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Agradeço aos amigos presi-
dentes de sindicatos rurais 
pela confiança e pela hon-
ra de me permitirem assu-

mir essa enorme responsabilida-
de, de dar continuidade ao traba-
lho de João Martins, e de represen-
tar legitimamente os produtores 
rurais da Bahia”. Com essas pala-
vras, em momento de grande emo-
ção, o presidente da Federação da 
Agricultura e Pecuária do Estado 
da Bahia (Faeb), Humberto Miran-
da, tomou posse, junto com a nova 
diretoria da instituição, na noite 
dessa quinta-feira (20/09), em Sal-
vador. O diretor executivo da As-
sociação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) esteve pre-
sente representando o setor.

Na abertura do evento, a sede 
do Sistema foi simbolicamente inau-
gurada e ganhou o nome do presi-
dente da Confederação da Agricul-
tura e Pecuária do Brasil (CNA), 
João Martins da Silva Júnior, que es-
tava presente na solenidade. Ele era 
o presidente da Faeb nas gestões 
anteriores. “ Ter Humberto Miran-
da presidente é um marco bastante 
significativo na minha vida, quando 
vejo materializado o resultado da 
minha dedicação ao associativismo 
rural. Entrego a ele uma Federação 
não só com instalações modernas e 
funcionais, mas sobretudo uma en-
tidade respeitada e com uma equi-
pe com profissionais competentes 
e comprometidos. Hoje, a Faeb re-
presenta com altivez e legitimidade 
os produtores rurais do nosso esta-
do”, ressaltou João Martins.

Em seu discurso de posse, Hum-
berto Miranda declarou que fará 
uma gestão colegiada e com forta-
lecimento das parcerias. “Aos com-
panheiros de diretoria e também a 
todos os demais presidentes de sin-
dicatos, o meu compromisso de 
compartilhar decisões, gerenciar 
o contraditório e buscar a partici-
pação de todos aqueles que dese-
jem ajudar na nobre missão de de-
fesa do produtor rural baiano. Con-
voco também as instituições parcei-
ras e aos governos estadual e muni-

Humberto Miranda 
assume a presidência da Faeb

cipal, na certeza de que juntos po-
demos mais, e que a somatória de 
nossa atuação poderá tornar a agro-
pecuária da Bahia ainda mais forte. 
Vamos continuar contribuindo, de 
forma determinante, para a melho-
ria dos níveis econômicos e sociais 
da população brasileira, usando a 
estratégia da inovação, da tecnolo-
gia e da competência do produtor 
rural baiano”.

O secretário de Desenvolvimen-
to Rural, Jeandro Ribeiro, desta-
cou a intenção do governo do esta-
do, de convergir ações com o Siste-
ma Faeb. “O recado que o governo 
do estado traz para essa nova dire-
toria é que vamos sim integrar nos-

sas ações com o segmento patronal, 
seja através da Secretaria da Agricul-
tura ou a de Desenvolvimento Ru-
ral, para ampliar ainda mais o nosso 
atendimento”.

Durante a solenidade, também 
foi lançado o livro do Serviço Na-
cional de Aprendizagem Rural - Se-
nar Bahia, em comemoração dos 25 
anos da instituição. O livro conta a 
história de superação e crescimento 
do Senar Bahia, desde sua criação, 
no dia 31 de março de 1993, para 
oferecer ensino de formação profis-
sional rural e serviços de promoção 
social. Hoje são mais de 50 mil pro-
dutores e trabalhadores rurais aten-
didos em todas as regiões do esta-

do. “A instituição chega a essa marca 
comemorativa se reinventando, em 
um processo evolutivo, que sempre 
foi característica da entidade”, res-
saltou a superintendente do Senar 
Bahia, Carine Magalhães.

De acordo com o diretor geral 
do Senar Central, Daniel Carrara, o 
Sistema Faeb/Senar é exemplo para 
as outras regionais do país. “Eu co-
mecei a participar do Conselho do 
Senar Bahia a pedido do presidente 
João Martins e verifiquei aqui uma 
série de ações que o Brasil precisava 
conhecer, como os programas Des-
pertar, FEM, o sistema de Assistên-
cia Técnica, os centros de Capacita-
ção Regional e diversas outras ini-
ciativas. A partir daí repensamos o 
Senar Central, e criamos uma série 
de produtos para que a nossa ins-
tituição fosse realmente necessária 
para o nosso cliente, os produto-
res rurais. Hoje nós também temos 
uma instituição com estrutura pre-
parada para vencer e enfrentar os 
problemas”.

