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Os profissionais do setor florestal mun-
dial se reuniram em Santa Rita do Pas-
sa Quatro (SP), nos dias 11, 12 e 13 de 
abril, para visitar a 4ª Expoforest – Fei-

ra Florestal Brasileira. Ao todo 30.645 visitantes 
(1º dia: 10.318 | 2º dia: 13.632 | 3º dia: 6.695) 
acompanharam os lançamentos de 240 empresas 
expositoras. Representantes de todos os estados 
do Brasil estiveram presentes na Expoforest e dos 
seguintes países: Afeganistão, África do Sul, Ale-
manha, Argentina, Bolívia, Canadá, Chile, China, 
Colômbia, Correia do Sul, Equador, Escócia, Es-
panha, Estados Unidos, Etiópia, Finlândia, Fran-
ça, Inglaterra, Itália, México, Paraguai, Peru, Por-
tugal, Quênia, República Dominicana, Rússia, Su-
écia, Uruguai e Venezuela.

De acordo com as informações levantadas com 
as empresas expositoras, mais de R$ 310 milhões 
foram fechados e prospectados durante o evento. 
“Este resultado é 101% superior ao volume de ne-
gócios da Expoforest 2014, que foi de R$ 152 mi-
lhões. O crescimento comprova o potencial do se-
tor florestal brasileiro”, avalia Ricardo Malinovski, 
Diretor de Eventos e Marketing da Malinovski, em-
presa organizadora do Expoforest.

Pela terceira vez, a Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) esteve presente. 
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, 
mediou o Bloco 1 - Mecanização e Automação na 
Silvicultura, em 09/04, das 08h30 às 12h10, du-
rante o 4º Encontro Brasileiro de Silvicultura. 
“Acreditamos na realização (e no apoio) de even-
tos como este que muito contribuem para o for-
talecimento do nosso setor”, declarou Andrade.

A Feira Florestal Brasileira contou com 240 
empresas expositoras que apresentaram suas 

Expoforest se consolida como 
um dos principais eventos do setor

máquinas e equipamentos de forma dinâmica e 
estática. “Durante a organização da edição 2018, 
apresentamos o slogan Extreme Forestry Fair. Te-
mos certeza de que quem visitou a feira pôde 
acompanhar in loco as melhores e a maior quan-
tidade de dinâmicas de colheita, transporte e bio-
massa do mundo”, destacou Ricardo Malinovski.     

De forma inovadora, a 4ª edição da Expofo-
rest trouxe o Forwarder The Championship - 1º 
Campeonato Sul-Americano de Operadores de 
Forwarder. O mesmo destacou os profissionais 
que atuam na linha frente das operações flores-
tais. O primeiro colocado foi o operador da Kla-

bin, Rodrigo Lemes da Silva, enquanto o segun-
do colocado foi Carlos Alexandre Gomes Perei-
ra da Duratex. “A final foi um momento emocio-
nante. Vim para competir, mas estou muito feliz 
por ter vencido. Havia operadores muito compe-
tentes na competição. Se eu tiver oportunidade, 
voltarei para tentar o bicampeonato!”, comemo-
rou o ganhador.

A próxima edição da Expoforest, de acordo 
com a Malinovski, empresa organizadora da Fei-
ra, está programada para 2022.

Para mais informações acesse: 
www.expoforest.com.br

Wilson Andrade (ABAF) e Lonard Santos (Komatsu)
Edson Iede (Embrapa Florestas), Dito Mário (Reflore), Wilson Andrade (ABAF), 
Vanderley Silva (Embrapa) e Wagner Correia (Assosil)
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Secretaria apresenta avanços com a implantação 
do Programa de Desenvolvimento Ambiental

Apresentar os avanços no 
estado da Bahia com a im-
plantação do Programa de 
Desenvolvimento Ambien-

tal (PDA Bahia) e dialogar sobre a 
inovação da gestão ambiental e de 
recursos hídricos, foram os propósi-
tos do seminário realizado pela Se-
cretaria do Meio Ambiente (Sema) 
em 20/04, em Salvador. O evento 
também marcou o encerramento 
do Programa, uma iniciativa pionei-
ra realizada pela Secretaria e o Insti-
tuto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos (Inema), em parceria com 
o Banco Interamericano de Desen-
volvimento (BID). A Associação 
Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF) esteve presente. 

