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Programa Mais árvores bahia discute 
plano de ação do eixo industrial

O grupo de parceiros do 
eixo Indústria do Progra-
ma Mais Árvores Bahia es-
teve reunido na manhã 

do dia 25 de fevereiro de 2016, na 
sede da Federação das Indústrias da 
Bahia (Fieb), para discutir o desen-
volvimento do plano de ação que foi 
elaborado pelo Serviço Brasileiro 
de Apoio às Micro e Pequenas Em-
presas (Sebrae-BA) em parceria com 
a Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF). O obje-
tivo é aumentar a competitividade 
dos micro e pequenos produtores e 
processadores de madeira (serrarias 
e marcenarias), primeiramente no 
Sul e Extremo Sul da Bahia – onde 
já existe uma tendência natural para 
este segmento.

Esta parte industrial do programa 
é conduzida pela ABAF e Sebrae-BA e 
tem sido acompanhada pelo MOVE-
BA e SINDIFIBRAS. “Precisamos tam-
bém da participação do SINDISCAM, 
SINDUSCON, SINDPACEL, FIEB, 
SESI e SENAI, bem como das Secre-
tarias do Governo da Bahia, como a 
SEAGRI e SDE/SUDIC. Por isso, além 
de discutir o plano de ação, esta reu-
nião teve o intuito de apresenta-lo 
para representantes desses órgãos”, 
explica o diretor executivo da ABAF, 
Wilson Andrade. 

Sami Castro, técnica da carteira 
Indústria do Sebrae-BA explica que, 
com este plano, pretende-se aumen-
tar a competitividade das empresas 
por meio do incentivo à inovação, 
a profissionalização na gestão, me-
lhoria no processo produtivo e sus-
tentabilidade do negócio. “Através da 
análise das empresas existentes na 
região, vamos escolher 20 para rece-
ber este plano de ação e, com isso, 
ajuda-las a crescer com o conheci-
mento de gestão que o Sebrae dis-
põe”, completa. Além disso, o eixo 
pretende trazer empresas de maior 
porte para que se tornem “âncoras” 
do setor, ajudando as demais. “Pre-
tendemos, com a ajuda da SDE, fazer 
o mesmo que o Governo do Estado 
fez no ano passado com o setor de 
plástico: criar e divulgar uma série de 
incentivos e oportunidades para que 
a Bahia possa atrair novas empresas e 
ajudar a desenvolver as já existentes”, 
completa Wilson Andrade.

Juntamente com dois diretores 
da Secretaria de Desenvolvimen-
to Econômico da Bahia (SDE), Rei-
naldo Sampaio, Superintendente da 
SDE, disse que este programa está 
alinhado com a nova política de de-
senvolvimento econômico do Go-
verno. “Somos aliados dessa estraté-
gia, mas devemos pensar em como 
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podemos avançar nessa direção”, 
completou. 

Amanda Gomes, assessora téc-
nica da Superintendência de De-
senvolvimento Industrial e Comer-
cial do Governo do Estado da Bahia 
(Sudic), lembrou dos progressos 
que a Amesul (Associação dos Mo-
veleiros e Artefatos de Madeiras do 
Extremo Sul da Bahia) já sente des-
de que o programa foi iniciado: os 
seis associados que trabalham lá co-
meçaram a construir em seus res-
pectivos terrenos localizados no en-
torno da incubadora.    

O sócio da Madeireira Água de 
Meninos e Presidente do Sindiscam 
(Sindicato das Indústrias de Serrarias, 
Carpintarias, Tanoarias e Marcenarias 
de Salvador, Simões Filho, Lauro de 
Freitas, Camaçari, Dias D`Ávila, San-
to Antônio de Jesus, Feira de Santana 
e Valença), Jaime Piñeiro disse que o 
setor é carente de madeira plantada 
local (como o eucalipto) para suprir 
a demanda de peças para a constru-
ção civil. “Usamos madeira da Ama-
zônia ou pinus, por exemplo, que 
vem do Sul do país. É importante 
que possamos usar a madeira plan-
tada daqui com qualidade para diver-
sos fins e com custo baixo”, disse.

