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Setor florestal: referência em 
produção com sustentabilidade

Na semana em que se comemora o 
Dia Mundial do Meio Ambiente, a 
Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) reforça que a 

Bahia contribui ativamente para o desenvol-
vimento do setor de base florestal nacional 
– um dos segmentos mais sustentáveis. Com 
atuação em mais de 1000 municípios e fábri-
cas e áreas florestais espalhadas em quase to-
dos os estados brasileiros, o setor é fonte de 
mais de 5 mil produtos, alguns fundamentais 
para o dia a dia de todos. 

As árvores plantadas são uma matéria-pri-
ma renovável, reciclável e amigável ao meio 
ambiente e à vida humana. O Brasil possui 
7,83 milhões de hectares plantados de euca-
lipto, pinus e demais espécies para a produ-
ção de painéis de madeira, pisos laminados, 
celulose, celulose solúvel, papel, peças e par-
tes de madeira para construção civil, produ-
ção energética e biomassa. É bom realçar que 
a área com florestas plantadas no Brasil ocupa 
apenas 1% da área do país, mas é responsá-
vel por 91% de toda a madeira produzida para 
fins industriais. 

Estas áreas são reflorestadas por meio de 
plantio de mudas desenvolvidas atendendo 
a um plano de manejo sustentável. Além das 
funções produtivas, os plantios de árvores de-
sempenham importante papel na prestação 
de serviços ambientais: evitam o desmata-
mento e impactos nos hábitats naturais, pro-
tegendo assim a biodiversidade; preservam o 
solo e as nascentes de rios; recuperam áreas 
degradadas; são fontes de energia renovável 
e contribuem para a redução das emissões de 
gases causadores do efeito estufa por serem 
estoques naturais de carbono. 

A Bahia possui 700 mil hectares de plan-
tações florestais e as empresas vinculadas à 

ABAF reúnem mais de 500 mil hectares com 
ecossistemas florestais nativos que são des-
tinados à proteção e preservação ambiental. 
Em resumo, o setor tem 0,7 hectare preser-
vado para cada hectare de produção, portan-
to mais que o dobro pelo exigido pelo Código 
Florestal brasileiro.

“A ABAF reitera ainda que as suas empre-
sas associadas cumprem rigorosamente as 
legislações vigentes, os mais altos padrões 
nacionais e internacionais de qualidade de 
produto e serviços, garantindo o compromis-
so com a segurança das pessoas, com a sus-
tentabilidade e com o meio ambiente”, acres-

centa o diretor executivo da ABAF, Wilson 
Andrade. 

O setor florestal é ainda referência nas ex-
portações, na geração de emprego, distribui-
ção de renda, qualificação de mão de obra, no 
uso de inovação e tecnologia, investimentos 
em programas socioambientais e na preocu-
pação com o desenvolvimento das comuni-
dades do entorno das suas operações. Além 
disso, os investimentos florestais ocorrem em 
quatro regiões distintas da Bahia (Sul, Sudoes-
te, Litoral Norte e Oeste) e isso contribui para 
a desconcentração da atividade econômica 
no estado.
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Empresas dão exemplos de preservação
Em 05/11/19, a Reserva Particular do 

Patrimônio Natural (RPPN) Estação Ve-
racel, localizada no Sul da Bahia, come-
morou 20 anos de fundação. Desde 

1998, quando foi reconhecida oficialmente 
pelo Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e 
dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 
como RPPN, muito tem sido feito para conser-
var a biodiversidade da Estação Veracel, que 
também é reconhecida como Sítio do Patri-
mônio Mundial Natural da Humanidade pela 
UNESCO. São mais de 6 mil hectares que se 
estendem pelos municípios de Porto Seguro e 
Santa Cruz Cabrália. O local abriga importan-
tes pesquisas sobre o bioma Mata Atlântica e 
desenvolve programas de educação ambien-
tal que atende comunidades rurais e indíge-
nas vizinhas.

