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São Paulo, abril de 2019

Ref.: CONFERENCIA INTERNACIONAL DATAGRO SOBRE BORRACHA NATURAL.

Tendo em vista a importância da Cadeia Produtiva da Borracha Natural para o Brasil onde mais de 95% da safra agrícola depende de
pneus, a DATAGRO organizará a primeira edição do encontro internacional, estratégico e técnico do segmento em Cuiabá - MT estado do
centro oeste com alto índice de agricultura familiar com seringais.

Este encontro tem como objetivo:
- unificar o discurso para preservar a competitividade do setor, com informações pontuais do campo até o consumidor.
- promover a criação de conselhos ativos com soluções ágeis para informar os governantes, as indústrias e instituições financeiras.
- alinhar o beneficiamento da borracha no campo em parceria com os produtores e as indústrias, quanto a qualidade e

produtividade.
- dar suporte à produção e melhorar a imagem da cadeia produtiva perante o mercado - da borracha ao cimento.
- identificar meios de financiamento para a expansão da produção brasileira que nos últimos anos importa 60% de borracha natural.

“Hevea brasilienses”.
- Estimular o investidor privado com tecnologias nacionais e internacionais mais eficientes.
- Vale a pena plantar seringueiras no Brasil, em que estados?

Seringueira produz dez meses por ano durante 35 anos e não pode ser mecanizada. Fixa o homem no campo com renda e contribui para
o meio ambiente, saúde e segurança da população no campo/cidade. Mono cultura perene que mais sequestra carbono no Brasil!

Destaca-se a necessidade de difundir boas práticas e novas tecnologias para o aumento da produtividade com redução de custos,
preservando os recursos naturais disponíveis com políticas públicas mais adequadas.



Nós precisamos mostrar à sociedade o valor e a importância da borracha natural para a economia, saúde e o bem estar da população.
Só com melhorias da imagem perante o mercado, poderemos trazer desenvolvimento sustentável para o nosso país.

É por esse motivo que consideramos estratégica a realização deste encontro em uma das principais regiões produtoras e compradoras, com
a CONFERENCIA INTERNACIONAL DATAGRO SOBRE BORRACHA NATURAL em 27/08/2019 na cidade de Cuiabá no Estado do Mato Grosso.

A DATAGRO tem sido reconhecido por sua independência, e por gerar conteúdo e grande capacidade de networking entre todos os elos da
cadeia, promovendo as vantagens competitivas do Brasil no exterior, e a disseminação de sua estratégia de diversificação da produção em
outros países. Esta ação é de grande interesse estratégico para o nosso País e para a cadeia produtiva que tem sustentado o nosso
crescimento econômico e por esse motivo precisa ser continuada e estimulada.

Esta missiva tem como objetivo solicitar o fundamental apoio da sua entidade para a realização deste importante encontro, consolidando a
posição do Brasil como importante player na produção agrícola sustentável.

Permanecemos a disposição para os esclarecimentos adicionais que forem necessários.

Cordialmente,

Luiz Felipe Nastari
DATAGRO Conferences

Ricardo Ferraz de Camargo
DATAGRO Borracha Natural
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Alguns dos palestrantes convidados:

Tereza Cristina é uma engenheira
agrônoma, empresária e política
brasileira filiada ao DEM. É deputada
federal, líder da Bancada Ruralista e
atual Ministra da Agricultura,
Pecuária e Abastecimento do Brasil.

João de Almeida Sampaio Filho é
HEVEICULTOR, foi Presidente da AHEVEA e
secretário da Agricultura do Estado de
São Paulo.
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Evaristo Eduardo de Miranda é um 
escritor e pesquisador brasileiro da 
Embrapa e atua nas áreas de Ecologia, 
Agricultura, Meio Ambiente e Gestão 
Territorial

José Aparecido dos Santos é empresário e 
político brasileiro, foi prefeito de Nova 
Marilândia, presidiu a Associação Mato-
grossense dos Municípios e apoia a 
HEVEICULTURA familiar.

Entre outros..
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