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Comissões aprovam projeto que facilita 
venda de terras para estrangeiros

As Comissões de Assuntos Econô-
micos (CAE) e de Agricultura (CRA) 
aprovaram em 11/4, projeto que 
facilita a aquisição de terras por 

pessoas físicas e jurídicas estrangeiras. O 
Projeto de Lei (PL) 2.963/2019, que regula-
menta o artigo 190 da Constituição federal, 
segue agora para a análise da Comissão de 
Constituição e Justiça (CCJ), que terá decisão 
terminativa, ou seja, final no Senado.

De autoria do senador Irajá Abreu (PSD-
-TO), filho da senadora Katia Abreu (PDT), 
além da venda, a proposta também regula-
menta o arrendamento de propriedades ru-
rais brasileiras por pessoas físicas e jurídicas 
de outros países, informou a Agência Senado.

O PL 2.963/2019 revoga a lei que regu-
la a aquisição de imóvel rural por estrangei-
ros (Lei 5.709/1971), que prevê uma série de 
restrições para que eles possam adquirir ter-
ras no Brasil, como a limitação de dimensões 
das áreas que podem ser compradas e a exi-
gência de autorização prévia do Instituto Na-
cional de Colonização e Reforma Agrária (In-
cra) para implantação de projetos agrícolas.

Conforme o projeto, os imóveis rurais ad-
quiridos por sociedade estrangeira deverão 
obedecer a princípios da função social da 
propriedade e devem ser autorizados por 
ato do Poder Executivo, nos termos do artigo 
1.134 do Código Civil.

O texto estipula que a soma das áreas ru-
rais pertencentes e arrendadas a pessoas es-
trangeiras não poderá ultrapassar 25% da 
superfície dos municípios onde se situem. A 
aquisição de terras na região do bioma ama-

MP do Agro
O presidente da República, Jair Bolso-

naro, sancionou a Medida Provisória nº 
897/2019, a chamada MP do Agro, que apri-
mora o crédito rural, ampliando o acesso ao 
financiamento, expandindo os recursos e re-
duzindo taxas de juros. A Lei 13.986/2020, 
que cria o Fundo Garantidor Solidário, foi 
publicada em 7/4, em edição extra do Diá-
rio Oficial da União.

A medida era esperada há muito tempo 
pelo setor agropecuário, pois amplia o aces-

so ao crédito rural, estimulando os financia-
mentos com recursos livres e a concorrência 
no mercado. Para a ministra Tereza Cristina, 
a lei representa uma nova fase do crédito ru-
ral brasileiro, trazendo oportunidade de mo-
dernização e de facilitação ao sistema de fi-
nanciamento agrícola.

Além do Fundo Garantidor Solidário, a 
lei trata do patrimônio rural em afetação, 
da equalização de taxas de juros para insti-
tuições financeiras privadas, da Cédula Imo-

biliária Rural, de títulos de crédito agrope-
cuário, da Cédula de Produto Rural e da 
subvenção aos financiamentos para cere-
alistas em operações de financiamento do 
Banco Nacional de Desenvolvimento Econô-
mico e Social (BNDES).

Em destaque o Art. 42 da nova lei, que es-
tende a CPR (Cédula do Produtor Rural) para 
as atividades florestais, incluindo expressa-
mente as nativas. Leia na íntegra no site da 
ABAF: http://www.abaf.org.br/mp-do-agro/.

zônico e áreas de fronteiras dependerão do 
aval do Conselho de Defesa Nacional.

O projeto prevê que o Congresso Nacio-
nal poderá, mediante decreto legislativo, por 
manifestação prévia do Poder Executivo, au-
torizar a aquisição de imóvel por pessoas es-
trangeiras além dos limites fixados na lei, 
quando se tratar da implantação de projetos 
prioritários para o desenvolvimento do país.

A pressão pela liberação do mercado fun-
diário vem sobretudo do Partido Comunis-
ta Chinês. Com a crescente demanda por ali-
mentos e a guerra comercial com os Estados 
Unidos, a China se viu forçada a aumentar a 
importação de commodities de outros par-

ceiros comerciais.
A China é o maior comprador da soja 

brasileira e a demanda por outros produ-
tos agrícolas produzidos no país aumenta a 
cada dia. A possibilidade de comprar terras 
no Brasil aumentaria o controle chinês sobre 
a produção das commodities desejadas, cor-
tando mediadores, e expandiria seu domínio 
geopolítico.

O projeto comprometeria a soberania na-
cional. A China estima “investir” 1 bilhão de 
dólares a 2 bilhões de dólares por ano, au-
mentando gradativamente até o patamar de 
10 bilhões de dólares, em compra de terras 
no Brasil. (Fonte: Conexão Política)
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Empresas do setor florestal investem 
R$114 milhões para auxiliar os 

brasileiros no combate à Covid-19

Neste momento de combate ao coro-
navírus, as empresas de árvores cul-
tivadas estão fazendo parte de um 
grande movimento da iniciativa pri-

vada, que está auxiliando o país a passar por 
esta crise. Bracell, Cenibra, CMPC (e sua subsi-
diária Softys), Duratex, Gerdau, Ibema, Inter-
national Paper, Klabin, Suzano, Veracel e Wes-
trock investiram, pelo menos, R$114 milhões 
em ações que beneficiam brasileiros em todo 
o território.

Os recursos foram destinados para doação 
de equipamentos hospitalares; materiais de 
proteção a profissionais de saúde; itens de hi-
giene; cestas básicas; além de produtos fabri-
cados pela própria indústria, em 12 estados: 
Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São 
Paulo, Minas Gerais, Espírito Santo, Mato Gros-
so do Sul, Ceará, Bahia, Pernambuco, Mara-
nhão e Pará. 

Uma crise dessa proporção exige união e 
solidariedade.  O setor de árvores cultivadas 
vem buscando o equilíbrio entre minimizar os 
efeitos devastadores da Covid-19, garantir que 
os produtos que saem das suas fábricas espa-
lhadas em quase todos os Estados brasileiros 
cheguem aos hospitais e às residências onde 
são fundamentais, ao mesmo tempo que toma 
atitudes firmes para cuidar da saúde dos cola-
boradores. Este é um setor que cuida dos cola-
boradores, comunidades e do Brasil.

 “Na crise temos três certezas: há apren-
dizados, oportunidades e a crise sempre tem 
fim. As companhias têm tirado ensinamen-
tos a cada dia, desde o cuidado com os cola-
boradores e terceiros até o auxílio às comuni-
dades e demais brasileiros. Somado a isto, o 
trabalho social realizado pelas empresas está 
se mostrando essencial para Brasil enfrentar 
este momento”, afirmou Paulo Hartung, pre-
sidente da Ibá.

Somando os esforços, entre ações diretas 
ou parcerias, o setor florestal é responsável 
pela doação de pelo menos: 

n mais de 6 milhões de máscaras cirúrgicas;
n 15 mil litros de álcool gel;
n 82 mil litros de álcool 70;
n 32 mil litros de água sanitária;
n 31,5 mil aventais hospitalares;
n mais de 50 mil pares de luvas;

APOIO DE EMPRESAS DO SETOR FLORESTAL ATINGE 12 ESTADOS DO BRASIL

n Além de investimento e doação direta de 
materiais em infraestrutura ou para funciona-
mento de 15 hospitais, sendo três deles hospi-
tais de campanha.