A conservação de 25 espécies de mamí-
feros de médio e grande porte, de 229 es-
pécies de aves e de 242 espécies de vegetais 
rendeu à Veracel, empresa produtora de ce-
lulose, um reconhecimento inédito no se-
tor de florestas plantadas. A empresa acaba 
de receber a Certificação de Serviços Ecos-
sistêmicos da Conservação da Biodiversida-
de FSC® C017612 (Forest Stewardship Coun-
cil), procedimento criado pelo @fsc_brasil e 
emitido no Brasil pelo Imaflora. O objetivo do 
procedimento é reconhecer e valorizar a atu-
ação de empresas e organizações que usam 
os recursos naturais sem esgotá-los, seguindo 
assim um dos principais pilares do desenvol-
vimento sustentável. A única organização bra-
sileira a receber o selo até hoje havia sido a 
Cooperativa dos Produtores Agroextrativistas 
do Bailique (AmazonBai), que produz açaí e 
havia sido reconhecida em fevereiro de 2019.

A Veracel e a Suzano financiam o monito-
ramento independente da cobertura vegetal 
na região do sul da BA, projeto este realizado 
pelo Fórum Florestal do Sul da Bahia. Este tra-
balho apresenta a evolução da paisagem ao 
longo dos tempos evidenciando as mudanças 
do uso do solo de forma transparente e pú-
blica, que pode ser acessada no site  https://
monitoramentobahia.dialogoflorestal.org.
br/. São usadas imagens de satélite de alta re-
solução na classificação do uso do solo, com 
checagem em campo. Estes dados são de ex-
trema relevância para serem usados por insti-
tuições de pesquisa, privadas e púbicas para 
diferentes usos. Neste sentido, é uma ferra-
menta muito eficaz para auxiliar no planeja-
mento de ações para a conservação ambien-
tal de maneira coletiva e consciente.

 A Unidade Mucuri da Suzano S.A. possui 
136.861 hectares de áreas de preservação, 

o que representa 38,5% de suas proprieda-
des. Dentre essas, destacam-se 11.140 hecta-
res, distribuídos em 11 áreas, que foram elei-
tas como Áreas de Alto Valor de Conservação 
(AAVCs), por possuírem atributos excepcio-
nais em termos de biodiversidade, extensão, 
grau de conservação, raridade dos ecossiste-
mas e/ou provimento de serviços ambientais. 
A rica biodiversidade das áreas da Suzano no 
sul da Bahia abriga 731 espécies da flora, 449 
de avifauna e 63 de mastofauna, que são os 
principais grupos monitorados pela empresa, 
demonstrando seu compromisso em conhe-
cer e proteger os ecossistemas regionais. O 
compromisso com o meio ambiente vai além 
das propriedades da empresa, envolvendo 
comunidades vizinhas em programas de edu-
cação ambiental, e proteção e recuperação de 
nascentes em propriedades localizadas na ba-
cia do Rio Mucuri.

Já no Litoral Norte, as duas maiores RPPNs 
(Reservas Particulares do Patrimônio Natural) 
da região pertencem à Bracell. A maior delas, 
a Subaumirim, com 1.607 hectares, no mu-
nicípio de Entre Rios, foi oficialmente criada 
em fevereiro deste ano, juntamente com ou-
tras novas quatro RPPNs, sendo uma no mu-
nicípio do Conde (Lua Alta), duas em Espla-
nada (Falcão e Japurá) e mais uma em Entre 
Rios (Subaumirim Gleba B). A segunda maior 
RPPN, a Lontra, com 1.377 hectares, localiza-
da nos municípios de Entre Rios e Itanagra, 
foi reconhecida, em 2019, como Posto Avan-
çado da Reserva da Biosfera da Mata Atlânti-
ca (RBMA). Pela riqueza de sua biodiversida-
de, a Lontra é uma importante fonte de dados 
para pesquisas científicas da fauna e flora sil-
vestres, já tendo sido identificadas no local di-
versas espécies de animais e plantas raras e 
ameaçadas de extinção.
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Bahia comemora ampliação
de áreas de reservas naturais

Ampliação das Reservas Particulares 
do Patrimônio Natural (RPPNs), lan-
çamento de Manual de Avistamento 
de Animais Silvestres e a publicação 

do Resumo Público do Plano de Manejo Flo-
restal. Essas são algumas das novidades da Bra-
cell para marcar as comemorações, nesta sex-
ta-feira, 05 de junho, do Dia Mundial do Meio 
Ambiente. Depois de formalizar, em fevereiro 
deste ano, a criação de cinco novas RPPNs, a 
empresa firmou junto aos órgãos ambientais 
a criação de outras quatro unidades, alcançan-
do quase 8 mil hectares de reservas particula-
res nos biomas Mata Atlântica e Caatinga. Com 
as novas áreas criadas em fevereiro, a Bracell se 
tornou a proprietária das duas maiores RPPNs-
do litoral norte, a Subaumirim Gleba A, com 
1.607 hectares, e a Lontra, com 1.377 hectares.

