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O empresário, economista e 
Diretor Executivo da ABAF, 
Wilson Andrade, foi eleito, 
para os anos 2019 e 2020,  

presidente do Conselho Consultivo 
(CC) do Fundo Comum de Commodi-
ties (CFC) da Organização das Nações 
Unidas (ONU). O CFC é formado por 
104 países-membros com a missão de 
apoiar o desenvolvimento econômi-
co, social e ambiental, através de incen-
tivos a projetos visando de commodi-
ties em todo o mundo. O CC é forma-
do por nove especialistas eleitos pelos 
países-membros e tem a função de de-
finir prioridades para o Fundo, analisar, 
aprovar e acompanhar projetos que 
lhe são apresentados.

A eleição (unânime) aconteceu du-
rante a reunião realizada na semana de 
28 e 31/01 para análise dos projetos se-
lecionados no edital encerrado em 30 
de outubro. Um novo edital para se-
leção de projetos será publicado em 

Empresário baiano é o novo presidente do Conselho 
Consultivo do Fundo Comum de Commodities da ONU

março de 2019 para análise do CC em 
julho de 2019. “Com isso se amplia a 
oportunidade de financiamento para 
pesquisas e projetos de desenvolvi-
mento de commodities na Bahia e no 
Brasil. Já participamos da aprovação 
de um projeto da Bahia que recebeu 
apoio de US$ 1,5 milhão para a área de 
cítricos no semiárido da Bahia”, infor-

ma Andrade que tem forte atuação na 
área internacional defendendo o agro-
negócio da Bahia e do Brasil.

No CFC, Andrade foi indicado 
como conselheiro em 2017/2018. 
Após dois anos de contribuição efeti-
va, foi reeleito em outubro do ano pas-
sado para mais um mandado de dois 
anos (2019/2020).  Agora assume a pre-
sidência, ampliando as suas responsa-
bilidades junto as principais organiza-
ções mundiais de agronegócio.

Seu nome foi uma indicação feita 
pelo Ministério da Agricultura (MAPA) e 
suas Câmaras Setoriais de Fibras Natu-
rais e de Florestas Plantadas, Ministério 
das Relações Exteriores (MRE), Frente 
Parlamentar da Agricultura, Embaixada 
do Brasil na Holanda, Indústria Brasi-
leira de Árvores (Ibá), Estaduais Flores-
tais,  Associação Brasileira da Indústria 
Têxtil e de Confecção (Abit), Associa-
ção Brasileira do Agronegócio (Abag); 
além das entidades locais, como a Fe-

deração das Indústrias da Bahia (Fieb), 
Secretaria de Agricultura da Bahia (Sea-
gri), Sindifibras, Associação Baiana das 
Empresas de Base Florestal (ABAF) e 
Associação Comercial da Bahia (ACB).

Para Andrade, com a presença de 
um brasileiro no CC, a Bahia e o Bra-
sil ganham pelo acesso às informações 
e pela maior interação entre os países 
no desenvolvimento de commodities. 
“A Bahia e o Brasil precisam se interna-
cionalizar mais. O Brasil participa com 
apenas 1% das exportações mundiais. 
E este esforço tem que ser conjunto en-
tre o Governo e a iniciativa privada. E 
não apenas pela possibilidade de atra-
ção de financiamento, mas pela proxi-
midade com outros fundos de financia-
mento da ONU e de países-membros 
nas áreas sociais, ambientais e econô-
micas. Podemos levar a possíveis inte-
ressados as demandas da área do agro-
negócio – o setor que mais ajuda o Bra-
sil a crescer”, explica.

A Suzano, empresa resul-
tante da fusão entre a Su-
zano Papel e Celulose e a 
Fibria, iniciou suas ativi-

dades. A companhia já nasce líder 
global na produção de celulose 
de eucalipto, além de ser uma das 
maiores fabricantes de papéis da 
América Latina. O acordo, anun-
ciado em março de 2018, foi sub-
metido à aprovação de todos os 
órgãos reguladores nacionais e in-
ternacionais. 