A solenidade contou com pre-
sença expressiva de autoridades de 
todo o estado, presidentes das Fe-
derações da Agricultura do Brasil, 
presidentes de Sindicatos dos Pro-
dutores Rurais, colaboradores do 
Sistema Faeb e outros convidados.

Humberto Miranda é produtor 
rural, médico veterinário Humber-
to Miranda, e foi eleito junto com a 
nova diretoria com 98,6% dos votos 
válidos para o exercício 2018/2022. 
A chapa tem na vice-presidência a 
produtora rural do Oeste do esta-
do, Carminha Missio, atual presi-
dente do Sindicato dos Produtores 
Rurais de Luís Eduardo Magalhães.

A diretoria executiva da Faeb 
também tem como titulares os vice-
-presidentes Administrativo Finan-
ceiro, Guilherme de Castro Moura 
e Edson Diogo Moniz; e os vice-pre-
sidentes de Desenvolvimento Agro-
pecuário, Rui Dias Souza e Ricardo 
Covre. Todos os dirigentes têm um 
histórico na agropecuária, são pro-
dutores rurais, e também fazem par-
te do segmento classista.

(Fonte: Ascom Faeb)

O novo presidente Humberto Miranda e a vice-presidente Carminha Missio

Wilson Andrade (ABAF), Humberto Miranda (FAEB) e 
Walter Pinheiro (ABI e Tribuna da Bahia)
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Em julho de 2018, a produ-
ção industrial (transforma-
ção e extrativa mineral) da 
Bahia aumentou 1,0% fren-

te ao mês de junho, quando regis-
trou crescimento de 12,4%. Na com-
paração com igual mês do ano ante-
rior, a indústria baiana assinalou cres-
cimento de 0,7%. As informações fa-
zem parte da Pesquisa Industrial Men-
sal (PIM), analisadas pela Superinten-
dência de Estudos Econômicos e So-
ciais da Bahia (SEI). Entre os setores 
que exerceu influência positiva no pe-
ríodo, o de base florestal (mais especi-
ficamente Celulose, Papel e Produtos 
de Papel) contribui com 1,7%.

Este número vem mais uma vez 
demonstrar que o setor de base flo-
restal tem grande participação na ba-
lança comercial do estado. “De acor-
do com a FIEB, o setor de base flores-
tal - que nos últimos anos esteve alter-
nando entre primeiro e segundo lu-
gar -, foi o terceiro maior exportador 
do estado em 2017, com vendas ex-
ternas na ordem de US$ 1,27 bilhão e 
com um índice de 15,7% do total ex-
portado pela Bahia”, explica o diretor 
executivo da Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF), 
Wilson Andrade.

Em nível nacional, em 2017, as ex-
portações do setor só ficaram atrás 
do complexo soja, de carnes e do se-
tor sucroalcooleiro. “O país lidera o 
ranking de produtividade florestal, 
com média de 35,7 m³/ha/ano, o que 

Sei/Seplan destaca o setor florestal no 
crescimento econômico da Bahia

representa quase duas vezes mais do 
que a produtividade dos países do he-
misfério norte. A área com florestas 
plantadas ocupa apenas 1% da área 
do país, mas é responsável por 91% 
de toda a madeira produzida para fins 
industriais”, acrescenta Andrade.

Mais Bahia - O PIB da cadeia 
produtiva do setor florestal da Bahia 
atingiu R$ 9,3 bilhões em 2016. Este 
setor contribuiu com cerca de 4,0% 
no total do PIB estadual no referido 
ano. Estima-se que a arrecadação tri-
butária do segmento para a Bahia em 
2016 foi de R$ 2,69 bilhões, o que re-
presenta contribuição de 3,2% no to-
tal arrecadado pelo estado, eviden-
ciando a relevante contribuição tribu-
tária do setor florestal estadual. E ge-
rou 228,7 mil empregos (diretos, indi-
retos e efeito-renda) em 2016.

“Tudo isso também se dá porque 
o setor de base florestal tem alavan-
cagem de diversos outros segmen-
tos que demandam madeira nos seus 
processos produtivos, a exemplo da 
construção civil, da indústria de pa-
pel e celulose, a metalúrgica, energia 
de biomassa, a secagem de grãos do 
agronegócio, madeira e móveis, entre 
outros. Isso faz com que, mesmo nos 
últimos dois anos de redução de eco-
nomia nacional (e do estado), o setor 
de base florestal continuou crescen-
do em referência a empregos, expor-
tações, investimentos, diversificação e 
desconcentração da atividade econô-
mica no estado (as plantações flores-
tais na Bahia estão localizadas no Sul, 
Sudoeste, Litoral Norte e Oeste)”, in-
forma Andrade.

