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A doação de 250 mudas de ár-
vores (20 palmeiras impe-
riais, 30 bambus adultos e 
200 árvores frutíferas), fir-

mada em parceria entre a Caetá Am-
biental e a ABAF, para o Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural (IPAC) 
foi um dos destaques da abertura da 
10ª Primavera de Museus, realiza-
da na manhã de 20/09 no Palácio da 
Aclamação e no Passeio Público. Aber-
to ao público, o evento contou com a 
participação do Secretário de Cultura 
do Estado, Jorge Portugal; do diretor 
do IPAC, João Carlos Oliveira; de Luiz 
Garcez, da Caetá Ambiental; do dire-
tor executivo da Associação Baiana de 
Empresas de Base Florestal (ABAF), 
Wilson Andrade, além de diversos ges-
tores dos museus, colaboradores, ar-
tistas, museólogos e estudantes de es-
colas estaduais.

Também marcaram presença os 
membros da Associação de Pais, Ami-
gos e Pessoas com Deficiência, de 
Funcionários do Banco do Brasil e da 
Comunidade (APABB), que protago-
nizaram um dos momentos mais sim-
bólicos do evento: o plantio de mudas 
no Passeio Público. Os portadores de 
deficiência ajudaram o secretário Jor-
ge Portugal e Wilson Andrade a plan-
tar 15 mudas de palmeiras imperiais 
no Passeio Público, em comemora-
ção à estação da Primavera que se ini-
cia nesta quinta-feira (22). “Essa ativi-
dade ao ar livre e beneficente é muito 
enriquecedora para eles, pois saem da 
rotina da escola e dos centros que são 

Parceria entre Caetá Ambiental e ABAF 
doa mudas de árvores para o IPAC e marca a 

abertura da 10ª Primavera de Museus

espaços fechados”, disse Alessandro 
Felizola, técnico da APABB.

O evento iniciou o Cinquentená-
rio do Instituto do Patrimônio Artísti-
co e Cultural da Bahia (IPAC) que só 
termina em setembro de 2017, com 
ações e projetos anunciados a cada 
mês. “Iniciamos o plantio de 250 mu-
das de árvores, com 15 palmeiras im-
periais no Passeio, 5 palmeiras impe-
riais e 30 mudas de bambu adulto no 
Palacete das Artes e 200 árvores frutí-
feras no Parque Castro Alves, em Ca-
baceiras, na antiga fazenda onde o po-
eta nasceu e que hoje é um museu”, 
explicou o diretor geral do IPAC, João 
Carlos de Oliveira.

Wilson Andrade, diretor execu-
tivo da ABAF, também participou da 
atividade e pontuou a importância 
da parceria das esferas privadas com 
os espaços públicos, além de aprovar 
a iniciativa de integrar portadores de 
necessidades especiais nessa propos-

ta. “A natureza é tão especial quan-
to essas pessoas. Por isso essa é uma 
combinação interessantíssima. As ár-
vores que foram plantadas na épo-
ca de 1830 continuam aqui até hoje. 
Essa ação de hoje permite que essa 
contribuição seja continuada. Futu-
ramente as outras gerações também 
vão desfrutar dessas árvores que estão 
sendo plantadas hoje. Isso é muito 
simbólico e nós temos que fazer mui-
to mais, pois temos que ajudar a pre-
servar nosso patrimônio, onde muitas 
histórias são reveladas. Essa é uma ini-
ciativa primeira e convidamos os em-
presários da Bahia para nos acom-
panharem. É importante que todos 
cuidem dos imóveis de valor cultural 
e beleza estética”, disse.

Luiz Garcez, da Caetá Ambiental, 
também elogiou a iniciativa: “Todos 
nós somos iguais, e ressaltar isso nes-
sa época de pós Paraolimpíadas é im-
portantíssimo, pois valoriza esses in-

Evento de doação e plantio das mudas de árvores no Passeio PúblicoWilson Andrade (ABAF), Jorge Portugal (Secretário da Cultura), João Carlos Oliveira 
(IPAC) e Luiz Garcez (Caetá Ambiental)

divíduos. Acho que essa ação com o 
Passeio Público foi muito válida. Nós 
temos um viveiro onde promovemos 
reflorestamento, plantio, paisagismo, 
dentre outros, e essa parceria com o 
plantio de mudas conversa com as 
nossas propostas”, explicou.

