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Abaf mantém representatividade em 
mais de 30 conselhos estaduais e federais

Há 11 anos (desde sua fundação) a As-
sociação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) procura manter um di-
álogo com os principais elos da cadeia 

produtiva; com as comunidades direta ou indire-
tamente influenciadas pela atividade de base flo-
restal, com a sociedade civil organizada, com os 
Governos e parlamentares para sedimentar os ali-
cerces para um crescimento ordenado e virtuoso. 
A cada ano cresce a influência da ABAF que, atu-
almente, mantém representações em mais de 30 
conselhos e entidades estaduais e federais.

Nos principais fóruns decisórios, a ABAF parti-
cipa de debates sobre legislações e políticas públi-
cas sobre o setor, que tratam de questões ambien-
tais, infraestrutura, incentivos fiscais e promoção 

do investimento, entre outros temas, oferecen-
do subsídios e soluções técnicas para o encami-
nhamento de questões. “Ao lado das empresas, 
a ABAF busca melhorar o conhecimento e a per-
cepção sobre o setor de árvores plantadas entre 
as partes interessadas. No relacionamento com ór-
gãos públicos, legisladores, imprensa e sociedade 
civil organizada, procura reforçar a importância do 
setor para a economia nacional e regional, a gera-
ção de empregos e a qualidade de vida nas comu-
nidades rurais”, acrescenta o diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andrade.

Em 2016, a ABAF conquistou novas represen-
tatividades, como a participação no Grupo Ges-
tor Estadual do Programa de Agricultura de Baixa 
Emissão de Carbono (Plano ABC Bahia) e na Fren-

te Parlamentar da Indústria; além de acompanhar 
a Comissão Especial do Agronegócio da Ordem 
dos Advogados do Brasil (OAB-BA). Na Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá), a entidade que repre-
senta o setor a nível nacional, atualmente a ABAF 
participa de dois conselhos: o Conselho Delibera-
tivo e o de Entidades Estaduais.

Da mesma forma, a ABAF conta com parceiros 
em todo o Estado que ajudam a associação se for-
talecer e estar mais próxima dos produtores. São 
elas: SINEFLOR (Norte), AIBA e Sindicato dos Pro-
dutores Rurais de Barreiras (Oeste), ASSOSSIL (Su-
doeste) e ASPEX (Sul).  “A ação conjunta entre as 
associações estaduais e a Ibá dá peso e represen-
tatividade compatível com a contribuição do se-
tor para a economia brasileira”, completa Andrade.
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2tree consultoria é nova associada AbAF

A 2Tree Consultoria é a mais nova em-
presa associada à ABAF (Associação 
Baiana das Empresas de Base Flores-
tal). Empresa de consultoria e assesso-

ria ambiental, a 2Tree busca auxiliar os clientes 
na redução de riscos, atuando com segurança, de 
acordo com as regras sustentáveis e agregando 
valor a empreendimentos dos mais variados por-
tes. Contam com unidades fixas nos estados da 
Bahia (Eunápolis, Teixeira de Freitas e Mucugê) 
e Paraná, além de trabalharem com atendimen-
to remoto em São Paulo, Minas Gerais, Espírito 
Santo e Goiás. 

De acordo com Victoria Rizo, sócia adminis-
tradora da empresa,a 2tree torna-se filiada  da 
ABAF por ser uma associação que congrega várias 
empresas, instituições e atores do setor florestal e 
ou envolvidos nesse gigantesco e promissor mer-
cado. “Um mercado que, cada vez mais, pauta-se 
nas boas práticas sustentáveis e está engajado na 
promoção das melhorias sociais e ambientais. As-
sim, são vários os pontos convergentes e de en-
tendimento mútuo semeando resultados susten-
táveis”, completa.

A empresa é especialista em certificações de 
manejo florestal e cadeia de custódia para rastre-
abilidade de produtos florestais, a fim de que seja 
possível atestar que os produtos florestais não se-
jam derivados de desmatamento, exploração pre-
datória ou com desrespeito às normas sociais e a 
legislação. Por meio das certificações de manejo 
florestal, os clientes da 2Tree ficam aptos a atin-
gir mercados seletos e cada vez mais exigentes.

