 
IRRDB (International Rubber Research & Development Board). A APABOR esteve presente, representada pelo seu 
diretor executivo, Diogo Esperante. Um dos momentos marcantes da reunião aconteceu com a indicação e nome-
ação do Dr. Paulo Gonçalvez (EMBRAPA/IAC) como IRRDB Fellow. Esta é uma honraria dedicada a grandes nomes 
do setor da pesquisa da borracha natural que, mesmo após sua aposentadoria, continuam contribuindo com os 
trabalhos do IRRDB. Dr. Paulo é um nome de imensa relevância para o setor. Em 2018, durante o Ciclo de Palestras 
da APABOR, recebeu das mãos do Dr. Abdul Aziz uma das premiações mais importantes no âmbito nacional: a 
medalha B.C. Sekhar, considerada o Prêmio Nobel da Borracha Natural.

reunião irrdb

Fique de olho no que aconteceu no dia a dia da associação e mantenha-se 

informado com os assuntos mais relevantes do mercado da borracha

Uma importante parceria trouxe ainda mais benefícios aos associados APABOR! 
Ao lado da Única Healthcare, a associação está disponibilizando testes de Covid19 
a preços promocionais. E tem mais: a cada 5 caixas de testes vendidas, uma será 
entregue à APABOR para doação a instituições de caridade de Rio Preto e região. A 
Unica Healthcare é um laboratório farmacêutico focado em desenvolver e comer-
cializar produtos inovadores e de alta qualidade com o melhor custo-benefício. As 
compras e informações devem ser realizadas por meio do telefone (43) 99144-4071. Aproveite esta oportunidade!

AssoCiAdos têM 
desConto no 
teste do CoVid
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Uma importante parceria trouxe ainda mais benefícios aos associados APABOR! 
Ao lado da Única Healthcare, a associação está disponibilizando testes de 
Covid19 a preços promocionais. E tem mais: a cada 5 caixas de testes vendidas, 
uma será entregue à APABOR para doação a instituições de caridade de Rio Preto 
e região. A Unica Healthcare é um laboratório farmacêutico focado em desen-
volver e comercializar produtos inovadores e de alta qualidade com o melhor 
custo-benefício. As compras e informações devem 

O Selo APABOR 2021 – Usina Borracha Legal já foi entregue a três empresas associadas: Hevea-Tec, Rubber 
Route, São Manoel e Borrachas SK, em 2021, e a Usina Noroeste, em 2020. A acreditação, feita pela associação, 
avalia se os procedimentos realizados pelas usinas associadas estão de acordo com as Melhores Práticas de 
Compliance, elaboradas pela Diretoria da APABOR.  “Este Selo é muito importante para que possamos qualificar 
o ambiente concorrencial e dar segurança tanto para produtores e beneficiadores, como indústrias e consumi-
dores de borracha natural, de que os agentes envolvidos na compra e venda de seus produtos estão cumprindo 
com a legislação e as melhores práticas fiscais do mercado”, comentou o presidente da APABOR, Fábio Magrini. 
O intuito é que todas as nossas empresas associadas recebam o Selo. 

noVidAde no Ar! 

selo APAbor borrACHA legAl 

O Selo Borracha Legal é uma conquista que chegou no melhor momento de desenvolvimento da Rubber Route, visto que em 

dezembro de 2020 iniciamos o processo de implementação de políticas de Compliance através da norma de Antissuborno 

ISO:37001. Além disso, também criamos uma página de Integridade que inclui um SAC, Canal de Ouvidoria, Due Diligence 

e Canal de Denúncia, juntamente com o código de Ética e Conduta e os valores que regem nossa empresa como amor, ética, 

compromisso, justiça e coerência”. Juan F sierra Hayer | enG. Msc e Ph.d eM AGROnOMiA; cFO e PResidente dA RuBBeR ROute

O Selo Borracha Legal é a demonstração para o mercado da borracha natural da seriedade e do profissionalismo que nos 

impulsionam para o futuro”. renato Arantes | suPeRVisOR de cOMPRAs MAtéRiA PRiMA dA nOROeste BORRAchA

A recente conquista do Selo Borracha Legal é reflexo do trabalho cotidiano realizado na empresa e é mais um passo 

importante na história da Borrachas SK. Essa conquista se relaciona fortemente ao nosso pilar de ‘Responsabilidade Social’ 

e representa o compromisso da nossa empresa com a transparência e excelência na compra, transformação e comércio da 

borracha natural”. gabriel Arsuffi garcia | sóciO AdMinistRAdOR dA BORRAchAs sK

O selo Borracha Legal é um reconhecimento de que estamos no caminho certo. Convidamos a todos a conhecer a 

 São Manoel, agende uma visita ou solicite uma visita técnica ao seu seringal sem compromisso!”. 