Detentor de 647,8 mil hectares 
plantados principalmente com eu-

calipto, o estado está entre os líderes 
do ranking de área florestal plantada. 
A Bahia possui 730,5 mil hectares de 
florestas certificadas (áreas de produ-
ção e de remanescentes nativos) vo-
luntariamente pelas empresas através 
do sistema FSC e/ou CERFLOR. Esti-
ma-se que entre 500 mil hectares com 
ecossistemas florestais nativos no es-
tado são destinados à proteção e pre-
servação ambiental. Deste total, as 
empresas associadas da ABAF contri-
buem com 381 mil hectares, o que re-
presenta cerca de 88% do total. Em re-
sumo, o setor tem 0,7 hectare preser-
vado para cada hectare de produção.

“Provocando ainda mais cresci-
mento para o setor, devemos conside-
rar o compromisso brasileiro, nos acor-
dos mundiais de combate às mudan-
ças climáticas, de plantio ou replantio 
de 12 milhões de hectares de florestas e 
mais 5 milhões de hectares no modelo 
Integração Lavoura, Pecuária e Flores-
ta (iLPF). Sem dúvida, pela competitivi-
dade dos plantios baianos baseada nas 
condições edafo-climática (em determi-
nadas regiões ultrapassa 45 m³/ha/ano, 
acima da média nacional), na avançada 
tecnologia aplicada por nossos produ-
tores e empresas, boa parcela desses 
compromissos brasileiros podem re-
sultar no aumento dos plantios locais. 
Para isso, nós estamos dialogando com 
a iniciativa privada, agentes governa-
mentais e sociedade civil para que não 
percamos essa oportunidade”, analisa 
o diretor da ABAF.

Homenagem à 
elizabeth de Carvalhaes

Depois de 11 anos de competente atuação à frente da Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá), Elizabeth de Carvalhaes agora assume novos desafios e vai con-
tribuir na Associação da Indústria Farmacêutica de Pesquisa. Seu inegável le-
gado junto ao setor de base florestal pode ser comprovado pela ampla e im-

portante representatividade que a Ibá conquistou nos últimos anos, tanto no mercado 
interno – ajudando o setor a se organizar melhor -, quanto no mercado internacional. 
Elizabeth esteve à frente da consolidação do Conselho Deliberativo e Consultivo da Ibá 
(que contribui na tomada de decisões mais estratégicas desta associação); e contribuiu 
na formatação de mais de 20 comitês e grupos de trabalho na Ibá. Além disso, ajudou a 
formar uma equipe jovem, profissionalizada, dinâmica que certamente vai dar continui-
dade a todo este importante trabalho.
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aBaF participa da 1ª Reunião do 
Conselho Municipal de Salvador

A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) participou da 
1ª Reunião do Conselho Municipal de 
Salvador realizada em 18/09, às 9h, no 

Auditório do Edifício Thomé de Souza, na ca-
pital baiana. Com isso, o diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andrade, participa de mais um 
importante fórum de discussão para a constru-
ção de políticas públicas municipais. 

Nesta reunião foram aprovados projetos 
sociais no montante de R$ 27 milhões, incluin-
do ações da Secretaria Municipal de Desenvol-
vimento e Urbanismo (Sedur) para regulariza-
ção fundiária em ocupações; da Fundação Má-

rio Leal Ferreira para elaboração de projetos 
urbanísticos; da Secretaria Municipal de Infra-
estrutura e Obras Públicas (Seinfra) em pro-
gramas de melhorias habitacionais e regula-
rização fundiária; e da Superintendência de 
Conservação e Obras Públicas (Sucop) em im-
plantação de unidades habitacionais.

O Conselho Municipal de Salvador, órgão 
colegiado permanente, de caráter consultivo, 
composto por representantes do Poder Públi-
co e da Sociedade civil, tem por objetivos: pro-
mover a participação organizada da sociedade 
no processo de planejamento do município e 
na formulação de suas políticas de desenvolvi-

mento; assegurar a adequação das diretrizes e 
normas orientadoras da ação municipal às ne-
cessidades da coletividade; propiciar respal-
do político às decisões e diretrizes do planeja-
mento e gestão municipal; garantir a compati-
bilidade e a coerência entre as normas que re-
gulam a atuação do Poder Público Municipal 
e as orientações do Plano Diretor; articular as 
políticas específicas e setoriais na área do de-
senvolvimento urbano, particularmente as de 
planejamento do uso do solo, habitação, sane-
amento ambiental e mobilidade urbana; par-
ticipar dos debates sobre o Orçamento Parti-
cipativo.