“Para melhor atender nossos clientes, traba-
lhamos com diversos selos de certificação agrí-
cola. Com eles , nossos clientes podem garantir 
um processo produtivo social e ambiental corre-
to, além da rastreabilidade dos seus produtos e 
até a qualidade de sua produção”, explica Rizo. 

Por meio de monitoramento e mapeamento 
com equipamentos modernos e precisos como 
os DRONES, a empresa consegue realizar avalia-
ções completas das propriedades, realizando mo-
nitoramentos ambientais, de produção, de pra-

gas e doenças, garantindo ao empreendedor a 
visão geral e detalhada do negócio, de forma rá-
pida e menos custosa.

A empresa mantém ainda o programa Tudo 
Certo que, por meio do serviço de Auditoria 
due diligence, realiza a análise dos empreen-
dimentos para verificar o status da regularida-
de ambiental, fiscal, trabalhista, fundiária, ve-
rificando todas as obrigações do negócio e 
apresentando um diagnóstico completo com as 
necessidades de adequação da empresa, suges-
tões de resolução e demandas, proporcionando 
a redução de risco. 

Para garantir a exclusividade do atendimen-
to, a empresa dispõe de dois perfis de serviço: 
o 2Check Empresarial (elaborado e direcionado 
a empresas de todos os portes, com o objetivo 
de fornecer diagnóstico sobre as atividades rea-
lizadas, auxiliando na regularização do empreen-
dimento) e o Produtor Legal (criado para o pro-
dutor rural, atento à realidade do empreendedor 
rural que atua nos mais variados setores de pro-
dução, com objetivo de verificar a regularidade 
do processo produtivo, de forma que sejam re-
duzidos os impactos tanto para o empreendedor, 
como para seus clientes finais).

Victoria Rizo, sócia administradora da empresa

cine Ferbasa percorre o interior da bahia 
Durante o mês de abril e maio, doze municípios baianos serão contem-

plados com o Cine Ferbasa, projeto sociocultural que proporciona o conta-
to entre o cinema e moradores de localidades que não possuem esse tipo 
de atração cultural. Aprovado pela Lei Rouanet, esse é o segundo ano que 
o Cine Ferbasa percorre o interior baiano. Em 2013 foram oito municípios 
contemplados, com público total de 9 mil pessoas. A emoção do cinema 
chega até o público através de um caminhão que vira sala de projeção, com 
capacidade para 90 pessoas e infraestrutura confortável, poltronas acolcho-
adas e ar-condicionado. As sessões são gratuitas e o público ganha pipoca e 

refrigerante para a magia ser completa. O Cine Ferbasa passa dois dias em 
cada cidade. Nesses dias, serão exibidos longas-metragens de gêneros diver-
sos a fim de acolher públicos de diferentes faixas etárias. A estimativa é que 
cerca de 13 mil pessoas tenham a oportunidade de desfrutar da sétima arte, 
o quê para a grande parte será a primeira experiência desse tipo. O projeto 
é uma iniciativa da Cia de Ferro Ligas da Bahia - Ferbasa e contará com apoio 
das Prefeituras dos municípios contemplados, que são: Andorinha, Araças, 
Campo Formoso, Castro Alves, Conde, Entre Rios, Esplanada, Euclides da 
Cunha, Itiúba, Planaltino, Pojuca e Maracás
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AbAF coordena painel “impacto dos 
grandes Acordos internacionais no comércio 

de produtos madeireiros” no madeira 2016

O diretor executivo da As-
sociação Baiana das Em-
presas de Base Florestal 
(ABAF), Wilson Andrade, 

será o mediador do painel ‘Impacto 
dos Grandes Acordos Internacionais 
no Comércio de Produtos Madeirei-
ros’ que será realizado em 16 de ju-
nho, às 16h30, dentro da programa-
ção do Madeira 2016. Este ano, o 
evento – que será realizado em Pal-
mas (TO) - traz como tema “a pro-
dução de madeira para uso múltiplo 
e a competitividade do setor de base 
florestal no mercado internacional”. 