Mauro Stefani, consultor do Se-
tor de Madeira e Mobiliário do Servi-

ço Nacional de Aprendizagem Indus-
trial (Senai/Cimatec) lembrou de dois 
polos de venda de móveis, Vitória da 
Conquista e Santo Antônio de Jesus, 
que podem ser grandes aliados nesse 
processo. “Se tivermos madeira plan-
tada e processada na Bahia com qua-
lidade para a fabricação de móveis, es-
ses lojistas vão deixar de comprar no 
Sul do país e vão comprar aqui”. 

1

estiveraM Presentes: Reinal-
do Sampaio, Superintendente da Se-
cretaria de Desenvolvimento Econômi-
co da Bahia (SDE); Ricardo Vieira, Diretor 
da SDE; Andréa Lanza, Diretora da SDE; 
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dic); Amanda Gomes, assessora técni-
ca da Sudic; Luiz del Corral, engenheiro 
agrônomo Sudic;  e Wilson Andrade, di-
retor executivo da ABAF.
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O Portocel, terminal espe-
cializado na movimenta-
ção de produtos flores-
tais e que é operado em 

sociedade pela Fibria (51%) e a Ce-
nibra (49%), alcançou  em janeiro a 
marca de 90 milhões de toneladas de 
celulose embarcadas ao longo de sua 
história de mais de 30 anos de ativi-
dade. A marca foi alcançada no dia 
27 de janeiro com o embarque de 
51.500 toneladas de celulose da Fi-
bria no navio MV Brassiana, com des-
tino ao porto de Port Arthur e Mobi-
le, ambos nos Estados Unidos.

Localizado em Barra do Riacho, 
Aracruz (ES), Portocel é o porto mais 
eficiente do mundo na movimenta-

ção de celulose. O terminal tem pro-
dutividade média de 24 mil t/dia de 
celulose por navio. Para se ter uma 
ideia do significado desse número, 
os portos de Baltimore (Estados Uni-
dos) e Flushing (Holanda), que estão 
entre os melhores do mundo, movi-
mentam, respectivamente, 16 mil e 
18 mil t/dia de celulose.

Além de embarcar toda a celulo-
se produzida pela Fibria no Espírito 
Santo, pela Cenibra (MG) e pela Ve-
racel (BA), Portocel também movi-
menta a celulose de outras empre-
sas do setor. O terminal responde 
por cerca de 60% da celulose que o 
Brasil exporta e tem o menor custo 
operacional do país, segundo obser-

estudantes de escolas indígenas 
recebem kits com material escolar

Redução da evasão escolar e 
aumento da procura por va-
gas na escola. Estes foram os 
principais benefícios apon-

tados pela secretária da Escola Indí-
gena Pataxó de Coroa Vermelha, em 
Santa Cruz Cabrália, Vilma Matos So-
ares Santos, ao falar da parceria com 
a empresa Veracel Celulose, com o 
apoio da Fundação Nacional do Ín-
dio (Funai), que resulta, há seis anos, 
na doação de kits escolares.

Borracha, papel ofício, caderno, 
tesoura, cola, caderno de desenho 
e régua, são alguns dos itens que 
compõem o kit entregue a 3.750 es-
tudantes que estudam em escolas 
indígenas de 27 aldeias Pataxó e Tu-
pinambá da região.

Na Escola Indígena Pataxó de Co-
roa Vermelha, os 900 estudantes da 
Educação Infantil, Ensino Funda-
mental I e II e da Educação de Jo-
vens e Adultos (EJA), receberam os 
kits nesta segunda-feira, dia 15/02, 
primeiro dia de aula. “Esses kits têm 
mudado muito a vida dos alunos e 
da comunidade, pois alguns pais que 
têm mais de cinco filhos e não pos-
suem condições de comprar mate-
riais para todos. Os kits representam 

Portocel atinge a marca de 
90 milhões de toneladas de celulose

Comunidade indígena Coroa Vermelha

um incentivo para eles virem à esco-
la”, destacou Vilma.

De acordo com o diretor da Esco-
la, Gilson Matos Soares, o fato do kit 
de material escolar ter sido entregue 
no primeiro dia de aula, é um grande 
incentivo para as crianças também. 
“Essa parceria já se tornou uma tra-
dição e tem ajudado muito no cres-
cimento da escola. Nos últimos dois 
anos, saímos da condição de uma es-
cola média, para ser uma das maio-
res escolas do município”, salientou 
o diretor.