Essenciais no dia a dia, os produtos do setor 
se mostraram a serviço da sociedade no com-
bate à Covid-19. Foram 606 mil caixas de pa-
pelão doadas para transporte de álcool gel, en-
tre outros itens. Mais de um milhão de copos 
de papel foram destinados para serem utiliza-
dos por instituições e pelo sistema público de 
saúde.

“O setor de árvores cultivadas tem traba-
lhado para cuidar do urgente e do fundamen-
tal. As empresas têm levado itens de primeira 
necessidade para auxiliar milhares de brasilei-
ros nesta luta contra o coronavírus. Por outro 
lado tem dado todas as condições de traba-

lho seguro para continuar produzindo, manter 
a renda de centenas de famílias e não deixar 
que faltem produtos essenciais”, completou 
Hartung. 

Para melhor destinar suas doações, as com-
panhias têm atuado junto ao poder público, 
estabelecendo parcerias com ministérios, go-
vernos estaduais, prefeituras, além de outras 
instituições, como federações da indústria, e 
entidades filantrópicas. Pela natureza de suas 
atividades, o setor atua, principalmente em 
regiões afastadas dos grandes centros e, nes-
te momento, contou também com o apoio das 
associações estaduais como Associação Baia-
na das Empresas de Base Florestal (ABAF), As-
sociação Mineira da Indústria Florestal (Amif) e 
Associação Paranaense de Empresas de Base 
Florestal (Apre). 
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Suzano e Veracel se unem para doar 
35 respiradores e 80 mil máscaras 

hospitalares à Bahia no combate à Covid 19

Como forma de coope-
rar para o enfrentamen-
to da pandemia do coro-
navírus e seus efeitos na 

região, a Suzano e a Veracel Ce-
lulose, em parceria, lançam um 
conjunto de ações que incluem 
a montagem de um hospital de 
campanha na cidade de Teixeira 
de Freitas, na Bahia, que contará 
com 20 leitos de UTI. A iniciativa 
inclui a doação de 20 respiradores, 
fixos e móveis, e toda a estrutura 
física que será construída contígua 
ao Hospital Municipal de Teixeira 
de Freitas. A manutenção da uni-
dade será realizada pelo Governo 
do Estado.

“É uma honra para a Suzano 
poder ser parceira do Governo em 
um momento como este, prezan-
do pela saúde e bem-estar da po-
pulação do extremo sul da Bahia, 
que será assistida – em casos sus-
peitos de COVID-19 – por este 
hospital”, reforça a Head de Re-
lações e Gestão Legal da Suzano, 
Mariana Lisbôa.

 As empresas doaram, no to-
tal, 35 respiradores para o territó-
rio baiano (27 para o Governo do 
Estado e 8 para a Prefeitura Muni-
cipal de Salvador), 80 mil máscaras 
hospitalares importadas da China 
e distribuirão 83 mil litros de álcool 
70% glicerinado em diversos mu-
nicípios do estado. O produto, es-
sencial para este momento, será 
direcionado aos hospitais e insti-
tuições, tais como Corpo de Bom-
beiros e Polícia Militar.

 “A Veracel está comprometi-
da desde o início com a luta con-
tra os efeitos da pandemia e com 
o apoio às comunidades da nossa 
região, a Costa do Descobrimen-
to”, afirma Andreas Birmoser, CEO 
da companhia. “Por isso, é um 
grande orgulho estar nesta parce-
ria. O novo hospital terá uma UTI 
dedicada ao tratamento de pesso-
as que possam vir a contrair a Co-

vid-19 e necessitar de atendimen-
to de maior complexidade, salvar 
vidas e trazer mais segurança à po-
pulação de todo o extremo sul da 
Bahia”.

 Na avaliação do secretário da 
Saúde do Estado, Fábio Vilas-Bo-
as, a solidariedade do empresa-
riado brasileiro é fundamental 
neste momento. “A rede de rela-
cionamento, logística e recursos 
financeiros do setor privado auxi-
lia estados e prefeituras de sobre-
maneira. Estes respiradores serão 
usados em casos graves de conta-
minação pelo novo coronavírus, 
em especial no Extremo Sul da 
Bahia”, afirma Vilas-Boas.

“O setor florestal na Bahia, res-
ponsável pela produção e proces-
samento de madeira para papel, 
celulose, entre outros, gera 200 
mil empregos no estado. Temos 

construído uma importante agen-
da positiva. Essa doação da Suza-
no e Veracel reforça o compro-
misso do segmento, não apenas 
com o desenvolvimento econômi-
co, mas com o bem estar do povo 
baiano”, destaca o vice-governa-
dor João Leão, secretário de De-
senvolvimento Econômico.

“Estamos enfrentando uma si-
tuação inédita como sociedade 
moderna e sabemos que a dis-
ponibilidade de respiradores e 
equipamentos de proteção é fun-
damental para salvar a vida de mi-
lhares de brasileiros. Por isso, de-
vemos unir forças para vencer 
essa batalha contra a covid 9”, afir-
ma o presidente da Suzano, Wal-
ter Schalka.

Ao todo, a empresa destina-
rá 159 respiradores e 1 milhão 
de máscaras hospitalares impor-

tados para o Governo Federal e 
sete estados da Federação (São 
Paulo, Bahia, Espírito Santo, Mato 
Grosso do Sul, Maranhão, Pará e 
Paraná). A distribuição está sen-
do realizada em conjunto com os 
governos e inclui regiões onde a 
companhia atua, levando em con-
sideração a identificação de ne-
cessidade de cada estado e muni-
cípio e a estratégia de combate à 
covid 19 estabelecida pelas autori-
dades de saúde.

“A alta demanda global por 
respiradores, máscaras hospita-
lares e outros itens médicos foi 
um grande desafio a ser supera-
do para conseguirmos importar 
os produtos e doá-los aqui no Bra-
sil para o combate ao COVID-19. 
Também seguimos com tratativas 
permanentes com os governos fe-
deral, estaduais e municipais para 
definirmos a melhor estratégia de 
distribuição e atendimento aos lo-
cais onde os equipamentos são 
mais necessários”, afirma o dire-
tor executivo de Relações e Ges-
tão Legal, Pablo Machado.

Adicionalmente aos ventilado-
res pulmonares e máscaras impor-
tados da China, a Suzano também 
integra um grupo de empresas 
que viabilizará a ampliação de ca-
pacidade de produção de respira-
dores no Brasil. A iniciativa prevê 
a entrega ao Governo Federal de 
6,5 mil respiradores até agosto de 
2020 e conta com recursos finan-
ceiros da Suzano, além de experti-
se e profissionais da empresa.