Empresário e economista com 
vasta experiência nas áreas de fu-
sões e aquisições empresariais, rela-
ções internacionais e comércio exte-
rior, indústria e agronegócio, Wilson 
Andrade tem presidido várias entida-
des setoriais no Brasil e exterior. Há 5 
anos tem se dedicado ao setor flores-
tal, na diretoria da Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF), a qual participa de  mais de 
30 diferentes fóruns estaduais e na-
cionais, onde ocorre uma constante 
troca de informações e experiências 
que contribuem para a formulação 

de políticas públicas e privadas para 
o desenvolvimento contínuo e sus-
tentável das atividades florestais. 

“Além do apoio institucional que 
oferecemos todos os anos ao even-
to, o que também inclui apoio na di-
vulgação, realização de palestras e a 

presença durante os dias de encon-
tro, a ABAF procura participar ativa-
mente das discussões. Este ano, esta-
remos mediando um dos painéis que 
vão tratar de um dos aspectos impor-
tantes para o setor madeireiro: o de 
comércio exterior. Hoje o mundo co-

mercializa algo em torno de US$ 250 
bilhões de produtos de madeira por 
ano. Apesar de todas as suas vanta-
gens competitivas no setor, o Brasil 
participa com apenas 3% desse mon-
tante. É importante estarmos bem in-
formados e preparados para competir 
com profissionalismo e competên-
cia dentro deste mercado global que 
cresce a cada ano”, declara Andrade.

Com a realização do Madeira 
2016, o Instituto BESC de Humani-
dades e Economia espera reunir os 
principais atores desse setor em tor-
no do debate de ideias e a realização 
de ações em benefício do desenvolvi-
mento permanente desse segmento 
industrial. Espera também contribuir 
com as políticas de investimento pú-
blico-privado que se destinam à pro-
dução e inserção de nossos produtos 
florestais no mercado internacional. 
A iniciativa faz parte do 8º Congres-
so Internacional de Desenvolvimen-
to Econômico Sustentável da Indús-
tria de Base Florestal e de Geração 
de Energia, a ser realizado em 16 e 
17 junho de 2016, em Palmas, no To-
cantins. Leia mais em: http://www.
congressomadeira.com.br/2016/.

Fest in canto da bsc vai revelar talentos da música nos colégios
Sabe aquele estudante que ‘respira’ música e 

vive cantando pelos corredores da escola? A chan-
ce para ele mostrar ao público seu talento chegou: 
é o Fest in Canto, o Festival Intercolegial de No-
vos Talentos da Música lançado pela BSC/Cope-
ner para estimular os estudantes-artistas a, quem 
sabe, deslancharem para o sucesso. Podem partici-
par estudantes matriculados nas redes municipal e 
estadual de ensino de Alagoinhas, Araçás, Aramari, 
Conde, Entre Rios, Inhambupe e Itanagra nas cate-
gorias juvenil (acima de 14 anos) e infantil (até 14 
anos de idade). Na semifinal, serão oferecidos prê-
mios em dinheiro, respectivamente R$ 500 e R$ 
300, para os primeiros e segundos colocados de 
cada categoria. Já na final, os primeiros colocados 
das categorias infantil e juvenil vão gravar um CD e 
receberão mil cópias cada para divulgação de seu 
trabalho. A primeira etapa, em Alagoinhas, será no 
dia 14 de maio, no Ginásio de Esportes. As datas 
e locais nos demais municípios serão divulgados 
em breve.

As apresentações das músicas serão feitas em 
shows organizados pela BSC/Copener nas próprias 
cidades de origem dos candidatos. Nestes eventos 
serão selecionados dois candidatos em cada catego-
ria - infantil e juvenil.

De acordo com o regulamento, cada candida-
to poderá inscrever uma única música. Podem ser 
inscritas músicas inéditas, de autoria dos próprios 
candidatos ou de outros compositores, e também 
canções já conhecidas, de outros autores. “Um júri 
formado por três músicos, produtores culturais e 
pessoas ligadas à arte e à cultura em geral vão ava-
liar quesitos como melodia, letra, afinação, ritmo e 
interpretação”, explica Mickey Santos, produtor mu-
sical e parceiro no projeto.