Para o secretário da Sema, Ge-
raldo Reis, a realização do encontro 
cumpriu a função de prestar contas 
à sociedade baiana sobre a gestão 
ambiental e de apresentar as ações 
e projetos do PDA Bahia na área de 
gestão de águas, tecnologia e infor-
mação e governança ambiental. “Te-
mos que lembrar o quanto ainda te-
mos que avançar, reafirmando a ne-
cessidade de se construir pactos e 
incorporar todos os agentes eco-
nômicos e sociais nas decisões am-
bientais e na gestão de recursos hí-
dricos na Bahia”, disse o gestor.

Inserido na estratégia políti-
ca do Governo da Bahia para pro-
teção do meio ambiente e gestão 
dos recursos naturais, o PDA Bahia, 
vem modernizado e aprimoran-
do, desde 2012, o Sistema de Ges-
tão Ambiental e de Recursos Hí-

dricos do Estado. Foram implanta-
dos mais de 20 projetos e ações, de 
forma integrada, com investimen-
to da ordem de US$ 16,7 milhões, 
sendo US$ 10 milhões financiados 
pelo BID e US$ 6,7 milhões de con-

trapartida do Governo do Estado. 
De acordo com consultora de ope-
rações de desenvolvimento sus-
tentável do BID, Annette Killmer, a 
parceria entre o Governo do Esta-
do e o BID durou seis anos e deixa 

um legados importantes. “Pela for-
ça da Sema e do Inema em condu-
zir o Programa, fico tranquila com a 
sustentabilidade das atividades que 
a gente começou dentro do pro-
grama, e que hoje é internalizado 
nas instituições. Tenho uma gran-
de confiança que as sementes que a 
gente plantou vão crescer, perdurar 
e tomara que o BID possa ser parte 
disso no futuro também”, afirmou 
Annette Kilmer.

Entre as estratégias e ferramen-
tas para vencer esses desafios, o 
superintendente De Estudos e Pes-
quisas Ambientais da Sema, Luiz 
Ferraro, mencionou o Painel Es-
tadual de Indicadores Ambientais 
(PEIA), que permite o acompanha-
mento de importantes indicadores 
de qualidade e gestão ambiental e 
o Módulo de Avaliação Preliminar 
(MAP), uma ferramenta vincula-
da ao Geobahia, que proporciona 
mais segurança na emissão e na an-
tecipação de complexidade das li-
cenças ambientais. 

Também no seminário, o asses-
sor especial do Inema, Aldo Carva-
lho, realizou uma demonstração 
das funcionalidades do Cadastro Es-
tadual Florestal de Imóveis Rurais 
(CEFIR), bem como o cenário atu-
al de cadastros em todo o estado. 
“Destacamos as especificidades do 
sistema de cadastro estadual, que o 
tornam mais ágil e compatível com 
as determinações legais, ao mes-
mo tempo em que incorpora uma 
maior quantidade de informações 
detalhadas”, enfatizou o assessor. 

Estão abertas as inscrições para a etapa brasileira do Prêmio 
Blue Sky Young Researchers and Innovation Award 2018-19

Estão abertas as inscrições para a eta-
pa brasileira do prêmio Blue Sky 
Award,premiação promovida pelo Inter-
national Council for Forest and Paper As-

sociations (ICFPA), para pesquisadores, estudan-
tes e profissionais (até 30 anos) dos vários países 
e regiões membros da entidade. O objetivo do 
prêmio é selecionar jovens e projetos inovadores 
que possam contribuir para o desenvolvimento 
da indústria florestal mundial sob a ótica de pes-
quisa e desenvolvimento, inovação e melhorias 
de processos que beneficiem a indústria de base 
florestal e sua cadeia produtiva.

