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A Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal 
(ABAF) vai estar presente 
no Aspex Bahia Florestal, 

evento que celebra os dez anos da 
Associação dos Produtores de Eu-
calipto do Sul e Extremo do Sul da 
Bahia (Aspex) e pretende estabele-
cer um ambiente de conhecimen-
to, negócios e troca de experiências 
de 31 de agosto a 2 de setembro em 
Eunápolis (BA). A participação da 
ABAF se dá como parte das ações 
do Programa Fitossanitário de Con-
trole da Lagarta Parda (PFCLP) no 
Sul e Extremo Sul da Bahia – que 
foi prorrogado.

Para isso, a ABAF está programan-
do um estande que contará com a 
presença da equipe técnica que es-
tará à disposição para fornecer in-
formações sobre o Programa e sobre 
a Lagarta Parda. O assunto também 
será abordado em palestra pelo coor-
denador do PFCLP na Bahia, Epami-
nondas Júnior, e pelo coordenador 
do plano operacional, Paulo Andra-
de  que vai apresentar as ações e pri-
meiros resultados. A participação da 
ABAF se completa com a palestra do 
diretor executivo Wilson Andrade so-
bre o mercado de florestas plantadas 
na Bahia e no Brasil. 

A primeira Semana da Cadeia 
Produtiva da Indústria de Base Flo-
restal Sustentável da Região Sul 
e Extremo Sul da Bahia, o Aspex 
Bahia Florestal 2016, vai reunir 
mostra de produtos e serviços; pa-
lestras com oportunidades e novi-
dades do setor; visita técnica na Ve-
racel (que também comemora 25 
anos) e o inédito workshop Jurídi-
co Florestal. Idealizado pela Aspex, 
com organização do Painel Flores-
tal, o evento congregará empresas, 
entidades, lideranças e profissionais 
que atuam em toda a cadeia produ-
tiva de base florestal além de forma-
dores de opinião. As inscrições po-
dem ser feitas através do site www.
aspexbahiaflorestal.com.br.

PFCLP - ações e resuLtados
Mais de três mil pessoas, de cer-

ca de 80 comunidades, já foram trei-
nadas em 84 encontros, desde o iní-
cio das ações do plano operacional 
do PFCLP - uma iniciativa da Se-
cretaria da Agricultura (Seagri-BA), 
através da Agência de Defesa Agro-
pecuária da Bahia (ADAB), da ABAF 
e entidades parceiras.

As atividades tiveram início em 
02 de outubro de 2015 com o semi-
nário de lançamento do PFCLP que 
reuniu mais de 170 pessoas no Par-
que de Exposições de Teixeira de 
Freitas (BA). Em seguida, em 25 e 
26 de novembro do ano passado, 
também em Teixeira de Freitas, foi 
realizada a ‘Capacitação de Líderes 
no Monitoramento, Controle e Fis-
calização da Lagarta Parda no Sul e 
Extremo Sul da Bahia’. A partir de 
janeiro de 2016, iniciaram os treina-
mentos com os grupos de produto-
res em sindicatos, assentamentos, 
comunidades etc; além de uma am-
pla campanha publicitária.

No período, a equipe do plano 
operacional – composta por um 
Engenheiro Agrônomo e dois Enge-
nheiros Florestais – percorreu mais 

de 42 mil quilômetros para a realiza-
ção dos treinamentos, além das reu-
niões e seminários com parceiros. 
Nos treinamentos foram distribuí-
dos mais de 12 mil folders – uma 
das peças produzidas pela campa-
nha de comunicação do PFCLP que 
contou ainda com outdoor, spot 
para rádio, vídeo, camisas, plota-
gem dos carros e demais peças grá-
ficas (de papelaria a redes sociais). 

Desde o início do ano, a cam-
panha vem reforçando o trabalho 
de divulgação do PFCL. Presente 
de forma  on line nos principais ca-
nais da Internet, a campanha está 
sendo trabalhada fisicamente espe-
cialmente no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. A campanha somou, neste 
primeiro momento, mais de 900 in-
serções em rádios, 255 dias de vei-
culação de outdoor e mais de 260 
dias de exposição do banner da 
campanha em sites da região. 