O plantio de mudas também 
acontecerá no Parque Histórico Cas-
tro Alves (que receberá duzentas árvo-
res frutíferas) e no Palacete das Artes 
(que recebeu 5 palmeiras imperiais 
e trinta mudas de bambu adulto). “A 
nossa preocupação primeira com essa 
proposta é promover um gesto sim-
bólico dentro dos museus e dos es-
paços culturais que estimulem a sus-
tentabilidade. Queremos intensificar 
a reflexão sobre as questões susten-
táveis em nosso planeta, e os nossos 
museus estão abrindo as portas para 
essas ações”, disse Murilo Ribeiro, di-
retor do Palacete.

A Primavera de Museus é nacio-
nal e acontece há 10 anos coordenada 
pelo Instituto Brasileiro de Museus do 
Ministério da Cultura, até o dia 25 de 
setembro, em todo o país. Neste ano, 
a temática é ‘Museus, Memórias e Eco-
nomia da Cultura’, e já congrega 753 
museus que oferecem mais de duas 
mil atividades. Na Bahia, a comemora-
ção se prolonga até o final da estação, 
em 21 de dezembro. Na programa-
ção, filmes, exposições, visitas media-
das, seminários, palestras, oficinas e 
cursos, dentre outras ações. A progra-
mação completa está disponível no  
www.dimusbahia.wordpress.com.
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Centenas de pessoas visita-
ram o stand da BSC/Co-
pener durante a ExpoA-
lagoinhas, no Parque de 

Exposições de Alagoinhas, entre 23 
e 25 de setembro. Com atividades 
para toda a família, o stand foi um 
dos mais movimentados de todo o 
evento. A ambientação do espaço 
foi feita basicamente com material 
reaproveitado, o que contribui para 
reforçar o compromisso da empre-
sa com o uso responsável dos recur-
sos naturais.

No local, além de receber infor-
mações sobre os processos flores-
tais e industriais da empresa, os vi-
sitantes participaram de atividades 
artísticas de produção de chaveiri-
nhos com essência de eucalipto e 
porta-retratos e marca-páginas em 
folhas celulose; também aprende-
ram a produzir sabão em barra reu-
tilizando óleo de cozinha e a fazer 
carteiras e porta-níqueis com cai-
xas de leite.

Uma equipe de enfermeiros 
prestou serviços de saúde com ava-
liação nutricional e aferição de pres-
são arterial e de glicemia. Para as 
crianças, houve brincadeiras com 
foco em educação ambiental. Ou-
tros destaques foram a feirinha de 

Stand da BSC/Copener 
faz sucesso naExpoAlagoinhas

Programa de Formação Ambiental da Fibria conscientiza 
crianças de Caravelas (BA) sobre gestão de resíduos sólidos
Atitude, Reduzir, Reutilizar e Reciclar são pala-

vras mágicas que se tornaram lema dos alunos do 4º 
ano matutino da Escola Professor Júlio Gerônimo, 
localizada no distrito de Juerana, município de Cara-
velas (BA). Ao longo do ano, eles aprenderam lições 
sobre a gestão dos resíduos sólidos, de uma forma 
didática e divertida, e desenvolveram, com o apoio 
da Fibria, um projeto pedagógico que ajudará a pre-
servar o meio ambiente e beneficiará a comunidade.

As alunas Tarniele Fernandes da Silva (10 anos), 
Ana Klara Tomaz da Silva e Emily Izabele Alves de 
Oliveira (ambas de 9 anos) expressaram o que 
aprenderam em um criativo texto intitulado “Júlio 
Gerônimo na luta contra a poluição”. A história cria-
da por elas fala de um colégio que vivia triste e desa-
nimado diante da poluição e dos resíduos acumula-
dos, mas graças a um velho amigo (a Fibria) e seus 
companheiros, muniu-se de conhecimento para en-
frentar esses problemas.

Uma das autoras do texto, Ana Klara, contou 
que, antes de fazer parte do projeto da Fibria nunca 
tinha pensado sobre a questão dos resíduos sólidos. 

Agora, ela, que deseja ser escritora, quer ensinar às 
pessoas da comunidade tudo que aprendeu. Emi-
ly Izabele também contou que os estudos em sala 
de aula, visita aos lixões e oficinas realizadas muda-
ram sua forma de ver o meio ambiente. “Quero es-
palhar o que aprendi para as pessoas e continuar a 
plantar muitas árvores”, disse ela, que sonha ser mé-
dica quando crescer.