Desde o final de março, a com-
panhia também já realizou a do-
ação de papéis higiênicos, guar-
danapos e fraldas de fabricação 
própria para diversos estados bra-
sileiros. Somente na Bahia, foram 
doados 1.604 fardos de papel higi-
ênico aos municípios de Alcobaça, 
Caravelas, Mucuri, Nova Viçosa, 
Prado e Teixeira de Freitas, além 
da capital Salvador.
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Suzano lança ação para fortalecer vendas 
da agricultura familiar no sul da Bahia 
em meio à pandemia do coronavírus 

A Suzano, referência global na 
produção de bioprodutos de-
senvolvidos a partir do culti-
vo de eucalipto, elaborou um 

plano para minimizar os impactos ge-
rados pela pandemia do novo corona-
vírus na agricultura familiar. A iniciati-
va “A feira vai até você” visa fortalecer 
o sistema de entrega domiciliar (deli-
very) nas vendas de alimentos orgâni-
cos e agroecológicos cultivados pelas 
comunidades apoiadas pela empresa 
por meio do Programa de Desenvolvi-
mento Rural e Territorial (PDRT).

“A Suzano sempre esteve empe-
nhada em garantir apoio às famílias 
como forma de impulsionar a gera-
ção de renda e o PDRT é a principal 
ferramenta nesse sentido. Neste pe-
ríodo de pandemia, a empresa ado-
tou diversas medidas para ajudar no comba-
te e prevenção ao novo coronavírus e, com 
os projetos sociais que apoiamos, não terí-
amos atitude diferente. Estamos trabalhan-
do constantemente para fortalecer as redes 
locais”, destaca Andreone dos Santos Souza, 
consultor de sustentabilidade da Suzano.

O objetivo é que os produtores consigam 
retomar as vendas durante a crise. Para isso, a 
Suzano fornece, por meio do PDRT, toda a as-

sistência técnica necessária para apoiar as co-
munidades parceiras, desde a montagem das 
cestas, operacionalização da logística, até co-
municação. A intenção é fomentar o uso das 
redes sociais e aplicativos de mensagens para 
a divulgação e incentivar a população a com-
prar dos pequenos produtores.

A agricultura familiar, fortalecida por este 
programa, reforça seu papel social produ-
zindo cestas com produtos agroecológicos, 

como hortaliças, frutas e verduras. A 
iniciativa está sendo realizada nos mu-
nicípios de Mucuri, Teixeira de Freitas e 
Posto da Mata.

Em apenas três semanas, a ven-
da de cestas registrou um aumento de 
350% nessas regiões. “O intuito é justa-
mente dar uma alternativa para as fa-
mílias que fazem parte dos projetos so-
ciais da Suzano e que não podem sair 
durante o isolamento social. Nossa ex-
pectativa é que os agricultores deem 
continuidade após o fim da quarente-
na, justamente para estimular a agri-
cultura familiar e movimentar a econo-
mia local”, enfatiza o consultor.

O plano “A feira vai até você” contem-
pla todos os estados com atuação da Su-
zano: Bahia, Espírito Santo, Maranhão, 
Mato Grosso do Sul e São Paulo, totali-

zando 348 agricultores familiares beneficiados 
de 38 comunidades apoiadas pelo PDRT.

Juntas, essas comunidades pelo Brasil co-
mercializam 174 cestas semanais e a expec-
tativa é que, com a ação, este número possa 
saltar para 752 cestas por semana, o que cor-
responde a um incremento de 332% nas ven-
das por delivery. Seriam cerca de nove tonela-
das de alimentos orgânicos e agroecológicos 
entregues por semana e 36 toneladas ao mês.

Apoio aos colaboradores na Suzano
Em paralelo, a Suzano tem empreendi-

do todos os esforços para seguir operando, 
com foco na segurança e saúde de seus co-
laboradores, e dessa forma garantir o abas-
tecimento de produtos no mercado. A com-
panhia fabrica matérias-primas usadas na 
confecção de papéis sanitários, máscaras, 
fraldas, papéis, embalagens de medicamen-
tos e alimentos, embalagens em geral, itens 
ainda mais indispensáveis nesse momen-
to de isolamento social e de necessidade de 
maiores cuidados com a higiene.

A Suzano acompanha atentamente a si-
tuação do COVID-19 no Brasil e, interna-
mente, também tem adotado um conjunto 
de medidas operacionais e administrativas. 
A empresa decidiu suspender todas as ati-

vidades operacionais não essenciais de co-
laboradores próprios e terceiros e cancelar 
viagens, eventos, visitas às unidades e reu-
niões presenciais. Os colaboradores que não 
necessitam estar presencialmente nas uni-
dades para a continuidade das operações 
passaram a trabalhar em formato home offi-
ce. O mesmo tratamento foi dado a todos os 
colaboradores com 60 anos ou mais e todos 
aqueles que apresentem condição de ris-
co, como hipertensos, diabéticos ou que te-
nham doenças pulmonares.

Para os colaboradores cuja presença é 
indispensável nas operações, a companhia 
adotou como ações prioritárias, por exem-
plo, a medição de temperatura corporal dos 
trabalhadores antes do acesso a fábricas, 

ônibus ou viveiros; a distribuição de refei-
ções individuais e espaçamento maior entre 
mesas e cadeiras nos refeitórios; a adoção 
de maior distanciamento de cadeiras em sa-
las de controle operacionais, com sinalização 
visual no local; a limitação a 50% no núme-
ro de colaboradores transportados nos veí-
culos da empresa; o aumento da frequência 
de limpeza e higienização de áreas comuns; 
a disponibilização de máscaras aos colabora-
dores que estiverem na Unidades; e a ado-
ção de quarentena caso haja identificação 
de colaborador ou prestador de serviço com 
risco de contaminação. Todas essas ações 
são acompanhadas por um frequente com-
partilhamento de informações em todos os 
canais de comunicação da empresa.
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Veracel impulsiona ações 
coletivas contra o coronavírus

Como forma de cooperar para o en-
frentamento da pandemia do co-
ronavírus e seus efeitos na região, 
a Suzano e a Veracel Celulose, em 

parceria, lançam um conjunto de ações que 
incluem a montagem de um hospital de 
campanha na cidade de Teixeira de Freitas 
(BA), que contará com 20 leitos de UTI.  A 
iniciativa inclui a doação de 20 respirado-
res, fixos e móveis, e toda a estrutura físi-
ca que será construída contígua ao Hospital 
Municipal de Teixeira de Freitas. A manu-
tenção da unidade será realizada pelo Go-
verno do Estado.

Além dessas iniciativas em parceria com 
a Suzano, a Veracel está implementando um 
conjunto integrado de ações, com diversas 
frentes de atividades. A companhia adotou 
uma série de medidas de prevenção e ajus-
tes na rotina de trabalho, dentro do compro-
misso de não medir esforços para assegurar 
a segurança e o bem-estar de seus colabora-
dores. Também está organizando iniciativas 
coletivas de apoio às comunidades locais, 
em parceria com outras empresas, autorida-
des, universidades, movimentos populares e 
organizações sociais.

As medidas fazem parte do cuidado da 
companhia com a sua região onde atua. O 
objetivo é estender o auxílio ao máximo 
possível de comunidades vulneráveis, con-
siderando uma avaliação minuciosa quanto 
às suas necessidades específicas para esse 
momento de emergência. Assim, as inicia-
tivas estão sendo planejadas dentro desse 
foco, com o apoio de parceiros e de líderes 
comunitários e em comum acordo com os 
mesmos.

Entre as iniciativas, a Veracel organizou 
uma ação conjunta com empresas parceiras 
para a doação de mais de 86 mil itens de saú-
de e higiene para as secretarias de Saúde dos 
municípios de Porto Seguro e Eunápolis. Os 
materiais doados incluem itens como más-
caras descartáveis, toucas, luvas cirúrgicas, 
óculos de proteção e aventais.