Como um dos frutos do Programa de Mo-
nitoramento da Biodiversidade para a Conser-
vação da Fauna e Flora, a empresa acaba de 

publicar a nova versão de seu Manual de Avis-
tamento de Animais Silvestres, com referências 
de algumas das centenas de espécies de ma-
míferos, aves e répteis encontrados nas áreas 
de reserva e de plantios de eucalipto. Para se 
ter uma ideia, nas propriedades da Bracell já 
foram identificadas 801 espécies nativas, sen-
do 452 da fauna e 349 da flora. Além de fotos, 
o manual traz informações básicas sobre habi-
tat, alimentação, reprodução, comportamen-
to, status de conservação, períodos de ativida-
de e potenciais riscos de acidente no contato 
com as pessoas.

Outra publicação importante, o Resumo 
Público do Plano de Manejo Florestal, tam-
bém acaba de ser publicada. O documento, 
que sintetiza e evidencia as informações que 
constam no Plano de Manejo Florestal da Bra-
cell, tem como objetivo informar às partes 
interessadas sobre as práticas adotadas nas 
operações florestais, demonstrando os esfor-

ços para garantir que sua produção e cresci-
mento ocorram de forma sustentável. Os re-
sultados apresentados no resumo referem-se 
ao período entre janeiro e dezembro de 2019. 
Segundo Bruno Felix, gerente sênior florestal 
da Bracell, o planejamento estratégico da em-
presa perpassa sempre o viés ambiental e so-
cial, pilares fundamentais para o sucesso das 
atividades da empresa.

O novo Manual de Avistamento de Ani-
mais Silvestres está disponível gratuitamen-
te (https://cutt.ly/TyVRWrZ) para o público. 
Além disso, disponibiliza o plano de manejo 
(https://cutt.ly/EyVRTc3) como forma de de-
monstrar todos os esforços para garantir que 
a produção e crescimento sejam sustentáveis. 
“São medidas que estão alinhadas com a nos-
sa visão de tudo o que fazemos deve ser bom 
para a comunidade, para o país, para o clima 
e para os clientes. Só assim, então, será bom 
para a empresa”, reforça Felix.

Ação de acolhimento emocional aos 
colaboradores durante a pandemia

Desde o início da pandemia no Brasil, 
a Bracell se mobilizou e adotou uma 
série de medidas preventivas para 
evitar a disseminação do vírus, man-

ter a saúde e a qualidade de vida de seus cola-
boradores e também das comunidades onde 
atua.

A empresa desenvolveu um pacote de ini-
ciativas voltado a promover a tranquilidade, 
o bem-estar e o acolhimento psicológico de 
seus funcionários neste período. As ações fo-

ram baseadas tiveram como base três verten-
tes: o acolhimento emocional, prestado por 
psicólogas da empresa; um pacote de víde-
os com conteúdos exclusivos produzidos por 
especialistas em bem-estar físico e mental; e 
dicas de cursos online e de desenvolvimento 
pessoal. A companhia estimula que os cola-
boradores acessem temas como relaxamen-
to, yoga, alongamento, entretenimento e ati-
vidades físicas, entre outros.