Além da atuação da equipe con-
tratada para a realização dessas 
ações, o PFCLP conta com o apoio 
dos sindicatos rurais do Sul e Extre-
mo Sul da Bahia e da Aspex e seus 

AbAf participa do evento de 10 anos da Aspex 
com estande do Programa da Lagarta Parda

associados. Todos contribuem para 
a divulgação do programa, utilizan-
do inclusive do Whatsapp para o en-
vio do VT da campanha.

O objetivo do PFCLP é adotar 
medidas de controle da praga “la-
garta desfolhadora” (Thyrinteina 
arnobia ou Lagarta Parda), primei-
ramente no Sul e Extremo Sul da 
Bahia. Entre as ações realizadas no 
início do programa estão as visitas 
para apresentação do PFCLP às Pre-
feituras, Secretarias de Agricultura, 
Secretarias de Meio Ambiente, Sin-
dicatos Rurais, Agências Bancárias 
com carteira rural e lojas de produ-
tos agropecuários, buscando parce-
ria e o apoio dos municípios para a 
realização do plano junto às comu-
nidades. Neste primeiro momento, 
as cidades alcançadas foram: Alco-
baça, Belmonte, Canavieiras, Cara-
velas, Eunápolis, Guaratinga, Ibi-
rapuã, Itabela, Itamaraju, Itanhém, 
Lajedão, Medeiros Neto, Mucuri, 
Nova Viçosa, Porto Seguro, Prado, 
Santa Cruz de Cabrália, Teixeira de 
Freitas e Vereda, incluindo comuni-
dades rurais, aldeias e assentamen-
tos vizinhos.

De acordo com o coordenador 
do plano operacional, Paulo An-
drade, na sequência a equipe par-
tiu para o nivelamento de conhe-
cimento das comunidades rurais 
sobre a Lagarta Parda. “Para isso, 
têm sido realizados treinamentos 
para identificação e controle da La-
garta Parda nas comunidades ru-
rais, associações, aldeias e assenta-
mentos. Os treinamentos têm sido 
intensificados, visando difundir 
o conhecimento sobre a biologia 
da praga, seus hospedeiros e ini-
migos naturais, priorizando traba-
lhar o Manejo Integrado de Pragas 
(MIP), envolvendo o controle bio-
lógico para preservação ambien-
tal e da saúde humana. Essas ações 
darão respaldo a uma ampla base 
de informações sobre a ocorrência 
da praga nas Regiões Extremo Sul 
e Sul da Bahia, contribuindo para 
o seu monitoramento e controle”, 
explica.  
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Rodada com presença da Veracel 
gera expectativa de R$ 24 milhões 

em negócios no sul da bahia
Com 52 rodadas de negócios e 

439 encontros estabelecidos, o Li-
derAção superou todas as expec-
tativas dos organizadores Veracel 
Celulose, Proden (Associação Em-
presarial Pró-desenvolvimentista 
do Extremo Sul da Bahia) e IEL. 
Para o presidente da Veracel Celu-
lose, Sérgio Alípio, o LiderAção foi 
um momento ímpar para o diálo-
go e encontros em busca de novas 
oportunidades. “E é provável que 
os negócios se concretizem muito 
além dos números estabelecidos 
nessa prévia”, ressaltou.

Com a presença de mais de 
300 empresários que puderam 
conversar com 21 empresas ânco-
ras, entre elas a Veracel Celulose, 
o evento superou as expectativas 
de quem participou. “Este cenário 
nos deixa bastante otimistas em 

relação à promoção do desenvol-
vimento local”, comentou Fernan-
da Moreira, gerente do IEL/BA.

As atenções, a partir de agora, 
serão para o Aspex Bahia Florestal, 
evento que acontecerá de 31 de 
agosto a 2 de setembro, no mes-
mo local do LiderAção (salão de 
eventos da maçonaria) com as pre-
senças confirmadas de mais de 20 
expositores. Para o presidente da 
Associação dos Produtores de Eu-
calipto dos Sul e Extremo Sul da 
Bahia (Aspex), Gleyson Araújo, o 
sucesso do LiderAção comprova o 
potencial de Eunápolis para sediar 
eventos de negócios com resulta-
dos positivos para a sociedade. “Fi-
camos muito satisfeitos com a pre-
sença qualificada de empresários e 
executivos e, mais ainda, com os 
números divulgados”, ressaltou.