Outra aluna que contribuiu com sua criativida-
de para escrever a história foi Tarniele, que adora 
ler livros de histórias em seus momentos de folga. 
“O projeto me ajudou a pensar sobre os três Rs – 
reduzir, reutilizar e reciclar. Sempre vou lembrar 
disso”, disse.

Resultados – O projeto “Compostagem e 
Horta Escolar”, da Escola Professor Júlio Gerôni-
mo, foi um dos destaques no Programa de Forma-
ção Ambiental Externo (PFA) da Fibria, que este ano 
abordou temas relacionados aos resíduos sólidos 
no âmbito escolar e na comunidade local.

A iniciativa envolveu 15 escolas, sendo seis na 

Bahia e nove no Espírito Santo. Nessas escolas, fo-
ram desenvolvidos Projetos de Experiência Pedagó-
gica ao longo do ano, com o apoio pedagógico da 
Fibria. Foram trabalhados temas como reciclagem, 
reaproveitamento de materiais, diferenças da desti-
nação em aterro e lixão, importância dos catadores 
de lixo e destinos da reciclagem em geral.

Segundo o analista de Meio Ambiente da Fibria, 
Thiago Rizzo, a proposta do programa está em sin-
tonia com a Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e utiliza a educação ambiental como instrumento 
de conscientização da comunidade. Ele destacou 
que os resultados do programa surpreenderam por 
mostrarem como uma ferramenta pedagógica pode 
ter um alcance maior que os muros da escola, modi-
ficando a vida de uma comunidade local.

“A Fibria planta e colhe madeira, produz ce-
lulose e também produz conscientização e, com 
isso, mudança de atitude. As ferramentas e proje-
tos conduzidos pela companhia nos aproxima das 
comunidades e nos permite trabalhar em perfeita 
harmonia”, disse.

produtos orgânicos e mel produzi-
dos por parceiros nos projetos de 
Agricultura Familiar e de Apicultura 
bem como as exposições de vasos e 
utilidades da Escola de Cerâmica de 
Dias d’Avila e das peças de vestuário 
desenvolvidas nas oficinas de grafite 
do projeto Arte com Você. Além dis-
so, os participantes nas atividades 
receberam brindes personalizados 
como esmalte, batom, creme den-
tal, chiclete, pastilha, lava-louças, 

condicionador de cabelo e sorvete. 
Estes brindes foram escolhidos por 
conter na sua composição celulose 
solúvel como a que é fabricada pela 
BSC/Copener.

E teve mais: a equipe de Segu-
rança Patrimonial aproveitou o 
evento para apresentar equipamen-
tos e falar sobre técnicas adotadas 
pela BSC/Copener para combater 
incêndios florestais, chamando es-
pecialmente a atenção do público 

pela utilização de drones no moni-
toramento das áreas.

Fest in Canto - Ainda durante a 
ExpoAlagoinhas, no dia 24, aconte-
ceu a sexta seletiva do Fest in Can-
to – Festival Intercolegial de Novos 
Talentos da Música. Como nas se-
letivas anteriores, foram seleciona-
dos dois candidatos – um na ca-
tegoria infantil e outro na juvenil 
– para a grande final que acontece 
em novembro.
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O guia apresenta importantes ini-
ciativas e técnicas de agricultura sus-
tentável a serem aplicadas na região 
do Cerrado do oeste baiano, a fim de 
sanar as dificuldades climáticas e a 
escassez de água na região. 

PUBLICAÇÕES EM DESTAQUE

Relatório anual e infográfico Ibá 

Plantações Florestais 
Geração de Benefícios 

com baixo impacto 
ambiental

O Fórum Florestal do Sul e 
Extremo Sul da Bahia, a 
Universidade Federal do 
Sul da Bahia e o Ministério 

Público do Estado da Bahia promo-
vem em 18 e 19 de outubro, o “En-
contro pelas Águas”. O objetivo do 
evento é discutir ações efetivas de con-
servação dos recursos hídricos, restau-
ração do meio ambiente e de plane-
jamento de paisagens sustentáveis na 
região de abrangência das Bacias Hi-
drográficas do Leste, FRABS e PIJ.