“Concluímos com êxito a reali-
zação de um sonho. A jornada que 
começa agora é movida pelo de-
sejo de sermos protagonistas na 
evolução da sociedade e referên-
cia no uso sustentável de recursos 
renováveis e, a partir disso, con-
tribuir para a construção de um 
mundo melhor, agora e no futu-
ro”, afirma Walter Schalka, Presi-
dente da Suzano. 

A empresa já nasce com capaci-

Nasce a Suzano, fruto da união entre
Suzano Papel e Celulose e Fibria

dade de produção de 11 milhões 
de toneladas de celulose de mer-
cado e de 1,4 milhão de toneladas 
de papel por ano. A competitivida-
de da Suzano pode ser medida por 
sua presença global, com vendas 
para mais de 80 países, e pela di-
mensão das operações, com 11 fá-
bricas distribuídas pelo País e cer-
ca de 37 mil colaboradores diretos 

e indiretos.
Dentro desse processo de inte-

gração das duas empresas, a união 
das melhores práticas operacionais 
com pessoas engajadas que, trans-
formam, geram e compartilham va-
lor, e com fornecedores, clientes, 
acionistas e todos os demais públi-
cos será fundamental.

 “Uniremos a tecnologia ao es-

pírito empreendedor para irmos 
além. É assim que faremos a dife-
rença para a sociedade ao impac-
tar positivamente desde as comu-
nidades nas quais estamos pre-
sentes até bilhões de pessoas que 
usam diariamente produtos fabri-
cados com nossa celulose em todo 
o mundo”, diz Schalka.

A companhia também entende 
que Inovação e Sustentabilidade 
andam lado a lado. Por isso, a soma 
de tecnologia, empreendedorismo 
e agricultura responsável continu-
ará a garantir o crescimento e a pe-
renidade dos negócios.

“Estamos entusiasmados em re-
lação às transformações que a Su-
zano está vivendo e reforçamos, 
nesse momento, o compromisso 
de seguirmos contribuindo para o 
desenvolvimento do Brasil e para 
a promoção da educação, da cultu-
ra, da saúde e do bem-estar na vida 
das pessoas”, ressalta Schalka.
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Agronegócio também preserva, diz Embrapa

As áreas de vegetação nativa 
preservadas por agriculto-
res, pecuaristas, silviculto-
res e extrativistas somam 

25% do território brasileiro e equi-
valem a R$ 3,1 trilhões em patrimô-
nio imobilizado, mostra um mape-
amento inédito feito pela Embra-
pa. “Sabia-se que havia uma con-
tribuição dos agricultores na pre-
servação, porém os números dessa 
participação eram desconhecidos”, 
afirma Evaristo de Miranda, chefe-
-geral da Embrapa Territorial. “Ma-
peamos os dados do Brasil inteiro 
e constatamos que não há país do 
mundo no qual o setor agrícola de-
dique tanto patrimônio e recursos 
à preservação do meio ambiente.” 

O levantamento foi possível 
graças ao Sistema Nacional de Ca-
dastro Ambiental Rural (SiCAR), o 
registro público obrigatório de to-
dos os imóveis rurais, que identifi-
cou as áreas de preservação perma-
nente, de uso restrito, reservas le-
gais, remanescentes de florestas e 
outras formas de vegetação nativa. 
A partir desse cadastro, a expectati-
va do governo é aumentar contro-
les, monitoramento, planejamento 
ambiental e econômico e o comba-
te ao desmatamento. “Ao registrar 
o CAR, o produtor fez uma espécie 
de imposto de renda no qual, além 
de declarar seu ‘apartamento’, foi 
obrigado a detalhar seus limites, 
a documentar a planta do imóvel 
e a disposição dos móveis, com o 
compromisso de não mexer mais 
neles”, diz Miranda. 

Até janeiro, 4,8 milhões de 
produtores haviam feito seu ca-

dastro, o equivalente a 94% dos 
imóveis registrados no Censo 
Agropecuário de 2006. A base de 
dados foi construída sobre ima-
gens de satélite. “A precisão é im-
pressionante: com um zoom, é 
possível verificar onde estão as 
nascentes, a extensão e a largura 
dos rios e riachos, os tipos de ve-
getação, as áreas de preservação 
excedentes”, diz. 