Outra ação é a doação de hipoclorito de 
sódio, na concentração de 2,5% de cloro, 
substância utilizada para a desinfecção de 
ambientes e com as mesmas características 
da água sanitária de uso doméstico. Dentro 
do volume adquirido para essa ação, a Vera-
cel já distribuiu 30 mil litros do produto, para 
as secretarias municipais de Saúde das 11 ci-
dades onde está presente, Eunápolis, Cana-

vieiras, Belmonte, Guaratinga, Itabela, Ita-
gimirim, Itapebi, Mascote, Potiraguá, Porto 
Seguro e Santa Cruz Cabrália, também em 
parceria com outras companhias, para cola-
boração técnica e logística.

Ações de curtíssimo, curto e médio prazo 
com foco na segurança alimentar das comu-
nidades mais vulneráveis também estão sen-
do planejadas e organizadas pela empresa, 
com a parceira técnica da Escola Superior de 
Agricultura Luiz de Queiroz (Esalq), da USP, 
e da Universidade Federal do Sul da Bahia 
(UFSB), que já atuam nos projetos de agricul-
tura familiar da Veracel, além de movimen-
tos populares e organizações sociais, bem 
como juntamente com a Consultoria Etno, 
que atende a comunidades tradicionais, 
dentre elas, as 33 aldeias indígenas dentro 
da área de atuação da empresa.

Uma delas, de curtíssimo prazo, é de aju-
da humanitária e emergencial: a doação de 
alimentos e itens de higiene básica está em 
curso para atender as demandas imediatas 
de algumas comunidades. Aproximadamen-
te 2.500 famílias serão atendidas. Como for-
ma de contribuir com a segurança das fa-
mílias na higienização de alimentos e na 
potabilidade da água utilizada no dia a dia, 
essas comunidades também receberão hi-

poclorito de sódio (água sanitária) e orienta-
ções de uso.

Também está em curso uma articulação 
entre uma rede de costureiras, associações 
comunitárias e pequenos empreendedo-
res dos municípios da região para a confec-
ção de 15 mil máscaras caseiras, que já estão 
sendo doadas a funcionários da Veracel e a 
empresas parceiras. Essa ação colabora para 
a geração de renda local.

Várias outras iniciativas estão em estrutu-
ração. São ações diversas, embasadas pelo 
olhar da economia criativa, voltadas, por 
exemplo, para o aproveitamento da produ-
ção e da mão de obra locais das comunida-
des, favorecendo a manutenção de iniciati-
vas que continuam previstas nos projetos 
de agricultura familiar e visando a geração 
de renda e soluções colaborativas entre as 
comunidades. Todas as medidas em estu-
do buscam cocriar alternativas socioeconô-
micas contra os problemas gerados pela Co-
vid-19 nessas localidades.

Além de todas essas iniciativas, a em-
presa está em permanente contato com as 
autoridades, no sentido de apoiar o poder 
público e de contribuir com as ações de con-
tenção da disseminação do novo coronaví-
rus no Extremo Sul da Bahia.
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Censo de tartarugas e de 
baleias jubartes na costa 

Sul da Bahia traz bons resultados

Ap r o x i m a d a m e n t e 
16.500 filhotes de tar-
tarugas marinhas che-
garam ao mar na tem-

porada 2018-2019. Isso é o que 
demonstra o monitoramento re-
alizado ao longo de 35km de li-
toral no Sul da Bahia. O monito-
ramento é feito durante todo o 
ano pela consultoria especiali-
zada CTA Serviços em Meio Am-
biente (CTA). “É um número bas-
tante significativo”, comemora 
Tarciso Matos, coordenador da 
área de Meio Ambiente e Licen-
ciamento da Veracel, indústria 
de celulose baiana. O anúncio 
do resultado veio acompanha-
do de outros bons registros: ao 
todo, foram 340 ninhos e 27 mil 
ovos. Desses, dez mil ovos não 
vingaram. “Sempre contabiliza-
mos algumas perdas de ninhos 
por predação animal, avanço 
da maré, entre outros,” lamen-
ta Matos. Entretanto, algumas 
ações preventivas como colo-
car telas de arame para proteção 
em torno do ninhos, transferên-
cia dos ninhos das áreas com ris-
co de erosão marinha para áreas 
mais seguras, entre outras, vem 
sendo adotadas pela CTA para 
proteger os ninhos.

Para Wilson Meirelles, coor-
denador do programa de mo-
nitoramento da CTA, o núme-
ro das ocorrências reprodutivas 
mostram que as tartarugas con-
tinuam usando a região para de-
sovar, um processo que se repe-
te de três a seis vezes no mesmo 
ano. “Com base no histórico da 
região, o comportamento das fê-
meas segue padrão semelhante 
ao observado nas últimas tem-
poradas reprodutivas”. Além dis-
so, complementa Meirelles, o 
aparecimento de desovas das 
espécies oliva (Lepidochelys oli-
vacea) e da tartaruga-de-pente 

(Eretmochelys imbricata), que 
concentram as ocorrências re-
produtivas principalmente nos 
estados de Sergipe e Rio Gran-
de do Norte, reforça a necessi-
dade de proteção no litoral Sul 
da Bahia.

Outro dado importante está 
relacionado ao  encalhe de tar-
tarugas – vivas debilitadas ou 
mortas. Nas temporadas ante-
riores, foram registradas 110 
(2016-2017) e 90 (2017-2018) 
ocorrências, quando a média 
anual era de 70 registros. A boa 
notícia é o anúncio da inaugura-
ção de um centro de reabilita-
ção , em Belmonte, onde tam-
bém serão feitas necropsias 
para identificar a causa dos en-
calhes. “Vai nos ajudar a enten-
der melhor esses números”, co-
menta Matos. A construção do 
local está sendo feita pela Vera-
cel, em parceria com o  Inema 
(Instituto do Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos), no esta-
do da Bahia. Após a inaugura-
ção, prevista para o segundo se-
mestre desse ano, o centro de 
reabilitação será operado pelo 
CTA nos moldes praticados pe-
los demais Centros de Reabilita-
ção existentes ao logo da costa 
brasileira, assim como pelo pro-
jeto Tamar, em Salvador.

 Monitoramento de baleias 

jubartes – O monitoramento aé-
reo das baleias jubartes no lito-
ral brasileiro, feito em 2019 tam-
bém na costa do Brasil, é tão 
importante quanto o das tarta-
rugas. O monitoramento aéreo 
das jubartes mostrou que a es-
timativa populacional da espé-
cie diminuiu. No censo aéreo de 
2015, a concentração de baleias 
jubarte no Brasil era cerca de 17 
mil animais. Ano passado, o nú-
mero caiu para 14.618. Para Mil-
ton Marcondes, coordenador de 
pesquisa do Instituto Baleia Ju-
barte (IBJ), a redução da presen-
ça ainda precisa ser melhor es-
tudada. “Estamos avaliando se 
o crescimento da população das 
baleias está se estabilizando ou 
se não conseguimos ter uma es-
timativa mais precisa em função 
de diversos fatores externos. Foi 
uma temporada atípica e ainda é 
cedo para concluir a causa”, pon-
dera Marcondes.