Adriano Jr. sabino | diRetOR AdMinistRAtiVO)

A C o n t e C e
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seguro
AgorA é A HorA 
de ContrAtAr seu 
seguro FlorestAl!

C
atástrofes climáticas podem oca-
sionar perdas em muitas proprie-
dades. Desta forma, a contratação 

de um seguro agrícola torna-se um recur-
so altamente relevante. Nosso Boletim 
preparou um tira-dúvidas especial com 
o corretor de seguros da Empresa Ncred, 
especializado no Ramo de Florestas de 
Seringueira, Heitor de Melo Moreira. Con-
fira: 
 Por que o produtor de borracha 
natural de São Paulo deve procurar um 
Seguro Floresta agora? 
 O Governo incentiva a contração do 
Seguro pagando a maior parte do valor 
da apólice, mas é um saldo esgotável ten-
do maiores chances aquele que entrar na 
fila antecipadamente.
 Quais são os valores de subsídio 
concedidos pelo Governo?
O Governo Federal banca 40% do valor do 
seguro (limitado a 24.000) e o Governo 
Estadual SP banca 32,5% do valor do se-
guro (limitado a 15.000).
 Na contratação do Seguro é pro-
metida a certeza do empenho desse 
benefício do Governo? O que é neces-
sário para ser contemplado com esse 
Subsídio? Quando ficamos sabendo se 
deu tudo certo?

 Não é prometida, por 2 motivos: 
o primeiro já mencionado é que se tra-
ta de um saldo esgotável por ordem de 
contratação, sendo iniciado no começo 
de março; e o segundo é que os gover-
nantes podem não disponibilizar o saldo 
divulgado ou direcionarem essa verba 
para outra área do Estado. Já fazemos 
esse seguro desde 2013 e, para apólices 
contratadas até o mês de junho, sempre 
foi possível o Empenho das Subvenções, 
mas com um valor de Subsídio Paulista 
menor e incertezas quanto à pandemia. 
Para aumentar a chance se faz necessária 
a contratação imediata. O produtor deve 
estar adimplente com o Estado e União 
e não ter nenhum outro Subsídio con-
flitante para a mesma área. No final do 
ano o Produtor terá a resposta definitiva 
se foi contemplado com o Subsídio, pois 
podem ocorrer outras remessas comple-
mentares para atenderem o maior núme-
ro de produtores possíveis.
 Quais coberturas terei nesse segu-
ro e qual o valor de cobertura?
 A cobertura básica cobre Incêndio 
+ Raio e é possível contratar mais três 
adicionais: Ventos Fortes, Fenômenos 
Meteorológicos (Chuva Excessiva, Geada, 
Granizo e Tromba D´água) e Queda de 

Aeronave. O valor de cobertura depen-
de do ano de Plantio, mas para Flores-
tas plantadas em 2012 para trás o va-
lor coberto por hectare é o mesmo (R$ 
20.980,50).
 Quais dados são necessários para 
uma simulação sem compromisso? É 
demorado o retorno dessa cotação?
 Nome, CPF/CNPJ, telefone, e-mail, 
nome propriedade, município da Pro-
priedade e tamanho da área plantada em 
cada ano. Passamos a cotação no mesmo 
dia para Florestas de até 142 hectares, 
sendo maior se faz necessário o preen-
chimento de um questionário para envio 
para Matriz da Seguradora e o retorno se 
dá em 7 dias.
 Ocorreram algumas melhorias nes-
se seguro nos últimos anos? Esse segu-
ro é melhor do que no Banco?
 Sim, para quem fez alguma simula-
ção anteriormente notará o aumento no 
valor de cobertura por hectare, na redu-
ção da franquia pela metade e no aumen-
to no prazo de pagamento (5X), além do 
aumento no percentual de Subsídio. Sim, 
a cobertura por hectare é menor e a fran-
quia é mais alta.
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