Câmara Setorial da Cadeia 
produtiva de Florestas plantadas

A ABAF compareceu à Reunião da Câmara 
Setorial da Cadeia Produtiva de Florestas Plan-
tadas  em 27/09, na Sede do MAPA, em  Brasília/
DF. A pauta da reunião contou com fala do pre-
sidente da Câmara, Walter Vieira Rezende; apre-
sentação sobre o  Sistema Nacional de Contro-
le de Origem dos Produtos Florestais (SINA-
FLOR) por André Sócrates (Coordenador-Ge-

ral de Monitoramento do uso da Biodiversida-
de e Comércio Exterior – DBFlo/IBAMA);  Por-
tfolio Agro + Investimentos: oportunidades 
para aporte de recursos estrangeiros por Gusta-
vo Bracale e Reinaldo Vergara ( DPI/SRI/MAPA);  
PLS 214/2015 por Marcílio Caron (IBÁ); Con-
sulta Pública do Plano Nacional de Desenvol-
vimento de Florestas Plantadas (PlantarFlores-

tas) por João Salomão (CGFLORPEC/DCA-SPA/
MAPA); XXV Congresso Mundial da União Inter-
nacional de Organizações de Pesquisa Florestal 
por Joberto Veloso de Freitas (Diretor de pes-
quisa e Informações Florestais – SFB); atualiza-
ção do status da exclusão do Sinoxylon Uniden-
tatum como praga quarentenária da teca por 
Marcus Vinicius (DSV/SDA-MAPA).

aBaF presente na agenda de eventos da Fieb

O diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andra-
de, compareceu e fez a 
abertura – em nome do 

presidente da Fieb – do “Encontro 
Tendências da Economia Brasileira 
– Desafios para a Bahia”, realizado 
em 20/09, às 9h, na sede da Fieb, 
em Salvador (BA). No encontro foi 
realizado o seminário “Os efeitos 
nacionais da conjuntura mundial. 
O contexto mundial e seus impac-
tos sobre a economia” que contou 
com a presença de Fernando Car-
doso Pedrão (economista, presi-
dente do Instituto Brasileiro de Po-
líticas Públicas Sociais e Econômi-
cas – IBRAPSE), de Renato da Fon-
seca (economista, gerente-executi-
vo de pesquisa e competitividade 
da CNI) e moderação de Ana Bea-
triz Lisboa Pereira (advogada, pro-
fessora da UNEB, IBRAPSE). 

Ainda no dia 20/09, a ABAF es-
teve presente na 4º Reunião Or-
dinária do Conselho de Sustenta-
bilidade, presidida por Jorge Ca-

jazeira (Presidente do Conselho 
de Sustentabilidade FIEB) e Arlin-
da Coelho (Assessora Técnica do 
Conselho/Gerente de Meio Am-
biente e Responsabilidade Social 

FIEB).  A reunião contou com a 
apresentação do Programa de re-
qualificação do Município de Sal-
vador na ótica do Desenvolvimen-
to Sustentável , por Tania Scofield.

Também promovido pela Fieb, 
a ABAF compareceu ao evento 
“Redução de Riscos Empresariais: 
Segurança Jurídica”, promovido 
em 25/09, às 9h. 
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aBaF apresenta para a SeaGRi proposta 
de participação na Fenagro 2018

A Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) apresentou à Secretaria 
de Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e 
Aquacultura (Seagri), em reunião dia 3/9, 

uma proposta para participação na Fenagro 2018 
que acontece de 25/11 a 02/12, no Parque de Ex-
posições de Salvador (BA). O diretor executivo da 
ABAF, Wilson Andrade, afirmou que o objetivo é 
identificar oportunidades de desenvolvimento na 
cadeia produtiva de florestas plantadas, contri-
buindo com a definição das ações prioritárias nos 
mercados interno e externo.