Realizado pelo IBJ, com apoio 
da Veracel, o monitoramento 
tem cumprido uma agenda posi-
tiva que amplia as ações exigidas 
pelos órgãos ambientais. No ano 
passado, por exemplo, a empre-
sa aproximou cerca de 7 milhas 
náuticas a rota de navegação das 
barcaças da costa no trecho que 
vai de Belmonte/BA a Prado/BA 
Essa medida contribuiu para a 

redução do risco de choque en-
tre as baleias jubartes e a barca-
ça de celulose. 

O IBJ também faz o monito-
ramento de encalhes. Em 2019, 
20 baleias jubartes encalharam 
na região de monitoramento en-
tre Belmonte-BA e Barra do Ria-
cho. Até o momento, não houve 
registros de encalhes de baleias 
em função de colisão com as 
barcaças de celulose. 

Reduzir os riscos de choque 
com o animal é uma preocu-
pação antiga da Veracel. Des-
de 2011, a observação de baleia 
passou a ser feita por um obser-
vador embarcado no empurra-
dor da barcaça que transporta a 
celulose do Terminal Marítimo 
de Belmonte (BA) até Aracruz, 
no Espírito Santo. E uma outra 
medida preventiva e inovadora 
será implantada em julho des-
se ano: a instalação de uma câ-
mera térmica na barcaça que irá 
registrar os movimentos das ba-
leias e de pequenas embarca-
ções, alimentar um software e 
ser capaz de soar alarmes sono-
ros diferenciados caso identifi-
que qualquer obstáculo à fren-
te da embarcação, seja baleia 
ou um barco pesqueiro, em um 
raio de até 2km. Com isso, o ris-
co de colisão com as barcaças 
será bastante reduzido.
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A Bracell, consciente de 
seu papel na prevenção 
e combate ao coronaví-
rus (Covid-19) e ressal-

tando um dos pilares de sua filoso-
fia de que ‘suas operações devem 
também ser boas para a comuni-
dade’, realizou a doação de equi-
pamentos e insumos utilizados 
pelas equipes médicas no trata-
mento de pacientes com a doen-
ça e na limpeza e  higienização das 
unidades de saúde.

A empresa vem contribuin-
do diretamente com o Governo 
da Bahia, Polícia Civil e municípios 
do litoral norte e agreste, áreas de 
atuação da empresa. No dia 17 
de abril, foram entregues ao Esta-
do quatro respiradores mecânicos 
e 50 mil máscaras faciais. As doa-
ções se somam a outras realizadas 
há duas semanas, pela Bracell, que 
incluíram protetores faciais, másca-
ras, kits de higiene e equipamen-
tos de proteção individual, além do 
apoio na compra de respiradores 
doados pela Federação das Indús-
trias do Estado da Bahia (Fieb).

 Para Per Lindblom, vice-presi-
dente executivo da Bracell, o se-
tor de papel e celulose possui uma 
missão fundamental não ape-
nas pela importância dos produ-
tos no combate à pandemia, mas 
também por iniciativas direciona-
das a quem ocupa a linha de fren-
te no tratamento de pacientes. “A 
nossa responsabilidade ganha no-
vas proporções neste momento, 
uma vez que cuidamos da saúde 
e da segurança de pessoas em to-
das as etapas de nossas operações 
em todo o País. Esses equipamen-
tos e materiais que estamos doan-
do ajudarão no tratamento da Co-
vid-19 e, com certeza, irão salvar 
vidas nas regiões onde atuamos”, 
afirmou.

Esse momento exige união e 
colaboração de todos para pre-

Bracell adota medidas 
efetivas de controle do novo 

coronavírus e apoio a comunidades

venir e combater o coronavírus, 
ajudando a salvar vidas. Por isso, 
a Bracell reitera seu compromis-
so com as comunidades regionais, 
além de intensificar as medidas de 
saúde e segurança adotadas com 
todos os seus colaboradores.

 
Ações internAs
Desde março, a Bracell toma 

medidas preventivas em suas 
operações, em linha com todos 
os protocolos dos governos es-
taduais e federal. Seus profissio-
nais identificados como “grupos 
de risco” foram temporaroamen-
te afastados e o número de cola-
boradores presentes em ônibus 
e áreas de convivência, como os 
refeitórios, foi reduzido para me-
nos da metade. Além disso, fo-
ram instalados pontos de álcool 
em gel e termômetros para ve-
rificação de temperatura antes 
do embarque de passageiros em 
ônibus e nas entradas das unida-
des, de forma a manter o funcio-
namento e, principalmente, a se-
gurança das fábricas e atividades 
florestais.

A empresa também disponibili-
zou uma ampla série de iniciativas 
para promover a tranquilidade, o 
bem-estar e o apoio psicológico 
de seus colaboradores. As ações 

abrangem acolhimento emocio-
nal com psicólogos, um pacote de 
vídeos produzidos por especialis-
tas em bem-estar físico e mental 
com atividades como relaxamen-
to, yoga e alongamento, além de 
dicas de cursos online e desenvol-
vimento pessoal. 

A companhia monitora o sta-
tus da pandemia e trabalha dia-
riamente para equilibrar a produ-
ção com o máximo de segurança 
para toda a sociedade. O setor de 
papel e celulose é essencial nesse 
momento, pois mantém a popu-
lação abastecida com produtos 
de primeira necessidade, como 
papéis de uso higiênico e medi-
cinal e cartões para embalagens 
utilizadas para transportar ali-
mentos, equipamentos e produ-
tos em geral, além de insumos 
para máscaras cirúrgicas, cápsu-
las e medicamentos.

 
PrinciPAis medidAs
Reforço na higienização de 

suas instalações, como recepções, 
mesas, salas, banheiros, refeitó-
rios, máquinas, equipamentos, 
veículos de frota e caminhões que 
trabalham em suas unidades.

Revezamento de equipes: al-
ternando o trabalho dos profis-
sionais em casa e na empresa, re-

duzindo o número de pessoas em 
suas áreas internas. Mudamos 
também o horário de trabalho das 
equipes de turno e da manuten-
ção, visando a reduzir o número 
de pessoas nas instalações da Bra-
cell. E todas as pessoas que aces-
sam as unidades têm sua tem-
peratura corporal aferida pelos 
agentes de portaria com termô-
metros eletrônicos.

Visitas externas foram suspen-
sas, bem como a realização de via-
gens nacionais e internacionais a 
trabalho. Nem mesmo o desloca-
mento entre as áreas florestais e 
industriais está autorizado. Tam-
bém foram cancelados eventos in-
ternos, treinamentos e reuniões 
estão sendo realizadas preferen-
cialmente por videoconferências. 
Quando presenciais, estas acon-
tecem com poucas pessoas e com 
os participantes mantendo distân-
cia segura entre si.

Os refeitórios da empresa fo-
ram reconfigurados, reduzindo o 
número de assentos para aumen-
tar a distância entre os usuários, 
ampliando os horários de funcio-
namento, demarcando os limites 
de aproximação nas filas. Além 
disso, a Bracell alterou o regime 
self servisse para entrega das ban-
dejas com talheres e pratos já ser-
vidos, evitando o contato manual 
dos usuários com utensílios como 
pegadores e conchas.