Homenagem aos Engenheiros florestais

Em 12 de julho se comemora o dia de 
São João Gualberto, patrono dos En-
genheiros Florestais, nascido no ano 
de 995 em Florença. Foi educado 

num dos castelos dos pais, nobres e cristãos.  
A mãe cuidou do ensino no seguimento de 
Cristo.  O pai fez dos filhos perfeitos cavalei-
ros, hábeis nas palavras e nas armas, para ad-
ministrar e defender o patrimônio e a honra 
da família.  Mas a harmonia acabou quando o 
primogênito da família foi assassinado.  Bus-
cando vingar o irmão, João Gualberto vivia a 
procura do homicida.

Na Sexta-feira Santa de 1028, ele o encon-
trou vagando solitário, numa das estradas de-
sertas da cidade.  João Gualberto empunhou 
imediatamente sua espada, mas o adversário, 
desarmado, abriu os braços e caiu de joelhos 
implorando perdão e clemência em nome de 
Jesus. Tocado pelo clamor do assassino, jo-
gou a espada, desceu do cavalo e abraçou fra-
ternalmente o inimigo.  No mesmo instante 
foi à igreja de São Miniato onde, aos pés do 
altar, ajoelhou-se diante do crucifixo de Jesus.

Diz a tradição que a cruz do Cristo se in-
clinou sobre ele, em sinal de aprovação pelo 
seu ato.  João Gualberto tornou-se um hu-
milde monge, exemplar na disciplina, no estu-
do, na oração, na penitência e na caridade.  Em 
1035 João Gualberto e um confrade saíram da or-
dem, devido à morte do abade e à compra da no-
meação de um novo substituto.  Saíram em mar-
cha percorrendo diversas regiões.  Já exaustos de 
tanto caminharem encontravam-se numa região 

ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, BA

www.abaf.org.br/ abaf01@terra.com.br71 3342.6102

12 de JULHO 
Dia do Engenheiro Florestal

Uma homenagem da ABAF a 

esses profissionais que fazem o 

manejo responsável das florestas, 

ajudando a obter riquezas sustentáveis.

ASSociADoS:

montanhosa.  Para se protegerem de uma tem-
pestade que se aproximava, resolveram se abri-
gar debaixo de uma árvore que os protegeu du-
rante toda noite de tempestade.  Ao amanhecer 
o dia, encontravam-se secos e aquecidos; perce-
beram então que o Senhor os queria naquele lo-
cal.  Aí se instalaram e fundaram uma nova ordem 

nos vales de Vallombrosa, criando um cen-
tro de estudos e aprendizagem em agricul-
tura e silvicultura que atraia jovens de toda 
a redondeza.

Historiadores mostram que foi São João 
Gualberto que iniciou o cultivo racional dos 
bosques de Vallombrosa e apontam os va-
lombrosanos como precursores da lei agrá-
ria; pois eles iniciaram a divisão da proprie-
dade, criaram a burguesia rural, e deram 
poderoso impulso ao melhoramento das 
condições sociais do povo.  E foi este Santo 
que deixou aquela que se pode considerar 
como primeira ciência, mesmo que empíri-
ca, sobre o aproveitamento racional da flo-
resta, sua proteção e preservação.  Seu lema 
era: “Conservar e Saber Usar”.

Os engenheiros florestais – também de-
signados por engenheiros silvicultores – es-
tudam, concebem, preparam e orientam a 
execução de trabalhos que visam à utilização 
múltipla e sustentada dos recursos florestais 
e a proteção das florestas, contribuindo para 
o desenvolvimento econômico do mundo 
rural.  Nessas atividades têm em conta as po-
tencialidades produtivas da floresta, a especi-
ficidade da sua indústria, bem como a gestão 

dos recursos faunísticos, as influências da floresta 
no ambiente, o desenvolvimento rural e o orde-
namento e planejamento do território.

(Texto adaptado de matéria divulgada do Prof. 
André Ferreira dos Santos, do Curso de Engenha-
ria Florestal, Campus de Gurupi, Universidade Fe-
deral de Tocantins).
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Empresa publica Relatório 
de Sustentabilidade 2015

A BSC/Copener publicou, em seu website, o Relatório de Sustentabilida-
de 2015. A publicação traz um balanço dos desempenhos econômico, social 
e ambiental da empresa no ano que passou. Em sua mensagem de abertu-
ra do relatório, o diretor-geral Marcelo Leite destaca que o engajamento do 
time e o aprimoramento dos processos foram fundamentais para a empresa 
superar o desafiador ano de 2015, inclusive batendo recorde de produção e 
alcançando outros resultados importantes.