Esta participação inclui o projeto “Nossa Casa 
tem Fibria”, apresentado pela Fibria, empresa bra-
sileira de base florestal e líder mundial na produ-
ção de celulose de eucalipto (leia mais na página 
05). Além deste projeto, a ABAF coordena no lo-
cal a reunião das Associações das Estaduais Flo-
restais, em 28/11 (quarta-feira) das 9h às 12h. No 
mesmo dia, das 14h às 18h, acontece a reunião da 
Câmara Setorial de Florestas Plantadas (CSFP) do 
Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimen-
to (MAPA). A CSFP, além das Estaduais Florestais, 
é composta por representantes de diferentes ór-
gãos governamentais, empresariais, agentes finan-
ceiros e da academia, como MAPA; Ministério da 
Indústria, Comércio Exterior e Serviços (MDIC); 
Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Em-
brapa); Companhia Nacional de Abastecimento 
(Conab); Sebrae; Banco do Brasil (BB); Instituto 
de Pesquisas e Estudos Florestais (Ipef ); Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá), dentre outros.

O grupo das Estaduais Florestais é composto 
por nove entidades que representam o setor flo-
restal no Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Pa-
raná, São Paulo, Goiás, Mato Groso do Sul, Mato 
Grosso, Minas Gerais e Bahia – todos associados 
da Ibá que representa o segmento junto às ins-
tituições mundiais que tratam do conhecimento, 
das tendências e das políticas públicas para o se-
tor de florestas plantadas. 

Juntos, as associações representam um setor 
que tem, no Brasil, 8 milhões de hectares de ár-
vores plantadas, além de conservar e preservar 
outros 5,6 milhões de hectares de áreas naturais 
nas formas de Áreas de Preservação Permanente 
(APPs), áreas de Reserva Legal (RL) e áreas de Re-
serva Particular do Patrimônio Natural (RPPNs). 
As áreas certificadas por entidades nacionais e 
internacionais, reconhecidas ferramentas para a 
gestão florestal ambientalmente responsável, so-
cialmente adequada e economicamente viável, so-
mam 5,8 milhões de hectares. O setor, em 2017, 
respondeu por 14,6% dos valores exportados pe-
las empresas brasileiras do agronegócio e 5,3% do 
total comercializado com o mercado externo de 
todas as empresas brasileiras. O saldo da balan-
ça comercial cresceu 17,5%, alcançando o valor 
de US$ 807 milhões; portanto o que mais agre-
ga para o saldo da balança comercial da Bahia e 
o Brasil. PODE CORTAR SE NÃO TIVER ESPAÇO

ABAF em reunião com a titular da Seagri

CâMaras setoriais e teMátiCas – Im-
portantes fóruns de discussão entre os diversos elos 
das cadeias produtivas, reunindo entidades repre-
sentativas de produtores, empresários, instituições 
bancárias e de outros parceiros no setor, além de re-
presentantes de órgãos públicos e de técnicos go-
vernamentais. Nos encontros são discutidas ques-
tões que possam interferir no desenvolvimento do 
setor produtivo e afetar a renda do produtor rural, 
no sentido de indicar e apontar soluções, desde a 
produção até a comercialização.

Nesta reunião, além da pauta em desenvolvimen-
to pela Secretaria da Câmara, serão tratados os seguin-
tes itens: “Potencialidades e apoio para os PMEs de 

madeira para uso múltiplo” (FAEB/Senar); “O apoio 
aos PMEs do setor madeireiro para o atendimento da 
demanda por madeira serrada para construção civil 
e movelaria” (Sebrae); “O design, a tecnologia e ino-
vação para a indústria madeireira” (FIEB/Senai/Ci-
matec); “Tendências e perspectivas da silvicultura na 
Bahia com inclusão dos PMEs” (SEAGRI). 

Na manhã de 29/11 está planejada visita técni-
ca à Bahia Specialty Cellulose/Copener (BSC/Cope-
ner) – maior produtora de celulose solúvel especial 
com alto teor de pureza obtida a partir da madeira 
de eucalipto da América Latina. A programação in-
clui apresentação geral do empreendimento e visi-
ta à fábrica.
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projeto “nossa Casa Tem Fibria” 
é apresentado na Fenagro

Tecnologia e inovação são o 
foco do projeto Nossa Casa 
tem Fibria, que estará na 
Fenagro 2018, no Parque 

de Exposições de Salvador (BA), de 
25/11 a 02/12. Apresentado pela Fi-
bria, empresa brasileira de base flo-
restal e líder mundial na produção 
de celulose de eucalipto, o proje-
to estará instalado ao lado do estan-
de da Associação Baiana das Empre-
sas de Base Florestal (ABAF). A casa 
é aberta à visitação gratuita e permi-
tirá aos visitantes conhecer como a 
indústria florestal e de celulose está 
presente nos diversos ambientes do 
lar, no dia a dia e de diversas formas, 
que a maior parte das pessoas nem 
imaginava.