O Prêmio Blue Sky Award tem como tema 

“Produtos e serviços florestais – Como as tecno-
logias disruptivas estão revolucionando o futu-
ro”. A premiação está dividida em duas etapas:

Etapa regional (São Paulo, Brasil) – a In-
dústria Brasileira de Árvores (Ibá), em parce-
ria com a Sociedade de Investigações Flores-
tais (SIF) e com o Instituto de Pesquisas e Es-
tudos Florestais (IPEF), concederá ao jovem 
com o projeto mais inovador um prêmio no 
valor de R$ 8.000,00. O orientador do proje-
to também receberá premiação do valor de R$ 
5.000,00 reais. Os candidatos deverão subme-
ter o projeto em inglês.  As inscrições para a 
etapa regional se encerram em 30 de Junho de 

2018. A premiação acontecerá em Dezembro.
Etapa internacional (Canadá) – após sele-

ção dos vencedores das etapas regionais, os au-
tores dos três melhores projetos terão a opor-
tunidade de apresentar seu projeto aos presi-
dentes de empresas mundiais do setor florestal, 
no Canadá (cidade a ser definida). A passagem 
e a hospedagem serão concedidas pelo ICPFA.  
Mais informações sobre elegibilidade, temas e 
áreas de interesse e como submeter um pro-
jeto estão disponíveis no edital publicado 
no site do ICFPA: http://www.icfpa.org/uplo-
ads/_Documents/ToR_Blue_Sky_Awards_
Global_2018.pdf.
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Setor florestal constrói 
Plano Nacional de Florestas Plantadas

Um Grupo de Trabalho 
(GT) formado por pro-
fissionais do setor flores-
tal brasileiro esteve reuni-

do nesta segunda e terça-feira (23 e 
24/04) na sede da Embrapa Flores-
tas, em Colombo (PR). O objetivo foi 
discutir e apresentar demandas para 
a estruturação do Plano Nacional de 
Florestas Plantadas que está em de-
senvolvimento junto ao Ministério 
da Agricultura, Pecuária e Abasteci-
mento (MAPA). A Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal 
(ABAF) esteve presente através do 
diretor executivo Wilson Andrade.

Para os representantes do GT, o 
Plano Nacional de Florestas Planta-
das dará maior autonomia ao setor 
florestal brasileiro a medida em que 
viabilizará políticas públicas de in-
centivo ao plantio de árvores e co-
lheita de madeira no país. O GT é 
formando por representantes da Câ-
mara de Florestas do MAPA, Embra-
pa Florestas, de associações estadu-
ais de empresas de base florestal, da 
Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), 
da Confederação de Agricultura e 
Pecuária do Brasil (CNA). Represen-
tantes do MAPA também participa-

ram da reunião. 
De acordo com o diretor executi-

vo da Associação Catarinense de Em-
presas Florestais (ACR), Mauro Mu-
rara Jr., é muito importante a união 
do setor neste momento para que as 
demandas em comum de cada re-
gião sejam alinhadas de forma clara. 
“Isto possibilitará que nossos pleitos 
tenham legitimidade perante ao po-
der público”, comentou ele.   

“Alavancado por seis diferen-
te segmentos da economia (papel 
e celulose, energia de biomassa, 
construção civil, móveis, mineração 
e produtos florestais não madeirei-
ros), o setor de base florestal é dos 
que  mais tem condições de cres-
cer, gerando emprego, renda e di-
visas, com sustentabilidade e contri-
buindo para a retomada do desen-
volvimento brasileiro.  O Plano Na-
cional de Florestas Plantadas  indica-
rá os caminhos mais seguros para o 
desenvolvimento harmonioso do se-
tor de base florestal”, analisa Andra-
de que também representa a ABAF 
na Câmara de Florestas do MAPA.

*Com informações da Associa-
ção Catarinense de Empresas Flo-
restais (ACR). Wilson Andrade (ABAF)  no GT Plano Nacional de Florestas Plantadas

GT Plano Nacional de Florestas Plantadas esteve reunido nos dias 23 e 24/04

Reunião de Diretoria da FIEB é realizada pela primeira vez na região sul

A unidade integrada do Sis-
tema FIEB na região sul se-
diou, em 27.04, a reunião 
de diretoria da Federação 

das Indústrias do Estado da Bahia 
(FIEB). Empresários, acadêmicos, 
prefeitos e vereadores da região par-
ticiparam do encontro, que pela pri-
meira vez foi realizado fora da capi-
tal baiana. O Presidente da Associa-
ção Comercial e Industrial de Ilhéus, 
Antonio Campos; a Presidente do 
Sindpacel,Vice-presidente da ABAF 
e representante da BSC, Sabrina de 
Branco; e o diretor executivo da As-
sociação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF), Wilson Andra-
de, também estiveram presente.