Além disso, uma série de ações exter-

nas e internas foi desenvolvida com o obje-
tivo de fornecer informações de qualidade 
para os colaboradores e comunidades. Den-
tre elas, destacamos o projeto “Circuito Digi-
tal de Artes Bracell Alic”, que transmite espe-
táculos culturais (música, teatro) pelas redes 
sociais do Teatro Municipal Adélia Lorenzetti, 
em Lençóis Paulista (SP). Com essa iniciativa, a 
Bracell possibilita que as comunidades conti-
nuem tendo acesso à cultura e entretenimen-
to na segurança de suas casas.
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Programa que incentiva 
agricultura sustentável é destaque 

em publicação internacional 
A Suzano, referência global na produ-

ção de bioprodutos desenvolvidos 
a partir do cultivo de eucalipto, foi 
destaque na publicação em home-

nagem aos vencedores do IV Prêmio Latino-
-Americano Transformadores, desenvolvido 
pela RedEAmérica, em função do trabalho re-
alizado com o Programa de Desenvolvimen-
to Rural e Territorial (PDRT). A edição virtual 
da publicação contempla 13 cases sobre o re-
lacionamento das empresas e organizações 
com as comunidades e o lançamento on-line 
aconteceu em 28/05.

Desenvolvido pela Suzano com o objeti-
vo de fortalecer a agricultura familiar e dis-
seminar boas práticas de cultivo, o PDRT foi 
premiado na categoria “Negócios e Comuni-
dades Sustentáveis”, na edição de 2018, que 
valorizou exemplos de compromisso e ge-
ração de valor social, econômico e ambien-
tal. A iniciativa da companhia foi criada para 
promover o fortalecimento das comunidades 
rurais vizinhas às unidades, gerando renda e 
melhoria na qualidade de vida dos pequenos 
produtores.

O case apresentado pela Suzano no IV Prê-
mio Latino-Americano Transformadores trou-
xe a história da família de Claudio Olímpio, 
Presidente da Associação de Nova Esperan-
ça, distrito de Caravelas (BA), participante do 

PDRT. Por meio do programa, ele teve acesso 
a área para plantio, insumos e assistência téc-
nica na implantação de Sistema Agroflorestal 
(SAF), técnica que combina espécies arbóre-
as com cultivos agrícolas e/ou criação de ani-
mais, de forma simultânea ou rotativa. Além 
do benefício econômico, o SAF proporciona 
ganhos ecológicos em função da conservação 
dos recursos naturais.

Dentre as melhorias com a implantação do 
programa nesse contexto de enfoque agroflo-
restal, Claudio cita a melhoria na qualidade de 
vida e uma visão diferente sobre a profissão. 
“Essa foi uma oportunidade nova de trabalhar 
com uma proposta agroflorestal que respeita a 
natureza”, contou Claudio à publicação.

A iniciativa da Suzano também viabiliza a 
comercialização de alimentos por meio do 
Programa de Aquisição de Alimentos para 
as escolas, além de permitir a participação 
na Comunidade que Sustenta a Agricultura 
(CSA), uma ação que conecta consumidores e 
produtores agroecológicos para fornecimen-
to de cestas de alimentos.

“A Suzano é uma empresa atenta ao cená-
rio e investe constantemente no desenvolvi-
mento das comunidades locais. Atitudes que 
reforçam nosso direcionador, demonstrando 
que só é bom para nós se for bom para o mun-
do. O PDRT é uma dessas ações, tendo relevân-

cia por impulsionar a independência financeira 
de milhares de famílias apoiadas pelo progra-
ma”, pontua Douglas Peixoto, coordenador de 
Desenvolvimento Social da Suzano.

O Programa de Desenvolvimento Rural 
e Territorial visa promover o fortalecimen-
to das comunidades rurais vizinhas às unida-
des da Suzano, gerando renda e melhora na 
qualidade de vida dos pequenos produtores. 
O PDRT apoia mais de 1.300 famílias no sul da 
Bahia. As ações desenvolvidas são voltadas 
para potencializar as atividades de cada ter-
ritório, com apoio de assistência técnica for-
necida pelo programa e tendo como premissa 
os princípios agroecológicos. São três eixos de 
atuação: gestão, produção e comercialização 
das associações e cooperativas participantes, 
permitindo que essas comunidades, capacita-
das, conquistem sua independência financei-
ra. No Brasil, mais de quatro mil famílias, em 
nove estados e mais de 118 localidades já fo-
ram beneficiadas pelo programa.