Nossa Casa tem Fibria é um pro-
jeto interativo e sensorial. Enquanto 
circula pelos ambientes da casa, o vi-
sitante poderá interagir com os ob-
jetos expostos por meio da tecnolo-
gia de realidade aumentada, utilizan-
do tablets ou seu próprio smartpho-
ne para acessar o aplicativo especial-
mente desenvolvido para a ação. A 
realidade aumentada permite mistu-
rar mundo real e digital, uma experi-
ência que abre uma nova dimensão 
na maneira como se enxerga os obje-
tos. Os visitantes terão acesso a infor-
mações sobre como as florestas plan-
tadas, a celulose e as atividades da Fi-
bria nas comunidades onde atua es-
tão presentes em muitos momentos 
de suas vidas. Quem passar pela casa 
também poderá ver a celulose, ma-
téria-prima produzida pela Fibria, 
transformada em artigos usados no 
dia a dia – como papéis, revistas, ca-
dernos, livros, papéis sanitários, sa-
colas e embalagens – até outros ain-
da pouco conhecidos, como o papel 
tecido, que pode panos de limpeza e 
são reutilizáveis.

As pessoas que visitarem a casa 
poderão, ainda, conhecer exemplos 
de produtos inovadores que a Fi-
bria está pesquisando e que pode-
rão, em breve, fazer parte de suas ro-
tinas, como fibra de carbono fabrica-
da a partir da madeira de eucalipto, 
que poderá ser usada para produzir 
desde uma raquete de tênis até pai-
néis para carros e aviões em função 
de combinar leveza com resistência. 
Outro destaque na área de inova-
ção da empresa é a pesquisa de na-
nocelulose, que poderá fazer par-

te da composição de vários tipos de 
produtos, como cosméticos. Um ca-
minhão de brinquedo representa 
um veículo que poderá ser abasteci-
do por bio-óleo, biocombustível lim-
po produzido a partir de biomassa, 
uma das tecnologias desenvolvidas 
pela Fibria. Também estará em des-
taque a energia elétrica renovável: as 
fábricas da Fibria são autossuficien-
tes em produção de energia elétrica, 
pois produzem sua própria energia a 
partir da queima da biomassa e dis-
ponibilizam o excedente para o sis-
tema elétrico brasileiro. Esse é mais 
um exemplo de energia limpa, não 
proveniente de combustível fóssil, 
como o petróleo.

Na casa também estarão expos-
tos vários produtos feitos por pro-
jetos sociais apoiados pela empresa 
nas áreas onde atua, como alimentos 
da agricultura familiar e artesanato. 
Depois de passar por todos os am-
bientes – trajeto que dura cerca de 
15 minutos – os visitantes serão con-
vidados a participar de um game, tes-
tando seus conhecimentos. O game, 
disponível em totem com tela touch, 
também abordará práticas de com-
portamento responsável que as pes-
soas podem adotar.

ofiCinas infantis – As crianças têm diversão garantida na ação. 
Serão realizadas, no jardim da Casa, aos finais de semana, diversas ativida-
des com monitores, tais como origami, pintura, paper toy (miniaturas fei-
tas em papel) e caricatura. As inscrições para essas oficinas, que também 
serão gratuitas, ocorrerão no local do evento.

“Esse projeto traz o nosso dia a dia na Fibria para o cotidiano das pes-
soas. Como os produtos que têm origem nas florestas plantadas estão na 
vida da gente. Queremos mostrar toda a tecnologia envolvida na produ-
ção da celulose, desde o cultivo do eucalipto na floresta até a sua trans-
formação nas nossas fábricas, chegando a produtos com diferentes usos 
e aplicações. Mas também mostramos inovações, que inclui tanto a nano-
tecnologia quanto a nossa tecnologia social, de diálogo e geração de ren-
da nas comunidades onde atuamos”, diz Maria Luiza de Oliveira Pinto e 
Paiva, diretora de Sustentabilidade, Relações Corporativas e Comunicação 
da Fibria.
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Curso de corte e costura é oportunidade de 
trabalho e renda para mulheres de itapebi

Mulheres que fazem par-
te da Associação das 
Mulheres de Itapebi  e 
outras atendidas pelo 

Centro de Referência de Assistên-
cia Social (CRAS) participaram do 
curso de Corte e Costura, fruto 
de parceria entre Veracel Celulo-
se, o Senac e a prefeitura do mu-
nicípio. O encerramento do curso 
aconteceu no dia 12/09 com a for-
matura de 23 mulheres.