“Nosso objetivo é aproximar cada 
vez mais a FIEB das empresas do in-
terior do estado para entender me-
lhor as demandas”, destacou o presi-
dente Ricardo Alban, apontando ou-
tras iniciativas com foco na interiori-
zação das ações, como o investimen-
to na construção de unidades inte-
gradas e a designação de vice-presi-

Presidente da Associação Comercial e Industrial de Ilhéus, Antonio Campos; a Presi-
dente do Sindpacel, VP da ABAF e representante da BSC, Sabrina de Branco; e o dire-
tor executivo da ABAF, Wilson Andrade

dentes regionais. Na região sul, o vi-
ce-presidente designado para este 
papel de interlocutor é Eduardo Ca-
tharino Gordilho.

Presente ao evento, o prefeito de 
Ilhéus, Mário Alexandre, também fa-
lou sobre a importância da realização 
do encontro na região. “Para nós é 
uma honra receber este evento, que 
demonstra o interesse da FIEB na re-
gião e contribui com a interiorização 

do desenvolvimento econômico da 
Bahia”, avaliou.

Quem também avaliou positiva-
mente a iniciativa da FIEB foi o presi-
dente da ECosmetics International Sa-
lon, Edson José Borgo, que compar-
tilhou na reunião o case da empresa, 
instalada há 18 anos no município de 
Teixeira de Feitas com produtos ca-
pilares profissionais. A empresa, que 
mesmo com a crise econômica apre-

sentou crescimento médio de 12%, 
conta com centros de distribuição em 
Dubai, Portugal e Johanesburgo. “É 
de extrema importância esta aproxi-
mação da Federação das Indústrias, 
é quase uma condição fundamental 
ter a entidade ao nosso lado para nos 
apoiar nas nossas demandas”. 

O diretor-presidente da Superin-
tendência de Desenvolvimento In-
dustrial e Comercial (Sudic), Jairo 
Vaz, falou sobre o distrito industrial 
de Ilhéus. Na oportunidade, foi as-
sinado acordo de cooperação entre 
Prefeitura Municipal de Ilhéus e a Su-
dic. Com o acordo, a Prefeitura de 
Ilhéus passa a administrar o Distrito 
Industrial do município. 

A reunião contou, ainda, com pa-
lestras do professor Agnaldo Freire, 
do IFBa, que falou sobre as condi-
ções industriais locais e necessidades 
para o desenvolvimento industrial da 
região; e do desembargador Valtércio 
de Oliveira, conselheiro do Conselho 
Nacional de Justiça (CNJ), que falou 
sobre Reforma Trabalhista.
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Embrapa: ajudando o Brasil a validar a Carta de Caminha!

Quando Pero Vaz de Caminha, em sua Carta ao Rei D. Manuel I, afirmou que nesta terra "em 

tudo se plantando, tudo dá", ele não fazia mais que uma frase de efeito para entrar para a His-

tória. Para tornar o celebre relato uma realidade, foi preciso pesquisa e desenvolvimento de vari-

áveis agrícolas adaptadas aos muitos "Brasis" desse país continental. E, neste sentido, nenhuma 

instituição de pesquisa foi tão protagonista quanto a Embrapa. Orgulho nacional, devemos a ela a 

liderança mundial em produtividade em tantas culturas, como a de florestas plantadas que, com o 

trabalho das empresas de base florestal, associado ao da Embrapa, e às favoráveis condições de 

clima e solo do país, crescem aqui mais e melhor que em qualquer outro lugar do mundo. 

www.abaf.org.br

40 anos
45 anos

Temas relevantes são deliberados pelo 
Conselho de Administração do PCTSul

Em 26/04, integrantes do 
Conselho de Administração 
do Parque Científico e Tec-
nológico do Sul da Bahia 

(PCTSul), reuniram no Centro de 
Inovação do Cacau (CIC), localiza-
do na UESC, para deliberar sobre 
temas importantes: apresentação e 
verificação do andamento do Plano 
de Ação do PCTSul; convite a Fede-
ração  das Indústrias do Estado da 
Bahia (FIEB) para participar do Con-
selho de Administração do PCTSul; 
declaração de Utilidade Pública do 
PCTSul.