Para agradecer a entrega dos 
kits, alunos e professores da Escola 
realizaram uma apresentação com 

músicas e danças tradicionais da co-
munidade.

Ao longo deste mês, as consul-
toras da Etno Consultoria (empre-
sa que presta serviço para a Veracel 
no relacionamento com as comuni-
dades  tradicionais), realizarão essa 
ação nas demais escolas indígenas 
beneficiadas. Além da Escola da al-
deia de Coroa Vermelha serão bene-
ficiadas as escolas das comunidades 
indígenas de Mata Medonha, Arati-
cum, Aroeira, Nova Coroa, Agricul-
tura, Reserva da Jaqueira, Juerana, 
Novos Guerreiros, Aldeia Velha, Im-
biríba, Barra Velha, Xandó, Pará, Bu-
gigão, Campo do Boi, Boca da Mata, 

Meio da Mata, Casiana, Pé do Monte, 
Nova Esperança, Guaxuma, Jitaí, Pa-
tiburi, Encanto da Patioba e Vereme.

Para a diretora executiva Eu-
nice Brito, da empresa Etno Con-
sultoria, a parceria com empresas 
privadas, como a Veracel, visa in-
centivar a educação para a inclusão 
e permanência dos alunos indíge-
nas nas escolas, buscando garan-
tir o futuro das próximas gerações. 
“Considerando que se trata de co-
munidades tradicionais, este valor 
é ainda mais relevante, pois, além 
do conhecimento escolar essas 
crianças aprendem os saberes tra-
dicionais e a valorização da sua cul-
tura”, enfatizou Eunice.

Segundo o gerente de Sustenta-
bilidade da Veracel, Renato Carneiro, 
a entrega dos kits é só mais um in-
centivo à preservação dessa cultura 
tão forte e importante. “Esta parceria 
materializa mais uma vez o compro-
misso da Veracel em apoiar as comu-
nidades tradicionais e de contribuir 
para o acesso à educação de gera-
ções futuras, além de incentivar o 
resgate e a preservação da cultura in-
dígena, tão presente na área de atua-
ção da empresa”, concluiu Carneiro.

va Patricia Dutra Lascosque, diretora-
-superintendente de Portocel.

Segundo ela, graças à cultura de 
alto desempenho da empresa aliada 
ao comprometimento das equipes, a 
movimentação de celulose alcança 

marcas cada vez mais expressivas, o 
que também pode ser creditado ao 
mercado aquecido no setor. “A cada 
um ano e sete meses alcançamos a 
marca de 10 milhões de toneladas 
embarcadas”, enfatizou Patricia.

Embarque de 51.500 toneladas de celulose da Fibria no navio MV Brassiana
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suzano Papel e celulose faz doação de Kits 
escolares para 16 comunidades na bahia, 

Minas gerais e espírito santo

O ano letivo começou e as crianças de 16 
comunidades rurais vizinhas da Suza-
no Papel e Celulose no extremo sul da 
Bahia, Minas Gerais e Espírito Santo es-

tão com material escolar novo. Elas foram benefi-
ciadas por uma iniciativa da Suzano que doou kits 
com mochila, cadernos, lápis de cor, giz de cera, 
papel A4, compasso, apontador, cola, régua, cane-
tas e etc.

“Essa iniciativa da Suzano, além de representar 
um incentivo ao estudo, é um reforço econômico 
para as famílias das comunidades vizinhas e que, 
nem sempre, têm recursos disponíveis para adqui-
rir material escolar para seus filhos com a qualida-

de do que oferecemos. É também uma forma de 
fortalecer o relacionamento com as comunidades 
com proximidade do  nosso manejo florestal”,  dis-
se Rose Elena Mazzer, analista de Responsabilida-
de Social da Suzano.

Ao todo, foram aproximadamente 500 kits para 
alunos de 5 a 11 anos entregues nas escolas pú-
blicas das comunidades localizadas no entorno 
de nossas unidades de manejo florestal: Helvécia, 
Mato Verde, Pedra D’Água, Rancho Queimado, Vol-
ta Miúda e Marobá, na Bahia. Córrego Grande de 
Cima, Córrego das Palmeiras, Angelim Disa e La-
goa Seca, no Espírito Santo.  Vila Levir, Mutuca, Ale-
gre, Umburatiba e Nanuque, em Minas Gerais.