“Estes resultados são frutos de uma série de esforços que envolveram de 
ponta a ponta o processo produtivo da empresa. Pesquisa, investimentos em 
máquinas e equipamentos, treinamentos, fortalecimento dos procedimen-
tos de segurança, adequação da estrutura organizacional e outras iniciativas 
foram decisivos para que alcançássemos os dados compartilhados nesta edi-
ção do Relatório de Sustentabilidade”, destacou ele.

O relatório terá uma versão impressa dirigida aos clientes, acionistas, go-
vernos e outras partes interessadas estratégicas.

bSC/Copener inaugura Núcleo Ecossocial

Foi inaugurado no dia 15 
de julho, na Fazenda Salga-
do, em Inhambupe, o Neco 
(Núcleo Ecossocial da BSC/

Copener). Trata-se do primeiro es-
paço exclusivamente dedicado a 
iniciativas de educação ambien-
tal criado pela empresa, que con-
ta com a Casa da Árvore, uma tri-
lha ecológica e agrega também a 
já instalada fábrica de fardamen-
tos Projeto Andorinhas, inaugura-
da em 2014. O evento contou com 
as presenças do prefeito de Inham-
bupe, Benoni Lelys, de secretários 
de Educação e de Meio Ambien-
te de Alagoinhas, Cardeal da Silva, 
Inhambupe e Itanagra, além de Mauro Quiri-
no, gerente florestal, e Sabrina de Branco, ge-
rente de Relações Institucionais e Sustentabili-
dade BSC/Copener.

“Esse Núcleo é para vocês. Sejam sempre 
bem-vindos e nos ajudem a fazer com que ele 
seja útil para todos nós, as crianças e toda a co-
munidade”, disse Mauro Quirino. O gerente 
acrescentou que “o Núcleo surgiu de duas áre-
as de alta prioridade na gestão dos nossos negó-
cios: o meio ambiente e a educação”, ressaltan-
do que a empresa destina 60 mil hectares de suas 
propriedades à preservação da mata nativa e tam-
bém investe prioritariamente em programas de 
educação, inclusive com foco em meio ambiente. 
“É a educação o que vai fazer a diferença para as 
pessoas e para o nosso futuro”, completa.

Sabrina de Branco salientou que a estrutu-
ra do Neco deverá agregar, no futuro, ainda ou-
tros projetos socioambientais. “Aos poucos, va-
mos trazer outros projetos de geração de renda 

e treinamento. Este é um local de apoio pró-
ximo dos municípios”, afirma ela. “Para nós, é 
uma alegria ver que a Copener trouxe este pro-
jeto de suma importância para cá, porque a gen-
te sente na pele que os problemas relacionados 
ao meio ambiente, como o do lixo, aumentam 
cada vez mais e com projetos como este pode-
mos começar a mudar o comportamento das 
pessoas desde criança”, destaca o prefeito de 
Inhambupe.

 
Casa da Árvore e triLha eCoLógiCa
A Casa da Árvore foi instalada num prédio 

onde antes funcionava um escritório administrati-
vo do viveiro da Fazenda Salgado. Decorada com 
materiais reciclados e reaproveitados pela desig-
ner Daiane Cruz, de Alagoinhas, a Casa da Árvore 
será o ponto de partida na visita dos estudantes ao 
Neco, antes de percorrerem a trilha ecológica. O 
local possui auditório, sala de leitura, copa, cozi-
nha, banheiros, coleção de insetos, parque infan-

til e horta. Os encontros são condu-
zidos pela equipe da ONG Gamarra, 
de Aramari.

Já a trilha, com aproximadamen-
te 500 metros de extensão, foi cria-
da num antigo pasto que vem sen-
do recuperado há mais de 30 anos 
com espécies nativas da região, sob 
orientação de Jacyr Mesquita, geren-
te de Tecnologia Florestal da BSC/
Copener. No local, os visitantes po-
dem conhecer os diversos tipos de 
vegetação encontrados nas diferen-
tes regiões onde a empresa realiza 
suas atividades florestais e se depa-
ram com réplicas de animais silves-
tres encontrados no local. Após a 

abertura da Casa da Árvore, os convidados per-
correram a trilha e tiveram uma surpresa especial 
ao final: puderam apreciar uma jiboia que descan-
sava em uma árvore no local.