Para o transporte, em parce-
ria com as empresas que utilizam 
o pool de ônibus, diminuiu o nú-
mero de passageiros nestes veí-
culos, que passaram a ser higie-
nizados após o término de cada 
viagem. O mesmo procedimento 
está sendo adotado com as vans 
que transportam as equipes de 
campo. Além disso, foram dispo-
nibilizados kits de higienização nos 
veículos próprios, módulos de co-
lheita e máquinas florestais.
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 Ibá lança vídeos valorizando 
produtos da indústria

A indústria de base flores-
tal está comprometida a 
seguir fabricando maté-
rias-primas e produtos 

fundamentais para médicos, hospi-
tais e lares de todo o país. Avental 
e roupa médica, cápsulas de remé-
dio, bulas e caixas de medicamen-
tos, formulários e fichas médicas, 
instrumentos hospitalares em aço, 
embalagens de papel para alimen-
tos e produtos para supermerca-
dos, farmácias, caixas para delivery, 
entre uma infinidades de outros 
itens são essenciais para que todos 
possam enfrentar e passar por esse 
momento de pandemia.

 Para dar luz à importância do 
setor, a Ibá lança uma série de ví-
deos que valorizará o trabalho e 
os produtos originados a partir 
das árvores cultivadas. São ma-
teriais curtos (30 segundos) para 
rápida disseminação da mensa-
gem em todas as plataformas. 
Assista: https://www.youtube.
com/watch?v=AzaXXfId2Qw

Associação em Pauta no site da Ibá
O site da Ibá passa a ser mais mais uma plataforma para divul-

gação das associadas. A entidade colocou no ar a seção “Asso-
ciadas em pauta”, que reúne materiais que dão luz a ações so-
cioambientais das indústrias de base florestal. Para este início, 

o foco está no combate ao avanço da Covid-19. Já estão no ar materiais 

de empresas sobre as atitudes para proteger seus funcionários e tercei-
ros; modelos implantados para que continuem operando, sem deixar 
faltar os produtos essenciais do setor aos brasileiros; além dos esforços 
em contribuir, por meio de doações ou programas, com comunidades 
que tiveram suas rendas afetadas por este momento.
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Conselho Deliberativo da Ibá
Horacio Lafer Piva e Paulo Hartung co-

mandaram, em 07/04, reunião virtu-
al do Conselho Deliberativo da Ibá, 
com ampla participação dos presi-

dentes das empresas associadas. Densa e com 
quase duas horas de duração, a reunião teve 
como tema central a pandemia e seus diversos 
desdobramentos no Brasil e no setor. Com quó-
rum muito qualificado, as empresas participan-
tes relataram impactos que vêm experimen-
tando e também compartilharam os cuidados 
que estão sendo adotados com os colaborado-
res e terceiros. Paulo Hartung sinalizou que a 
Ibá seguirá reunindo informações sobre as me-
lhores práticas das associadas, a fim de poten-
cializar sua divulgação. 

Além de servir para que a IBÁ descreves-
se sua atuação nestes tempos de home office, 
demonstrando que a rotina de reuniões re-
motas de nossos Comitês e GTs continua con-
tando com quórum elevado de associados, foi 
igualmente possível passar em revista o tanto 
que tem sido feito, em termos de correspon-

dências a autoridades -- os 27 governadores, 
diversos ministros e muitas autoridades mu-
nicipais --, de manifestações públicas, por ve-
zes em parceria com outras entidades do se-
tor produtivo, e dos mais diversos tipos de 
gestões em defesa do setor, em tempos tão 
desafiadores, de ameaças que possam onerar 
ou prejudicar ainda mais nossas atividades. 
Nesse sentido, após a reunião, foi enviada a 
todos os membros do Conselho uma planilha 
graças à qual nosso núcleo de crise, os seto-
res de relações governamentais, jurídico e tri-
butário, além de comunicação, monitoram o 
cipoal de medidas já baixadas pelo governo, 
em seus três níveis, assim como a realidade 
do que está em tramitação ou discussão no 
Congresso Nacional, e também com alguma 
informação sobre a situação em países sele-
cionados no exterior.

Merecem especial destaque os relatos das 
empresas sobre as diversas ações de solida-
riedade em que estão engajadas, como, para 
exemplificar, a Softys/CMPC, que vai começar 

a produzir máscaras, ou a Klabin e Suzano, seja 
em parceria para produzir respiradores no Bra-
sil, seja na importação de respiradores e más-
caras hospitalares destinadas a doações.  A Ibá 
também está reunindo essas informações de 
doações e ações sociais das empresas para di-
vulgar ainda nesta semana no Ibá Digital e na 
nova área do associado do site https://iba.org/
associadas-em-pauta.https://iba.org/associa-
das-em-pauta.

Em resumo, no diálogo de hoje mostrou 
que ao menos dois legados positivos estes tris-
tes tempos de crise podem nos deixar: a for-
ça do trabalho solidário que mobiliza todo o se-
tor de árvores cultivadas e que pode servir de 
exemplo ao Brasil, e o esmero com que todas 
as nossas empresas estão cuidando da saúde e 
da segurança de seus milhares de colaborado-
res, esses heróis cujo trabalho é vital para ca-
deias de suprimento absolutamente essenciais 
a nossa sociedade. Como, felizmente, toda cri-
se um dia chega ao fim, é nossa obrigação ex-
trair dela bons ensinamentos.

Reunião das associações estaduais 
alinha ofício que será enviado ao IMA
A Ibá e os representantes das associa-

das estaduais se reuniram para ali-
nhar a elaboração de um ofício, que 
será assinado pelo presidente da  Câ-

mara Setorial de Florestas Plantadas (CSFP) do 
Mapa, em  apoio à Associação Catarinense de 
Empresas Florestais (ACR). O documento será 
enviado ao do Instituto do Meio Ambiente 
de Santa Catarina (IMA). Recentemente, fo-
ram publicadas três portarias do IMA que es-
tabelecem restrições e procedimentos de uso 
e controle para espécies dos gêneros eucalyp-

tus, corymbia, pinus, além de procedimentos 
técnicos para a introdução de espécies exóticas 
ao Estado. As portarias foram publicadas sem 
qualquer tipo de diálogo com  o setor privado 
e sem considerar a importância do setor de flo-
restas plantadas para o desenvolvimento eco-
nômico, social  e ambiental do Estado. Além do 
apoio da CSFP, a Embrapa Florestas elaborará 
uma nota técnica reiterando todos os benéfi-
cos gerados a partir dos plantios florestais.

Na reunião, foi solicitado o apoio das asso-
ciadas estaduais para divulgar o  levantamento 

que a Ibá está realizando para entender os po-
tenciais impactos econômicos decorrentes da 
crise causados pela Covid-19 aos prestadores 
de serviço da área florestal. O mesmo levan-
tamento está sendo realizado junto às empre-
sas associadas à Ibá e será estendido também 
aos prestadores de serviço, pois eles são um 
importante elo da cadeia que não possuem a 
mesma estrutura das grandes empresas para 
manterem suas atividades econômicas em 
momentos de crise. Sendo assim, irão precisar 
de um apoio diferenciado.
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Especial Business da Let’s Go 
apresenta as personalidades 

mais influentes da Bahia

Pesquisadores da Em-
brapa Florestas (PR) de-
monstraram que a na-
nocelulose do tipo 

microfibrilada (conhecida como 
MFC) de pinus e de eucalipto 
pode atuar como espessante e 
emulsificante eficaz no prepa-
ro de álcool antisséptico e álcool 
em gel, produtos utilizados na li-
nha de frente dos cuidados para 
evitar a contaminação pelo co-
ronavírus e com grande procura 
pelo mercado consumidor.