 Sobre a Suzano Papel e Celulose
A Suzano Papel e Celulose (Bovespa: SUZB5, 

OTC: SUZBY e Latibex) é uma empresa de base flo-
restal e uma das maiores produtoras verticalmen-
te integradas de papel e celulose de eucalipto da 
América Latina. Controlada pela Suzano Holding 
e parte do Grupo Suzano, investe no setor de pa-
pel e celulose há 92 anos, com operações globais 
em aproximadamente 60 países. Atualmente, pos-
sui cinco unidades industriais: Suzano, Rio Verde e 
Limeira, no interior do Estado de São Paulo, Mucu-
ri, na Bahia, e Imperatriz, no Maranhão. Sua capa-
cidade de produção é de 4,7 milhões de toneladas 
de papel e celulose por ano.

talento precoce do karatê 
vai representar o brasil na irlanda

Ela não precisou de muita ida-
de para mostrar a que veio. 
Aos 5 anos, Maria Antonella 
Viana, filha do colaborador 

Marcos Leal Viana, da área financeira 
da BSC/Copener, já realizou um fei-
to para poucos: foi convocada pela 
Federação Brasileira de Karatê para 
representar o Brasil no Campeona-
to Mundial de Karatê em Dublin, na 
Irlanda. Como está o coração dela? 
“Ela é super tranquila, sempre brin-
cando, acha que tudo faz parte de 
um grupo de amigos de infância em 
que se diverte fazendo as competi-
ções e treinando. Para o mundial, ela 
só está um pouco triste por não po-
der levar mais pessoas com ela”, ex-
plica Marcos. E o coração dos pais? 
“Ainda estamos sem acreditar. Como 
tudo foi tão rápido, ainda não caiu a 
ficha”, revela ele.

Disciplina e paixão foram de-
terminantes para estas conquistas 
tão precoces. “No início houve um 
pouco de timidez, por conta da ida-
de também, mas depois ela queria 
ir sempre pra academia. Quando 
chegava em casa ainda assim ficava 
treinando no meio das brincadei-
ras mas sempre focada no que que-
ria”, explica o pai. “Graças ao Kara-
tê, hoje ela é uma menina dedicada 

ao que faz, mantém o respeito para 
com o próximo e, graças a Deus, a 
saúde dela só tem se fortalecido”, 
completa Marcos.

Foi por incentivo de Marcos, 
que praticou o esporte na infância, 
que Antonella ingressou no karatê, 
há 1 ano e meio. Nestes 18 meses, 

já conquistou oito medalhas, sendo 
dois ouros na copa interna da aca-
demia em que ela treina, dois ouros 
no campeonato Norte Nordeste, um 
ouro e um bronze no Baiano, além 
de prata e bronze no campeonato 
brasileiro, em São Paulo.

Agora, toda a família - Marcos, a 
esposa Luana e também o irmãozi-
nho Marco Antônio, de 2 anos - está 
envolvida nos preparativos para o 
Mundial, que acontece em junho. 
“Como o karatê não é ainda consi-
derado esporte olímpico, o governo 
não dá o incentivo necessário e fal-
tam recursos. Mas estamos fazendo 
alguns planos para arrecadar fun-
dos via patrocínios e conseguir levá-
-la ao mundial. Isso será importan-
te para a carreira dela como atleta”, 
diz Marcos.

Nascida em Salvador, Antonella 
treina em Alagoinhas com o karateca 
“gente fina, admirável como profes-
sor e como pessoa” Ivan da Anuncia-
ção, que é colega de Marcos na Co-
pener. Ivan é voluntário do Projeto 
Esporte para o Futuro, apoiado pela 
BSC/Copener, por meio do qual a 
Academia Dragões Karatê Clube esti-
mula a prática de karatê por 45 crian-
ças e adolescentes da comunidade 
quilombola do Cangula.

A karateca Maria Antonella e o pai Marcos Viana
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ASSociAdoS:

Troca de experiências, aproximação com 
representantes do setor de outros esta-
dos e a atração de empresas âncoras do 
setor de madeira plantada para a Bahia 

são os principais objetivos da ida do diretor exe-
cutivo da Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF), Wilson Andrade, à Semana Inter-
nacional da Madeira que acontece de 08 a 11 de 
março de 2016 em Curitiba (PR).