MonitoraMento - O traba-
lho da Embrapa não analisou, nem 
fiscalizou a qualidade dessa preser-
vação. Aliás, segundo o Prodes, o 
programa que acompanha o des-
matamento da Amazônia e demais 
biomas e é monitorado pelo Ins-
tituto Nacional de Pesquisas Espa-
ciais (Inpe), quase metade do cer-
rado brasileiro foi desmatado e é 
hoje ocupado por atividades ligadas 

ao agronegócio. O Prodes mostra a 
evolução desse avanço ano a ano: só 
em 2017, 7,5 mil km ² foram desma-
tados na região. Na Amazônia, 62% 
das terras abertas estão sendo usa-
das pela pecuária e 6% pela agricul-
tura. “Percebe-se, ao longo dos anos, 
que existe um avanço do desmata-
mento em direção à região Norte do 
cerrado”, diz Claudio Almeida, coor-
denador do Prodes. 

Essa expansão foi constatada 
também no trabalho da Embrapa. 
O número de imóveis rurais cadas-
trados no SiCAR na região Norte su-
perou o que havia sido identificado 
pelo Censo Agrícola em 35%. Já a 
área aumentou em 240% no perío-
do. Só no Amazonas, o salto da área 
foi de 801%. Há duas explicações: A 
primeira é que o CAR considera em 
sua base também as reservas extrati-
vistas, regiões enormes e com gran-
de presença no Norte, não contabi-
lizadas no censo. Outra é que agri-
cultores com condições precárias de 
posse usaram o cadastro para tentar 
formalizar suas ocupações, mesmo 
com o fato de o documento não va-
ler para regularização fundiária. 

A Embrapa calculou a receita que 
o agronegócio teria, caso as reservas 
legais fossem exploradas. “A inten-
ção não é aumentar o desmatamen-
to, mas medir a contribuição finan-
ceira do agronegócio para a preser-
vação”, diz Miranda. Se as reservas 
legais fossem usadas para a produ-
ção de milho, uma cultura presente 
em todo o País, a receita obtida seria 
de R$ 6 bilhões no ano, com a gera-
ção de 74 mil empregos.

Fonte: O Estado de S.Paulo
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Por J.r. Guzzo, colunista da VeJa * 

Nada é mais cômodo do que viver con-
vencido de que certas coisas não po-
dem ser discutidas, pois são a verda-
de em estado definitivo. É o que está 

acontecendo hoje com a questão ambiental 
pelo mundo afora — especialmente no Brasil. 

Ficou decidido pela opinião pública inter-
nacional e nacional que o Brasil destrói cada 
vez mais as suas florestas — por culpa da agro-
pecuária, é claro. Terra que gera riqueza, ren-
da e imposto é o inferno. Terra que não pro-
duz nada é o paraíso. Fim de conversa. 

Os fatos mostram o contrário, mas e daí? 
Quanto menos fatos alguém tem a seu favor, 
mais fortes ficam as suas opiniões. 

Ninguém imagina, pelo que se vê e lê todos 
os dias, que a área de matas preservadas no 
Brasil é mais do que o dobro da média mun-
dial. Nenhum país do mundo tem tantas flo-
restas quanto o Brasil — mais que a Rússia, que 
tem o dobro do seu tamanho, e mais que Ca-
nadá e Estados Unidos juntos. Só o Parque Es-
tadual da Serra do Mar, em São Paulo, é duas 
vezes maior que a maior floresta primária da 
Europa, na Polônia. 

Mais que tudo isso, a agricultura brasilei-
ra ocupa apenas 10%, se tanto, de todo o ter-
ritório nacional — e produz mais, hoje, do 
que produziu nos últimos 500 anos. Não cres-
ce porque destrói a mata. Cresce por causa 
da tecnologia, da irrigação, do maquinário de 
ponta. Cresce pela competência de quem tra-
balha nela. 