Segundo a Associação Bra-
sileira da Indústria de Higiene 
Pessoal, Perfumaria e Cosmé-
ticos (Abihpec), com a pande-
mia do coronavirus, a deman-
da global de álcool gel cresceu 
dez vezes em relação ao re-
gistrado em 2019. Isso resul-
tou na falta do principal espes-
sante usado na sua fabricação: 

Arevista Let’s Go Bahia acaba de lan-
çar a edição Especial Business, que 
reúne empresários de diversos seg-
mentos do estado, além de autori-

dades, representantes de associações e gru-
pos empresariais de relevância e diversos 
veículos da imprensa baiana. O projeto tem 
como objetivo homenagear as personalida-
des mais influentes do estado da Bahia nos 
dois últimos anos, e dentre os destaques está 
Wilson Andrade, diretor executivo da Asso-
ciação Baiana das Empresas de Base Flores-
tal (ABAF) é um dos articulistas. “A publicação 
busca reunir pessoas que fazem diferença. 
Uma boa rede de relacionamentos composta 
por diferentes perfis e com interesses e expe-
riências diversas é capaz de gerar gigantescas 
oportunidades de negócios”, disse Verônica 
Villas Boas, publisher da revista.

Empresário e economista com vasta ex-

periência nas áreas de fusões e aquisições 
empresariais, relações internacionais e co-
mércio exterior, indústria e agronegócio, Wil-
son Andrade tem presidido várias entidades 
setoriais no Brasil e exterior. Desde 2011 tem 
se dedicado também ao setor florestal, na 
diretoria da Associação Baiana das Empresas 
de Base Florestal (ABAF), a qual participa de 
mais de 40 diferentes fóruns estaduais e na-
cionais, onde ocorre uma constante troca de 
informações e experiências que contribuem 
para a formulação de políticas públicas e pri-
vadas para o desenvolvimento contínuo e 
sustentável das atividades florestais. É tam-
bém presidente do Conselho Superior da As-
sociação Comercial da Bahia (ACB), diretor 
da Fieb/Senai, membro e presidente do Co-
mitê Consultivo (CC) do Fundo Comum de 
Commodities (CFC) da Organização das Na-
ções Unidas (ONU).

Cientistas usam nanocelulose de pinus e de eucalipto 
como espessante para fabricação de álcool em gel

o carbopol. O problema levou a 
Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária (Anvisa) a flexibiliar as 

normas para a fabricação de ál-
cool em gel e diversas institui-
ções têm atuado na produção e 

disponibilização do produto.
O Laboratório da Tecnologia 

da Madeira da Embrapa Flo-
restas tem trabalhado em di-
ferentes formulações para ela-
boração do álcool 70% usando 
nanocelulose de pinus e de eu-
calipto como espessante, em 
substituição ao carbopol. A ce-
lulose branqueada passa por 
um processo de desfibrilação 
mecânica, que resulta na sus-
pensão aquosa de nanocelulo-
se, que tem propriedades de 
um gel e capaz de substituir 
o carbopol na emulsificação. 
A  MFC foi produzida com a co-
laboração da área de Pesquisa 
e Desenvolvimento da empre-
sa Klabin que conta com uma 
planta piloto de produção de 
MFC capaz de obter um grau 
de desfibrilação adequado à 
produção do álcool em gel.
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Infográfico: a verdade sobre o papel

A indústria gráfica, assim 
como tantos outros seg-
mentos, vem passan-
do por muitas dificulda-

des por conta da crise econômica. 
No entanto, há dois aspectos adi-
cionais que têm prejudicado suas 
atividades. São um tipo de fake 
news – mitos que vêm se propa-
gando, mas não têm fundamento. 
Por um lado, muita gente questio-
na a eficácia da mídia impressa e 
acredita que a maioria das pesso-
as tende a preferir a comunicação 
digital. Sobre esta última, o site da 
campanha Two Sides traz os resul-
tados de pesquisas feitas em diver-
sos países mostrando que o públi-
co em geral continua preferindo a 
mídia impressa e nela confia mais.

Outras falsidades têm a ver com 
o impacto ambiental do papel e da 
impressão. O mais difundido des-
ses mitos é que para produzir papel 
é necessário desmatar florestas nati-
vas quando, na verdade, árvores são 
plantadas para essa finalidade, como 
acontece no Brasil e em muitos ou-
tros países produtores de celulose. 
Mesmo em países onde se usam es-
pécies nativas, a extração é mane-
jada de tal maneira que as florestas 
estão crescendo. Claro! Se uma em-
presa ganha dinheiro fabricando ce-
lulose e papel, ela precisa garantir 
que não vai faltar matéria prima para 
que o negócio continue viável. Essas 
empresas se preocupam com sus-
tentabilidade, a começar com a sus-
tentabilidade do próprio negócio.

No Brasil, todos os dias planta-
-se, em média, o equivalente à área 
de 500 campos de futebol de árvo-
res para produção de celulose. No 
total, temos hoje 7,8 milhões de 
hectares de plantações de árvores 
para diversas aplicações industriais. 
Além disso, outros 5,6 milhões de 
hectares de matas nativas são con-
servados pelas mesmas empresas. 
Todas essas árvores retiram CO2 da 
atmosfera e, assim, ajudam a redu-
zir o efeito estufa amenizando as 
mudanças climáticas.

Outro fato que os potenciais 
clientes e consumidores precisam 
saber é que o papel é um dos ma-
teriais mais reciclados do mundo. 

No Brasil, segundo a Associação 
Nacional dos Aparistas – ANAP, a 
taxa de reciclagem de papel alcan-
çou 68,7% em 2018. Na Europa, 
duas toneladas de papel são reci-
cladas a cada segundo. Além disso 
papel é biodegradável.

Apesar disso, muitas pesso-
as pensam que mídia eletrônica é 
menos poluente. No entanto, o se-
tor de tecnologia da informação re-
presenta cerca de 2% das emissões 

globais de gases que causam o efei-
to estufa. Os data centers que ar-
mazenam nossos arquivos e cons-
tituem a famosa “nuvem” são cada 
vez mais utilizados. O apelido nos 
leva a crer que se trata de algo tão 
inofensivo quanto as nuvens do 
céu. No entanto, esses data cen-
ters consomem enormes quanti-
dades de energia elétrica, muitas 
vezes oriundas da queima de com-
bustíveis fósseis. Se comparada à 

demanda de eletricidade dos pa-
íses num mesmo ano, “a nuvem” 
seria o sexto maior consumidor.

Esses fatos precisam ser divul-
gados amplamente, para que nin-
guém deixe de optar pela mídia im-
pressa pensando que esta é pouco 
eficaz ou que prejudica o meio am-
biente mais que a mídia eletrônica. 
A campanha Two Sides vem se de-
dicando a desconstruir essas e ou-
tras fake news. Fonte: Two Sides

EVITAR USAR PAPEL
NÃO SIGNIFICA 

SER ECOLÓGICO

10. As árvores cultivadas e manejadas de forma 
responsável oferecem muitos benefícios 
econômicos, ambientais e sociais. 