Usando roupas produzidas por 
elas mesmas, as participantes apren-
deram a confeccionar peças íntimas 
e moda praia em mais e duzentas 
horas de aulas teóricas e práticas. 
“Quando comecei o curso, eu não 
sabia nada sobre corte e costura. 
Agora, posso ganhar meu próprio 
dinheiro com essa formação profis-
sional”, disse emocionada Cristiane 
de Jesus Santos.

Durante a cerimônia, a secre-
tária de Assistência Social de Itape-
bi, Jairene Botelho da Silva Oliveira, 
que também participou da primei-
ra etapa do curso como aluna, co-
mentou sobre a valorização e o for-

talecimento da Associação das Mar-
garidas como iniciativa de mobiliza-
ção e organização das mulheres. “Há 
três anos, a associação busca se estru-
turar. Com esse curso e que com a 
doação de máquinas de costuras fei-
ta pela Veracel elas irão alavancar seu 

negócio e obter renda extra para aju-
dar suas famílias”,  destacou.

Como forma de apoiar a estrutu-
ração da Associação das Mulheres, a 
Veracel fez a doação de 12 máqui-
nas  e três bancadas de costura du-
rante o evento. “Os equipamentos e 

o treinamento recebido ajudarão a 
tornar sonhos em realidade. As mu-
lheres poderão colocar em prática 
tudo o que aprenderam ou ter seu 
próprio negócio”, comentou Pedro 
Cardoso, consultor de Relações das 
Comunidades da Veracel.

O engenheiro florestal do 
Programa Ambiente Flores-
tal Sustentável (PAFS), Dio-
go Jahel, realizou uma apre-
sentação no IFBA de Porto Se-
guro dia 14/09 sobre o pro-
grama. O tema foi “Preservar 
para produzir” que incluiu o 
tema ILPF (Integração Lavou-
ra, Pecuária e Floresta). Na pa-
lestra, para o curso de bacha-
relado em Agroindústria, o en-
genheiro falou sobre os tra-
balhos desenvolvidos em par-
ceria com a ADAB (Agência 
de Defesa Agropecuária da 
Bahia) e ABAF no Extremo Sul 
do estado.

Roadshow
A ABAF esteve presente no Roadshow - Capacitação sobre Barreiras Comer-

ciais aos Investimentos, que aconteceu em 11/09, das 9h à 12h. O evento foi um 
iniciativa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em parceria com a Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC)/ICC (Câmara de Comércio Indústria Na-
cional), que aconteceu na FIEB no âmbito do COMEX. Voltado para micro, pe-
quenas e médias empresas, associações e sindicatos da indústria, a iniciativa visa 
capacitar sobre barreiras comerciais e disseminar o Sistema Eletrônico de Moni-
toramento de Barreiras (SEM Barreiras), do governo federal.

aCB
O diretor executivo da ABAF, Wilson Andrade, representou o setor 

de base florestal na 21ª Sessão da Reunião da Diretoria Plenária da As-
sociação Comercial da Bahia (ACB) realizada em 13/09.  A reunião, en-
tre outros itens, contou com audiência com Luiza Maia, Secretaria de 
Desenvolvimento Econômico do Estado da Bahia, que apresentou os 
programas de desenvolvimento do estado. O encontro também con-
tou com palestra de Paulo Brechbuhler sobre Exportações de Serviços 
Abrindo Mercados.
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Usuport
A Associação de Usuários dos Portos da Bahia (Usuport) completou 14 anos de serviços prestados aos 

usuários dos portos. A associação foi constituída com a missão de zelar e defender os interesses dos asso-
ciados donos de carga, usuários dos terminais portuários públicos da Região Metropolitana de Salvador 
e de suas vias de acesso. A ABAF esteve presente na celebração realizada em 11/09, no Restaurante Velei-
ro, que contou com a presença da autoridades e da diretoria da Usuport, a exemplo de Rondon Brandão 
do Vale, diretor-presidente da Codeba.

CepRaM
A ABAF participou da 397ª Reunião Ordinária do CEPRAM,  realizada em 28/09, na sede da Secre-

taria de Desenvolvimento Econômico ( SDE), no Centro Administrativo da Bahia, em Salvador (BA). 
Na pauta, a análise dos  processos relativos a recursos administrativos e a proposta de nova Resolução 
CEPRAM para o licenciamento ambiental de empreendimentos de geração de energia elétrica a par-
tir de fonte eólica em ambientes terrestres no Estado da Bahia. Na sequencia foi promovida discus-
são sobre extensão e limites da competência da Câmara Técnica Recursal e foi realizada uma apresen-
tação da Promotora de Justiça Dra. Luciana Khoury sobre as propostas de mudança na legislação so-
bre agrotóxicos (Projeto de Lei 6.299/2002) da SEMA sobre o SEIA municipal e outras ações da Ges-
tão Ambiental Compartilhada.

