Borracha Natural

SMS
O que é SMS Borracha Natural? É um serviço de publicação de indicadores diários por meio de mensagens SMS (Short
Message Service). Qual é o conteúdo?
LATEKS: 02/03
TSR20 US$ 2,1130 +0,6%
Dolar Ptax R$ 3,1138 +0,5%
GEB-10 Pneu Abr-Mai R$ 7,54 +3,6%
GEB-10 Apabor Abr R$ 7,79 -5,6%
- TSR20: TSR20 Settlement; média ponderada do preço de liquidação de todas as transações ocorridas no dia; é o valor
usado para o cálculo do preço da borracha natural no mercado brasileiro; - Dólar Ptax: valor médio do dólar comercial
calculado pelo Banco Central do Brasil para fins de transação financeira;- GEB-10 Pneu: estimativa de preço para o próximo
vencimento a ser pago pela indústria pneumática às usinas de beneficiamento do Estado de São Paulo, incluindo
impostos, e ajustado pela Taxa Selic para o prazo de 15 dias; - GEB-10 Apabor: estimativa do preço de referência da
Associação Paulista de Produtores e Beneficiadores de Borracha (Apabor) para o próximo vencimento. Quanto custa? O
serviço é gratuito (cortesia) para assinantes do site Borracha Natural, independente da quantidade de mensagens
enviadas.GRÁTIS por 5 dias úteis para não assinantes. Após o período de degustação, o serviço tem custo mensal a partir
de R$ 9,99. Para assinar, acesse loja.lateks.com.br/assinaturas/sms e selecione o plano desejado. Horário de envio
As mensagens são enviadas de segunda a sexta-feira, exceto feriados, entre 8h e 18h. Assine pelo celularPara assinar,
envie uma mensagem de texto (SMS) com a palavra LATEKS para 30133. Você receberá uma mensagem de
confirmação. Ao assinar o serviço, o cliente declara que autoriza a LATEKS a enviar mensagens gratuitas sobre ofertas e
mensagens publicitárias. Assine pelo site Para assinar, acesse loja.lateks.com.br/assinaturas/sms e selecione o plano
desejado. Para cancelar Para cancelar, envie uma mensagem de texto (SMS) com a palavra PARE para 30133. Você
receberá uma mensagem de confirmação.

Dúvidas ou sugestões?
Envie uma mensagem para fale@borrachanatural.agr.br
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