Com palestras nos campi de Tei-
xeira de Freitas, Itabuna e principal-
mente Porto Seguro, o encontro será 
transmitido por webconferência e via 
link para qualquer interessado. Du-
rante a sua realização, que contará 
com palestras, debates e mesas redon-
das com professores da UFSB, UESC, 
autoridades e especialistas, será lança-
do o Programa de Monitoramento In-
dependente da Cobertura Vegetal do 
Extremo Sul da Bahia.

PResenças confiRmadas: 
Eugênio Splenger (Secretário Estadual 
de Meio Ambiente – SEMA); Paulo Pe-
reira (Secretário de Meio Ambiente do 
Município de Extrema – MG); José de 
Aquino (SEAMA/IEMA – Estado do Es-
pírito Santo – ES); Eduardo Figueire-
do (Diretor Presidente do Instituto Bio-
Atlântica); Devanir dos Santos (Agencia 
Nacional das Águas – ANA); Ângela Da-
masceno (NUSF – Ministério Público 
da Bahia); Luciano Veiga (Secretário 
Executivo da AMURC, membro CES- 
UFSB); Eduardo Athayde (Diretor no 
Brasil World Watch Institute – WWI) 
eHendrik Lucchesi Mansur (The Natu-
re Conservancy – TNC). A Associação 
Baiana das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) estará presente, representada 
pelo diretor executivo Wilson Andrade.

As inscrições poderão ser feitas 
gratuitamente no dia e local do even-
to. Mais informações pelo telefone 
(73) 99945-7576 / http://www.dialo-
goflorestal.org.br.

LINK: 
http://iba.org/images/
shared/Biblioteca/IBA_
RelatorioAnual2016_.pdf

LINK: 
https://issuu.com/

abaf_2014/docs/info_
agua_pdf_interativo
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Trabalho completo realizado pela 
Embrapa Florestas, encomendado 
pela IBÁ, intitulado “Plantações Flores-
tais_Geração de Benefícios com baixo 
impacto ambiental”. 

LINK: 

http://iba.org/images/shared/Biblioteca/

Estudo_embrapa.pdf
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Manual de Boas
Práticas Agrícolas 

e Água - TNC

A Indústria Brasileira de Árvores (Ibá) divulgou o relatório anual 2016 do 
setor brasileiro de árvores plantadas, com informações que demonstram a 
crescente importância do segmento no desenvolvimento social, ambien-
tal e econômico do Brasil. Os capítulos do relatório também trazem análises 
sobre os principais desafios do setor, gestão de paisagem, gestão de recur-
sos hídricos e mudanças climáticas. A Ibá também lançou o Infográfico Ár-
vores Plantadas e Recursos Hídricos (Ibá).

LINK: 
https://issuu.com/abaf_2014/docs/boas_praticas_agricolas_e_agua_tnc_pdf

58ª Reunião do Fórum Florestal
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, esteve presente na 58ª Reu-

nião Ordinária do Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul da Bahia, realizada em 
29 e 30 de setembro, na Pousada Aldeia Portuguesa, em Coroa Vermelha (distri-
to de Santa Cruz Cabrália). Andrade esteve presente em 30/09 e fez uma apre-
sentação do Programa Mais Árvores Bahia e sobre expansão do Programa Fitos-
sanitário de Controle da Lagarta Parda.

Fórum Florestal, UFSB e 
MP/BA promovem 

debate sobre recursos 
hídricos no sul da Bahia

Documento CNI
O documento da Confederação Nacional da 

Indústria (CNI) ‘Florestas e Indústria: Agenda de 
Desenvolvimento’ foi lançado durante o even-
to CNI Sustentabilidade 2016, que ocorreu no 
dia 22 de setembro, no Rio de Janeiro.

LINK: https://issuu.com/abaf_2014/docs/
florestas_e_ind__stria_agenda_de_de



ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, sala 207 - Pituba, 41810-012 Salvador, Bahia
www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102
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ASSociAdoS:

Ana Liberato, João Carlos Oliveira (diretor do IPAC), Luiz Garcez e Wilson Andrade

As árvores plantadas  são uma 

matéria-prima renovável, reciclá-

vel e  amigável ao meio ambiente,  

à biodiversidade e à vida humana.

21 de Setembro 
Dia Da Árvore

Se uma árvorE 
já traz benefícios, 

imagine muitas florestas!