Fibria é selecionada para a 
carteira 2018-2019 do Índice 

Dow Jones de Sustentabilidade 
de Mercados emergentes

A Fibria, empresa brasileira e líder mundial 
em celulose de eucalipto a partir de flo-
restas plantadas, foi selecionada novamen-
te para compor a carteira de ações do ín-

dice Dow Jones de Sustentabilidade de Mercados 
Emergentes (DJSI, na sigla em inglês), da Bolsa de 
Valores de Nova York (NYSE), para o período 2018-
2019. A empresa foi a única do setor de Produtos 
Florestais e Papel escolhida entre as companhias 
analisadas.

A Fibria integra a carteira do DJSI desde o seu 
lançamento. Esse índice é uma das principais re-
ferências em sustentabilidade do mercado de ca-
pitais internacional. O anúncio das carteiras 2018-
2019 foi feito pela RobecoSAM, empresa indepen-

dente focada em investimentos sustentáveis, com 
sede na Suíça, que seleciona as companhias com 
as melhores práticas, considerando temas como 
governança corporativa, gestão ambiental, desen-
volvimento do capital humano, engajamento so-
cial, entre outros.

“Estar novamente listada no DJSI confirma a 
solidez da Fibria quanto ao seu desempenho em 
sustentabilidade. Essa conquista é resultado de 
um trabalho coletivo, de evolução constante, e um 
grande reconhecimento para todos os nossos pro-
fissionais que fazem dessa empresa uma referên-
cia no setor”, afirma Guilherme Cavalcanti, diretor 
Financeiro e de Relações com Investidores (RI) da 
Fibria.

iniciativas promovem 
Qualidade de Vida na Suzano

Por meio do seu programa de Qualidade de Vida, chamado Faz Bem, a Suzano promove di-
versas ações em prol da saúde e qualidade de vida de seus colaboradores e familiares. Uma 
das iniciativas é o grupo de corrida, a partir do qual a empresa oferece aos colaboradores 
treinos semanais e todo o apoio necessário para a participação em provas (camisetas, inscri-

ções em provas, avaliação médica e avaliação nutricional) diversas. 
A ação é promovida em Limeira (SP), Suzano (SP), Imperatriz (MA) e Mucuri (BA), regiões nas 

quais a Suzano possui unidades industriais. Atualmente, cerca de 10% dos colaboradores da empre-
sa participam das principais provas realizadas nessas cidades. Além disso, recentemente a Suzano 
promoveu corridas próprias nas cidades de Imperatriz e Mucuri, em ações que resultaram na arre-
cadação de 1.500 Kg de alimentos. As doações foram destinadas para instituições sociais.
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outuBro

noVeMBro

VitóriA (eS)

06 a 
08/11

V CBrA - CongreSSo 
BrASileiro de 

reFloreStAMento AMBientAl

leia mais: 
http://cedagro.org.br/eventos.php

SAlVAdor (BA)

17 a
21/11

XXii CongreSSo BrASileiro 
de ArBorizAção urBAnA

leia mais: 
http://sbau.org.br

SAlVAdor (BA)

09/11
uSuport

leia mais: 
http://www.usuport.org.br/uSuport

SAlVAdor (BA)

25/11 
a 02/12

31ª FenAgro

leia mais: 
http://seagri.ba.gov.br

SAlVAdor (BA)

28/11
CâMArA de 

FloreStAS MApA

leia mais:
http://www.agricultura.gov.br/

São pAulo (Sp)

23 a 
25/10

ABtCp

leia mais: 
https://abtcp2018.org.br 

 SAlVAdor (BA)

30/11
reunião CeprAM

leia mais: hhttp://www.meioambiente.ba.gov.br/
modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=42



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

ASSoCiAdoS:

• P
ro

du
zi

do
 co

m
 p

ap
el

 d
e 

fo
nt

es
 re

no
vá

ve
is

 e
 d

e 
or

ig
em

 ce
rt

ifi
ca

da
 • 

Jo
rn

al
is

ta
 re

sp
on

sá
ve

l: 
Ya

ra
 V

as
ku

 - D
RT

 2
90

4/
PR

 

Bahia Florestal Setembro de 2018

Informativo

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!