5. Mais de 500 empresas em nível global removeram 
alegações ambientais enganosas sobre papel e comunicação 
impressa desde o início da campanha global 
anti-greenwashing de Two Sides, em 2020.5

8. O desmatamento é a conversão permanente 
ou a longo prazo de florestas para outros usos da terra. 
O manejo florestal sustentável, ao contrário, mantém 
os recursos ambientais, sociais e econômicos 
ao longo do tempo.8

4. 49% dos consumidores brasileiros
acreditam que bancos e prestadores 
de serviços tentam convencê-los de que 
o digital é melhor para o meio ambiente, mas a verdade é que 
querem economizar com impressão e despesas de postagem.2

9. Do total de árvores cultivadas no Brasil, 
36% são destinadas à indústria de 
papel e celulose.9

Muitas empresas estão forçando os clientes a migrarem do papel para 
o digital, alegando que é mais ecológico e ajuda a salvar as árvores. 

Tais alegações ignoram a crescente pegada ambiental dos eletrônicos e 
as características sustentáveis exclusivas da comunicação 

impressa e do papel. 

2. 63% dos consumidores 
brasileiros concordam que é 
  mais agradável ler um livro 
  impresso, 49% consideram 
  as revistas impressas mais 
  agradáveis e 39% preferem 
  os jornais impressos.2

SAVE A TREE;

DON'T PRINT THIS EMAIL!X

7. As campanhas de marketing devem dispor de dados comprobatórios 
e de fontes externas que endossem suas afirmações sobre impactos 
ambientais dos meios de comunicação.7

 

Evite usar
Papel

3. O papel é um dos materiais 
mais reciclados no mundo e 
cerca de 85% de sua matriz 
energética tem origem em 
fontes renováveis.3

Taxa de reciclagem de papel
 no

 

68%

6. A comunicação eletrônica tem uma pegada 
ambiental significativa e crescente, e o
lixo eletrônico é um dos resíduos 
que mais crescem no mundo.6                   

Brasil em 2018.4

Referências: 
1. IBÁ - Relatório Anual, 2017.  
2. Pesquisa Two Sides Brasil e Toluna, 2019.  
3. IBÁ - Relatório Anual, 2016.   
4. ANAP, 2018.
5. Two Sides, 2020.

Há ótimas razões para 
você #AmarPapel

#PapelNãoDesmata

Acesse twosides.org.br

1. As florestas brasileiras 
cultivadas, que fornecem madeira 
para fazer papel e muitos outros 
produtos, crescem o equivalente 
a 500 campos de futebol 
por dia.1  

6. Agenda 20/20 Technology Alliance, 2010.
7. Panorama Setorial da Internet - NIC Brasil, 2019. 
8. Masek, J.G. et al., 2011. 
9. IBÁ  - Indústria Brasileira de Árvores, 2019.

Two Sides é uma organização global, sem fins lucrativos, criada na Europa em 2008 por membros das indústrias de base
florestal, celulose, papel, cartão e comunicação impressa. Two Sides, a mais importante iniciativa do setor, promove a 
produção e o uso conscientes do papel, da impressão e das embalagens de papel, bem como esclarece equívocos comuns sobre 
os impactos ambientais da utilização desses recursos. Papel, papelcartão e papelão são provenientes de florestas
cultivadas e gerenciadas de forma sustentável. Além disso, são recicláveis e biodegradáveis.
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O setor de base florestal, com desta-
que para celulose, foi o que obteve 
o melhor crescimento na exporta-
ções baianas em março, comparan-

do com o mesmo mês do ano passado. O setor 
registrou o crescimento de 39,8%, seguido de 
soja (32,8%) e derivados de petróleo (20,9%). 
Os dados da Superintendência de Estudos Eco-
nômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vin-
culada à Secretaria de Planejamento (Seplan), 
mostram ainda que embora contaminadas 
pela retração dos mercados mundiais ao avan-
ço da pandemia do novo coronavírus, as ex-
portações baianas avançaram 8,3% em março 
comparado a igual mês do ano passado, atin-
gindo resultado de um comércio pouco dinâ-
mico, de US$ 568,8 milhões.

As exportações de produtos baianos tiveram 
um resultado em março melhor que o espera-
do em termos de volume – aumento de 26,6% 
- já que são em sua maioria, as commodities 
possuem menos elasticidade em relação à de-
manda mundial. No trimestre, as exportações 
baianas alcançaram US$ 1,8 bilhão, o que repre-

senta um aumento de 1,6% ante o primeiro tri-
mestre do ano passado.

As exportações de celulose se recuperaram 
ante o aumento na demanda pela matéria-pri-
ma, que é usada na fabricação de papéis para 
fins sanitários e embalagens, entre outros pro-
dutos, na esteira da disseminação da covid19. O 
crescimento das vendas no trimestre foi de 8%, 
atingindo US$ 281,9 milhões, enquanto que o 
volume embarcado cresceu 41,3%, também in-
fluenciado por paradas para manutenção das fá-
bricas ocorridas no mesmo período em 2019.

LiderAnçA - De acordo com o diretor exe-
cutivo da Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF), Wilson Andrade, o setor 
de base florestal continua disputando a lideran-
ça entre os maiores exportadores do estado e é 
o que mais contribui com o saldo da balança co-
mercial, pois exporta muito e importa pouco.

Em 2018, foi o primeiro, responsável por 
18,4% do total das exportações do estado. Os 
produtos da sua cadeia produtiva somaram 
mais de US$ 1,62 bilhão nas exportações, con-

tribuindo de maneira significativa no saldo posi-
tivo da balança comercial. O setor, entre janeiro 
e setembro de 2019 exportou US$ 900 milhões 
(US$ 1,2 bi no mesmo período em 2018). O de 
soja exportou pouco mais de US$ 1 bilhão neste 
ano contra US$ 1,3 em 2018 (jan-set); enquan-
to o setor de químicos/petroquímicos exportou 
US$ 900 milhões contra US$ 1,1 bi em 2018.

 Além disso, a importância econômica do 
setor de base florestal se dá pela alavanca-
gem de diversos outros segmentos que de-
mandam madeira nos seus processos produti-
vos, a exemplo da construção civil, da indústria 
de papel e celulose, a metalúrgica, energia de 
biomassa, a secagem de grãos do agronegó-
cio, madeira e móveis, entre outros. “Isso faz 
com que, mesmo com a redução de economia 
nacional (e do estado), o setor de base flores-
tal continua crescendo em referência a empre-
gos, exportações, investimentos, diversificação 
e desconcentração da atividade econômica no 
estado (as plantações florestais na Bahia es-
tão localizadas no Sul, Sudoeste, Litoral Norte 
e Oeste)”, informa Andrade.

Setor florestal é líder nas exportações 
baianas em março de 2020

7 de abril
Dia Do Jornalista

Uma homenagem da associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (aBaF) aos profissionais que, com criatividade, ética, talento 

e profissionalismo, exercem papel fundamental no nosso dia-a-dia.

Um papel cada vez mais relevante no exercício democrático de 
informação, tão necessário ao desenvolvimento da nossa sociedade.