“A demanda por produtos de madeira cresce 
a cada dia nos quatro polos de produção de eu-
calipto da Bahia – Sul, Oeste, Sudoeste e Litoral 
Norte – o que se configura uma boa oportunida-
de de negócio, principalmente se considerarmos 
que o Estado oferece um pacote de incentivos, 
além de a Bahia ser campeã mundial em produti-
vidade de eucalipto (42 m³/ha/ano). Estamos bus-
cando atrair empresas do setor madeireiro para 
atender a demanda local. É importante estarmos 
em contato com empresas e profissionais do setor 
nesses eventos que englobam todo o ciclo produ-
tivo e industrial da madeira plantada. Além disso, 
pretendemos contribuir para que ocorra o mes-
mo que o Governo do Estado fez no ano passado 
com o setor de plástico: criar e divulgar uma série 
de incentivos e oportunidades para que a Bahia 
possa atrair novas empresas e ajudar a desenvol-
ver as já existentes no setor madeireiro”, comple-
ta Andrade.

Para isso, o diretor da ABAF vai representan-
do também o Programa Mais Árvores Bahia que 
tem por objetivo a inclusão dos pequenos e mé-
dios produtores e processadores de madeira para 
uso múltiplo, visando o atendimento da demanda 
por móveis, peças e partes de madeira na Bahia - 
hoje atendida, na sua maior parte, por outros es-

bahia busca investimentos no setor madeireiro na
semana internacional da Madeira em curitiba (Pr)

tados brasileiros.
O Programa Mais Árvores Bahia é uma inicia-

tiva da (ABAF), em parceria com uma série de en-
tidades ligadas à agricultura, indústria e à quali-
ficação de mão de obra, que busca incentivar o 
produtor rural a investir no plantio e manejo de 
florestas para uso múltiplo com tecnologia aplica-
da. Prevê a implantação de duas vertentes de atu-
ação, um chamado Projeto Indústria e outro Pro-
jeto Produção, em quatro polos na Bahia - Litoral 
Norte, Sul, Sudoeste e Oeste.

O Projeto Indústria tem o objetivo de aumen-
tar a competitividade dos micro e pequenos pro-
dutores e processadores de madeira (serrarias e 
marcenarias), primeiramente no Sul e Extremo 
Sul da Bahia – onde já existe uma tendência na-
tural para este segmento.  Já o Projeto Produção 

(liderado pela Federação da Agricultura e Pecuá-
ria do Estado da Bahia/Faeb e pela Confederação 
da Agricultura e Pecuária do Brasil/CNA) visa infor-
mar, orientar e capacitar pequenos e médios pro-
dutores para produção de madeira para uso múlti-
plo, notadamente serrarias e movelarias regionais.

Ambos os projetos do Mais Árvores Bahia con-
tam com a coordenação local das entidades regio-
nais que agregam os produtores de eucalipto: As-
pex (Associação dos Produtores de Eucalipto do 
Extremo Sul Bahia), Assosil (Associação dos Silvi-
cultores do Sudoeste da Bahia), Sineflor (Sindica-
to das Empresas Florestais da Bahia que atua no 
Litoral Norte), e Aiba (Associação de Agricultores 
e Irrigantes da Bahia, no Oeste). 

Semana - No período acontecerão sete 
eventos: a Lignum Brasil, 2ª Expo Madeira & 
Construção, Woodtrade Brazil, Encontro Brasilei-
ro de Energia da Madeira, XV Ebramem (Encontro 
Brasileiro em Madeiras e em Estruturas de Madei-
ra), 59ª SWST International Convention (Society 
of Wood Science and Technology) e a Reunião de 
Associados da Abimci (Associação Brasileira da In-
dústria de Madeira Processada Mecanicamente).

A Semana Internacional da Madeira propor-
cionará aos empresários do setor madeireiro, 
além de arquitetos, engenheiros e profissionais 
da construção civil, a oportunidade de conhe-
cer mais do potencial da madeira e as máquinas e 
equipamentos disponíveis para a transformação e 
beneficiamento. Nas feiras, estarão em exposição 
as últimas novidades para trabalhar a madeira, já 
nos eventos técnicos serão discutidos temas rela-
cionados aos produtos madeireiros por meio de 
palestras técnicas de especialistas na área.