A RedEAmérica, grupo composto por mais 
de 80 organizações empresariais com atuação 
na América Latina e Caribe, organiza o “Prê-
mio Latinoamericano de Comunidades Sos-
tenibles”, também conhecido como Prêmio 
Transformadores. O objetivo é reconhecer ex-
periências inovadoras de promoção de comu-
nidades sustentáveis.
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Comissão das Nações Unidas
reconhece programa de

restauração ambiental da Suzano 
A Comissão Econômica para a Améri-

ca Latina e o Caribe (CEPAL), vincula-
da à Organização das Nações Unidas 
(ONU), promoveu evento na semana 

passada para apresentar projetos considerados 
transformadores rumo à sustentabilidade do 
desenvolvimento. Entre os destaques da inicia-
tiva organizada pela Cepal e pela Rede Brasil do 
Pacto Global esteve o Programa de Restauração 
Ambiental da Suzano.

O webinar Big Push para a Sustentabilidade 
foi realizado em formato online no dia 26 e con-
tou com a participação da consultora de Susten-
tabilidade da Suzano, Sarita Severien. Na oca-
sião, a Cepal lançou um repositório online de 
estudos de caso sobre investimentos para a sus-
tentabilidade no Brasil.

Para selecioná-los, a CEPAL promoveu uma 
chamada pública a partir da qual recebeu 131 
estudos de casos. Especialistas em desenvol-
vimento sustentável do IPEA, do Governo Fe-
deral Brasileiro e da CEPAL selecionaram 66 
casos considerados elegíveis para compor o Re-
positório de caso do Big Push para a Sustenta-
bilidade no Brasil. Constou nesta lista, além do 
projeto do Programa de Restauração Ambien-
tal, o estudo de caso do Programa de Desenvol-
vimento Rural Territorial (PDRT) da Suzano.

O mesmo comitê de avaliação estabeleceu, 
na sequência, os 15 principais destaques do Bra-
sil, incluindo o Programa de Restauração Am-
biental da Suzano, uma das maiores estratégias 

de conservação da biodiversidade e de restau-
ração ambiental do país. “A cada dois minutos a 
Suzano planta uma árvore nativa. Além do com-
promisso com a preservação e restauração am-
biental, temos comprometimento com as co-
munidades do entorno das fábricas da empresa. 
Desde 2010 estamos empenhados no desen-
volvimento social e sustentável das comunida-
des rurais”, afirma Sarita Severien.

Com o emprego de técnicas e metodologias 
customizadas, o projeto resultou no plantio de 
10,7 milhões de mudas nativas em um período 
de dez anos. Os plantios aconteceram em mais 
de 31.000 hectares de áreas degradadas, distri-

buídas em três biomas brasileiros: Amazônia, 
Mata Atlântica e Cerrado.

A partir deste ano, a empresa quer ampliar 
a captura de sinergias e compartilhamento de 
boas práticas entre todas as unidades da empre-
sa. O trabalho está sendo liderado por um gru-
po de gestão corporativo que está mapeando as 
diferentes linhas de atuação, bem como otimi-
zando e somando iniciativas de pesquisa e de-
senvolvimento, gestão de conhecimento, exce-
lência operacional, projetos socioambientais e 
gestão e controle de informações. Assim, a ini-
ciativa se tornará ainda mais escalável e replicá-
vel no território brasileiro.

As florestas são, sem dúvida, umas das 
maiores riquezas naturais do nosso pla-
neta. Protegemos o Meio Ambiente, de-
senvolvendo as florestas plantadas que 
ajudam a preservar as florestas nativas. A 
Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) aposta nisso e acredita no 
potencial desenvolvimentista - ambiental, 
social e econômico - do setor de flores-
tas plantadas. Para isso, o setor planta 
somente em áreas degradadas e, além 
disso, preserva 0,7 hectare de mata nativa 
para cada 1 hectare de floresta plantada.

Florestas plantadas 
preservam florestas nativas!