Homenageado pela iniciativa de transformar 
um antigo pasto numa área ricamente revegeta-
da com espécies nativas, Jacyr Mesquita explica 
que o local onde foi implantada a trilha é, na ver-
dade, um banco genético. Segundo ele, ao lon-
go dos anos, a equipe da Copener colheu amos-
tras da vegetação das diferentes áreas de atuação 
da empresa, de acordo com a ocorrência de chu-
vas na região, e trouxe para o local com o objetivo 
de assegurar a reprodução das espécies para que, 
no futuro, mudas e sementes possam ser usadas 
na recuperação ambiental das regiões de origem, 
onde, muitas vezes, a vegetação nativa foi degra-
dada para dar lugar, principalmente, à pecuária.

Para visitar o Núcleo Ecossocial, os dirigentes 
das escolas devem entrar em contato pelo telefo-
ne 0800 284 4747.
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Casa interativa mostra como a indústria 
florestal está presente na vida das pessoas

Quem gosta de tecnologia, inovação e 
novas descobertas tem que conhecer o 
projeto “Nossa Casa tem Fibria”. A casa 
(que vem sendo instalada em shoppin-

gs) é aberta à visitação gratuita e permite às pesso-
as, por meio de tecnologias interativas, conhecer 
como a indústria florestal está presente nos diver-
sos ambientes do lar.

A interação com os objetos se dá por meio da 
tecnologia de realidade aumentada, utilizando ta-
blets que estão disponíveis no local. Quem prefe-
rir também pode utilizar seu próprio smartphone: 
conta com wi-fi liberado para o visitante baixar o 
aplicativo.

A realidade aumentada permite misturar mun-
do real e virtual, uma experiência que abre uma 
nova dimensão na maneira como se enxerga os 
objetos. No projeto “Nossa Casa tem Fibria”, a tec-
nologia permite que o usuário do aplicativo entre 
no mundo virtual para interagir com os objetos 
reais ali expostos.

Enquanto circulam pelos ambientes da casa, 
os visitantes tem acesso a informações sobre 
como as atividades da Fibria, as florestas planta-
das e a celulose estão presentes em suas vidas: nas 
revistas, fotografias, papéis sanitários, na energia 
elétrica ou mesmo nos produtos feitos por proje-
tos apoiados pela companhia, como alimentos da 
agricultura familiar, por exemplo.

As pessoas que visitam a casa podem, ainda, 
conhecer exemplos de outros objetos que a em-
presa está pesquisando e que poderão, em breve, 
fazer parte de suas rotinas, como fibra de carbo-
no fabricada a partir da madeira de eucalipto, que 
poderá ser usada em painéis para carros e aviões.

Depois de passar por todos os ambientes da 
casa interativa – trajeto que dura cerca de 15 mi-
nutos – os visitantes são convidados a participar de 
um game, testando os conhecimentos absorvidos. 
O game, disponível em totem com tela touch, tam-
bém aborda práticas de comportamento respon-
sável que as pessoas podem adotar em suas casas.

oFiCinas inFantis 
As crianças têm diversão garantida na ação 

“Nossa Casa tem Fibria”. Podem ser realizadas, 
no jardim da casa, diversas atividades lúdicas, 
tais como origami, pintura, paper toy (miniatu-
ras feitas em papel) e caricatura. Instrutores fi-
cam à disposição da criançada para executar es-
sas atividades. As inscrições para essas oficinas, 
que também serão gratuitas, ocorrem no local 
do evento.

“A ideia desse projeto é mostrar como as ativi-
dades da Fibria estão presentes no nosso dia a dia. 
Muitas pessoas irão se surpreender com o que ve-
rão. Tenho certeza de que quem fizer a visita, além 
de vivenciar uma experiência divertida, nunca 
mais verá a sua casa com os mesmos olhos”, disse 
Pedro Torres, coordenador de comunicação da Fi-
bria no Espírito Santo.

Assista: 
https://www.youtube.com/watch?v=Mc0KEzdLEdY