A reunião foi conduzida pelo Pre-
sidente do Conselho de Administra-
ção do PCTSul, Antonio Zugaib (CE-
PLAC/MAPA) e contou com a partici-
pação de: Luciano Veiga  (AMURC); 
Ricardo Kalid (UFSB); Acácia Pinho  
(SECTI - Secretaria de Ciência, Tec-
nologia e Inovação); Ricardo Go-
mes (Instituto Arapiaú); Luana Cam-
pinho Rêgo (UFSB); Josefina Fon-
tes (UESC); Wilson Andrade (Dire-
tor Executivo da Associação Baiana 
das Empresas  de Base Florestal) e 
Daniel Carlos Oliveira (que tomou 
posse no Conselho de Administra-
ção do PCTSul após ser eleito como 
novo diretor do IFBaiano).

Antonio Zugaib fez a apresenta-
ção do Plano de Ação do PCTSul e 
demais pontos da pauta, destacando 
o decreto lei nº 3.936 de 10/04/2018, 
assinado pelo prefeito de Ilhéus, Má-
rio Alexandre, declarando a Utilida-
de Pública do PCTSul. Ação que con-
tou com o apoio da Câmara de Ve-
readores daquele município. “Esta-
mos buscando o melhor de cada or-
ganismo, para juntos, atrair recursos 

e investimentos visando desenvol-
ver o PCTSul e em consequência im-
pulsionar o crescimento econômico 
que resulte em benefícios para toda 
a Região”, declarou.

Zugaib informou também sobre 
o contato que manteve com os re-
presentantes da Federação das In-
dústrias do Estado da Bahia (FIEB), 
a convite de Patrícia Orrico e Gen-
til Pires, onde ficou acordado que 
convidaria aquela entidade para in-
tegrar o Conselho de Administração 
do PCTSul. Segundo ele, a FIEB de-
monstrou interesse em fazer a ces-
são de uma área, de 50 hectares, 
para o Parque. O convite feito pelo 
presidente do Conselho de Admi-
nistração do PCTSul ocorreu duran-
te reunião de diretoria da Federação 
das Indústrias do Estado da Bahia – 
FIEB ocorrida na sexta-feira dia 27 
no SENAI. Para Zugaib ficou fácil a 
inclusão já que no Capítulo III, se-
ção I do artigo 14, no inciso X do es-
tatuto do PCTSul já previa a indica-
ção de um representante do “Siste-
ma S” para integrar o Conselho.

Na reunião o representante da 
AMURC disse que “é importante a 
região ter as presenças das princi-
pais instituições reunidas em um 
conselho para discutir o desenvolvi-
mento da região sul da Bahia. Nesse 
compartilhamento de conhecimen-
tos e troca de informações e ações 
é que faz com que haja desenvolvi-
mento sustentável”.

Em sua participação, o Diretor 
Executivo da ABAF, Wilson Andrade, 
ressaltou a importância das ações 
desenvolvidas pelo PCTSul que sur-
giu, segundo ele, “de uma iniciati-
va de organismos e lideranças locais 
que buscam o desenvolvimento  in-
tegrado e sustentável da região  atra-
vés das suas cadeias produtivas. Essa 
integração é muito positiva e sem 
dúvida nenhuma vai trazer frutos  
para  todos que dependem funda-
mentalmente de renda e emprego, e 
do desenvolvimento industrial da re-
gião  em todas as suas áreas”.

Andrade destacou a necessida-
de de buscar essas oportunidades de 
crescimento. “É isso que nós estamos Wilson Andrade, da ABAF

fazendo aqui. Vamos precisar mui-
to do parque nesse nosso proces-
so da ABAF, ele chegou na hora cer-
ta. E para que ele se desenvolva, não 
adianta apenas torcer, tem que traba-
lhar bastante para que isso aconteça, 
principalmente com a participação 
da CEPLAC que é um órgão que tem 
muita credibilidade na nossa região 
cacaueira. Portanto, todos estão de 
parabéns com essa importante par-
ceria.” Fonte: Assessoria de Comuni-
cação da CEPLAC/MAPA - Bahia.