Como a agricultura poderia estar ameaçan-
do as florestas se a área que cultiva cobre só 
10% do país — ou tanto quanto as terras reser-
vadas para os assentamentos da reforma agrá-
ria? Mais: os produtores conservam dentro de 
suas propriedades, sem nenhum subsídio do 
governo, áreas de vegetação nativa que equiva-
lem a 20% da superfície total do Brasil. Não faz 
nenhum sentido. 

Não se trata, aqui, de dados da “bancada 
ruralista” — foram levantados, computados e 
atualizados pela Embrapa, com base no Cadas-
tro Ambiental Rural, durante o governo de Dil-
ma . São mapas que resultam de fotos feitas 
por satélite. São também obrigatórios — os do-
nos não podem vender suas terras se não es-
tiverem com o mapeamento e o cadastro am-
biental em ordem. 

Do resto do território, cerca de 20% ficam 
com a pecuária, e o que sobra não pode ser 
tocado. Além das áreas de assentamentos, são 
parques e florestas sob controle do poder pú-
blico, terras indígenas, áreas privadas onde é 
proibido desmatar etc. Resumo da ópera: mais 
de dois terços de toda a terra existente no Bra-
sil são “áreas de preservação”. 

O fato, provado por fotografias, é que pou-
cos países do mundo conseguem tirar tanto 
da terra e interferir tão pouco na natureza ao 

redor dela quanto o Brasil. Utilizando apenas 
um décimo do território, a agricultura brasilei-
ra de hoje é provavelmente o maior sucesso ja-
mais registrado na história econômica do país. 

A última safra de grãos chegou a cerca de 
240 milhões de toneladas — oito vezes mais 
que os 30 milhões colhidos 45 anos atrás. 
Cada safra dá para alimentar cinco vezes a po-
pulação brasileira; nossa agricultura produz, 
em um ano só, o suficiente para 1 bilhão de 
pessoas. 

O Brasil é hoje o maior exportador mun-
dial de soja, açúcar, suco de laranja, carne, 
frango e café. É o segundo maior em milho e 
está nas cinco primeiras posições em diversos 
outros produtos. 

O cálculo do índice de inflação teve de ser 
mudado para refletir a queda no custo da ali-
mentação no orçamento familiar, resultado 
do aumento na produção. A produtividade da 
soja brasileira é equivalente à dos Estados Uni-
dos; são as campeãs mundiais. 

Mais de 60% dos cereais brasileiros, graças 
a máquinas modernas e a tecnologias de trata-
mento do solo, são cultivados atualmente pelo 
sistema de “plantio direto”, que reduz o uso 
de fertilizantes químicos, permite uma vasta 
economia no consumo de óleo diesel e resulta 
no contrário do que nos acusam dia e noite — 
diminui a emissão de carbono que causa tan-
tas neuroses no Primeiro Mundo. 

Tudo isso parece uma solução, mas no Bra-
sil é um problema. Os países ricos defendem 
ferozmente seus agricultores. Mas acham, com 
o apoio das nossas classes artísticas, intelectu-
ais, ambientais etc., que aqui eles são bandi-
dos. 

A consequência é que o brasileiro apren-
deu a apanhar de graça. Veja-se o caso recente 
do presidente Michel Temer — submeteu-se à 
humilhação de ouvir um pito dado em público 
por uma primeira-ministra da Noruega, pela 
destruição das florestas no Brasil, e não foi ca-
paz de citar os fatos mencionados acima para 
defender o país que preside. Não citou porque 
não sabia, como não sabem a primeira-minis-
tra e a imensa maioria dos próprios brasileiros. 
Ninguém, aí, está interessado em informação. 