De todas as canções apresentadas nas sete eta-
pas regionais, serão selecionadas sete na categoria 
infantil e sete na categoria adulto para concorre-
rem na etapa final que será realizada com um gran-
de show, no qual serão anunciados os vencedores. 
“Acreditamos que este festival será uma oportuni-

dade única para os estudantes que desejam mos-
trar seu talento porque além das apresentações em 
si, há a possibilidade de gravar um CD, que já sai 
com uma tiragem de mil cópias totalmente custea-
das pela BSC/Copener”, destaca Ana Paula Batista, 
analista de Relações com Comunidades da empre-
sa, que está à frente do projeto.

Os estudantes de Alagoinhas já podem retirar as 
fichas de inscrição nas próprias escolas, juntamen-
te com cópias resumidas do regulamento do festi-
val, já que os regulamentos completos estarão dis-
poníveis para consulta nas secretarias ou quadros de 
aviso das escolas. As fichas de inscrição para os es-
tudantes dos demais municípios serão disponibili-
zadas em breve, com ampla divulgação em cada lo-
calidade.

A competição conta com o apoio das prefeituras 
municipais, por meio das secretarias de Educação e 
Cultura e do Laboratório Musical, escola de música 
sediada em Alagoinhas e que já é parceira da BSC/
Copener no projeto Música na Escola.
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A programação que comemora este ano o cen-
tenário do Museu do Eucalipto, em Rio Claro (SP), 
começou com a entrega do prédio totalmente re-
formado pela Fundação Florestal, da Secretaria de 
Meio Ambiente do Estado de São Paulo.  O mu-
seu também foi reaberto para o público, com visi-
tas monitoradas ao acervo e aos talhões históricos.

Tombado pelo Conselho de Defesa do Patri-
mônio Histórico, Artístico, Arqueológico e Turísti-
co do Estado de São Paulo (Condephaat) em 1977, 
o Museu do Eucalipto projetou-se internacional-
mente já desde sua criação, em 1916, por iniciati-
va do engenheiro Edmundo Navarro de Andrade, 
que é o patrono da Floresta Estadual. Como dire-
tor dos hortos florestais implantados pela Compa-
nhia Paulista de Estradas de Ferro no interior do 
estado, Andrade idealizou e fundou o museu com 
o propósito de importar e estudar as diversas es-

museu do Eucalipto reabre para o público

pécies de eucalipto, para selecionar as mais indica-
das ao fornecimento de madeiras para as dormen-
tes e produção de carvão combustível. Os 39 anos 
de pesquisas contínuas deram ao museu a classifi-
cação de museu histórico científico, caso único no 
mundo por conta de seu foco de estudos e as dé-

cadas de pesquisas ali realizadas. 
A construção do prédio que abriga o museu faz 

jus ao seu passado. Com área construída de 800 
metros quadrados, pelos quais se distribuem 16 
salas, tudo naquele espaço lembra a sua origem.  
Dos móveis ao forro, passando pelo piso, lustres 
e molduras a matéria prima é o eucalipto, com o 
uso das espécies mais adequadas para as diferen-
tes finalidades pretendidas. A floresta, que surgiu 
anteriormente ao museu, data de 1909, com a im-
plantação do programa de reflorestamento adota-
do pela Companhia Paulista de Estrada de Ferro. 

Visitas O Museu do Eucalipto abre de segun-
da a sexta-feira, das 9h às 16h, com visitas agenda-
das. Nos fins de semana, o espaço segue uma pro-
gramação especial. O telefone para agendar visitas 
é (19) 3525-7036. (Fonte: Portal Canal Rio Claro)

O diretor executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), Wilson An-
drade, concedeu entrevista para o programa 
Perfil&Opinião (da TVE), em abril de 2016.

Na entrevista de mais de 35 minutos (em dois blocos), 
Andrade analisa o setor de florestas plantadas no Brasil, 
destacando as oportunidades que devem ser aproveita-
das, principalmente na Bahia, onde as condições para o 
desenvolvimento do setor são bastante favoráveis. O di-
retor da ABAF falou ainda do uso múltiplo da madeira 
plantada, do Programa Mais Árvores Bahia, dos benefícios 
econômicos, ambientais e sociais do setor, de comércio 
exterior, entre outros assuntos relevantes.

Para assistir a entreVista:
http://www.abaf.org.br/diretor-abaf-no-perfilopiniao-

-abril-2016/

setor de base florestal em destaque 
no programa perfil&opinião
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