Em matéria de Amazônia, “sustentabilida-
de” e o mundo verde em geral, prefere-se acre-
ditar em Gisele Bündchen ou alguma artista de 
novela que não saberia dizer a diferença entre 
o Rio Xingu e a Serra da Mantiqueira. É auto-
mático. “Estrangeiro bateu no Brasil, nesse ne-
gócio de ecologia? Só pode ter razão. ” 

Nada explica melhor esse estado de de-
sordem mental do que a organização “Farms 
Here, Forests There” (fazendas aqui, florestas 
lá)  atualmente um dos mais ativos e podero-
sos lobbies na defesa dos interesses da agri-
cultura americana  Não tiveram nem a preo-
cupação de adotar um nome menos agressivo 
— e não parecem preocupados em dar alguma 
coerência à sua missão de defender “fazendas 

Farms here, forest there
aqui, florestas lá”. 

Sustentam com dinheiro e influência polí-
tica os Green¬peaces deste mundo, inclusive 
no Brasil. Seu objetivo é claro. A agropecuária  
deve ser atividade privativa dos países ricos — 
ou então dos mais miseráveis, que jamais lhes 
farão concorrência e devem ser estimulados a 
manter uma agricultura “familiar” ou de sub-
sistência, com dois pés de mandioca e uma ba-
naneira, como querem os bispos da CNBB e os 
inimigos do “agronegócio”. 

Fundões como o Brasil não têm direito a 
criar progresso na terra. Devem limitar-se a ter 
florestas, não disputar mercados e não pertur-
bar a tranquilidade moral das nações civiliza-
das, ecológicas e sustentáveis. E os brasileiros 
— vão comer o quê? Talvez estejam nos acon-
selhando, como Maria Antonieta na lenda dos 
brioches: “Comam açaí”.

FEVEREIRO

maRçO

BRasílIa/DF (sEDE/maPa)

21/03
42ª RO

às 14h30

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

BEntO GOnçalVEs (Rs)

26 a 
29/03

FEIRa IntERnacIOnal 
DE máquInas, matéRIas-

PRImas E acEssóRIOs 
PaRa a InDústRIa 

mOVElEIRa - FImma

leia mais: http://fimma.com.br

cRuz Das almas (Ba)

06 a 
08/02

II saEFlOR

leia mais: https://www.even3.com.br/saeflor.

Palestra de Wilson andrade dia 06/02, 10h30, 
com o tema “Florestas Plantadas na Bahia – 

Investimentos sustentáveis”.

salVaDOR (Ba)

19 a 
21/03

FóRum IntERnacIOnal 
Da REDE - FIR

leia mais: http://fir-redeamerica.org/pt/
programa%C3%A7%C3%A3o/Publico

cooperação para realização da 
estratégia de mitigação do carbono.

aGEnDa aBaF



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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Veracel e UFSB firmam convênio para 
desenvolvimento da agricultura familiar

A Veracel Celulose e a Universidade Fe-
deral do Sul da Bahia (UFSB) assina-
ram um convênio, que vai colaborar 
com o desenvolvimento social e eco-

nômico de 252 famílias. “As famílias recebe-
rão assistência técnica para cultivar a terra 
de forma adequada e, com isso, gerar o pró-
prio sustento”, afirma Renato Carneiro, dire-
tor de Sustentabilidade e Relações Corpora-
tivas da Veracel.

De acordo com Gabriela Narezi, professo-

ra do Centro de Formação em Ciências Am-
bientais (CFCAm) da UFSB e coordenado-
ra do projeto, o convênio firmado terá dura-
ção de cinco anos e será realizado em etapas. 
A primeira é o diagnóstico socioeconômico 
das famílias e das áreas sob o ponto de vista 
agrícola e ambiental. A segunda é uma etapa 
prática na qual os agricultores terão a opor-
tunidade de vivenciar o que funciona ou não 
na lavoura. Na última, as famílias receberão 
orientação sobre organização social e comer-

cialização dos produtos plantados.
A proposta trará impactos positivos para 

todos os envolvidos. “As famílias terão aces-
so ao conhecimento técnico na área de agri-
cultura, podendo gerar a própria renda. Para 
os alunos da UFSB, o projeto servirá como 
um grande laboratório para o desenvolvimen-
to de teses de mestrado e doutorado. E para 
nós, da Veracel, é uma reafirmação do nosso 
comprometimento com o desenvolvimento 
socioeconômico territorial”, finaliza Carneiro.