05 de Junho 

dia Mundial do 
Meio aMbiente
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Suzano remove 12 milhões 
de toneladas de CO2e 

da atmosfera em 2019

A Suzano, referência global na produ-
ção de bioprodutos desenvolvidos a 
partir do cultivo de eucalipto, apre-
senta seu primeiro Inventário de Ga-

ses do Efeito Estufa com dados consolidados 
após a fusão que deu origem à nova empre-
sa. O resultado entre emissões e remoções de 
gases causadores de efeito estufa gerou um 
saldo positivo ambientalmente em 11,75 mi-
lhões de toneladas de CO2 em 2019. Ou seja, 
a companhia removeu da atmosfera quase 12 
milhões de toneladas de gás carbônico equi-
valente em 2019, volume equivalente a qua-
se todas as emissões de automóveis leves e 
motocicletas do Estado de São Paulo duran-
te um ano.

O Inventário de Gases do Efeito Estufa da 
Suzano indica que a companhia capturou, 
a partir de sua base florestal composta 
por áreas de plantio e de preservação, o 
equivalente a 15,48 milhões de toneladas de 
CO2 . O número é quatro vezes maior do que 
a emissão realizada no mesmo período, que 
ficou em 3,72 milhões de toneladas de CO2. 
Estes números de remoção e emissão podem 
variar ano a ano dependendo do volume de 
eucalipto plantado e colhido, o crescimento da 
mata nativa, a produção fabril e a quantidade 
de produto entregue aos nossos clientes.

Os estudos mostram que aproximadamente 
12 milhões de toneladas de CO2  das 15,48 
milhões de toneladas de CO2  foram removidas 
da atmosfera como resultado da extensa área 
plantada da companhia. O número é um reflexo 
da quantidade de floresta de eucalipto em pé 
e da quantidade de madeira que foi colhida, 
que foi menor em 2019. Já as florestas nativas 
contribuíram com a remoção de 3,34 milhões 
de toneladas de CO2 . Este número é positivo, 
pois as florestas nativas estão evoluindo para 
estágios mais avançados. A Suzano possui uma 
base florestal composta por aproximadamente 
1,3 milhão de hectares de área plantada e 900 
mil hectares de áreas preservadas.

Levando em consideração o volume de 
produção da companhia em 2019, os dados 
apresentados pelo Inventário de Gases do 
Efeito Estufa mostram que a Suzano removeu 
1,39 tonelada de CO2  da atmosfera por 
tonelada de produto fabricado.

“Os números apresentados e a 
transparência de relato dos resultados 
reforçam o comprometimento da Suzano com 
a construção de um futuro mais sustentável, 
no qual os consumidores terão um olhar ainda 
mais atento à responsabilidade socioambiental 
das empresas”, afirma Cristiano Resende, 
Gerente de Sustentabilidade Institucional da 

Suzano. “No último ano, conseguimos capturar 
muito mais carbono da atmosfera do que 
emitimos, e seguiremos com esse movimento 
conforme estabelecemos publicamente em 
nossas metas de longo prazo”, completa o 
executivo.

A Suzano possui entre suas metas o 
objetivo de remover 40 milhões de toneladas 
de carbono equivalente da atmosfera até 
2030. A companhia também almeja reduzir em 
15% as emissões específicas de suas operações 
nos próximos dez anos. Com isso, pretende ser 
ainda mais climate positive e contribuir para 
mitigar os efeitos causadores de mudanças 
climáticas.

A apuração de impactos gerados por meio 
do inventário ajuda a identificar oportunidades 
e definir estratégias futuras. Os cálculos 
apresentados no documento foram feitos em 
conjunto com a consultoria Plantar Carbon e 
contaram com a auditoria externa da Bureau 
Veritas.

Mais informações sobre o balanço 
ambiental da Suzano estão disponíveis 
no Relatório Anual 2019 e na Central de 
Indicadores, uma plataforma interativa 
que apresenta dados quantitativos e 
qualitativos sobre as operações e os 
impactos da empresa.
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Edital emergencial de Covid-19 
para apoiar projetos de 
comunidades na Bahia

A Suzano, referência global na produção 
de bioprodutos desenvolvidos a par-
tir do cultivo de eucalipto, lançou em 
18/6 um edital emergencial de apoio 

ao enfrentamento dos efeitos da Covid-19. Será 
destinado um aporte de R$ 500 mil via projetos 
de resposta rápida, visando buscar soluções que 
minimizem as dificuldades decorrentes do isola-
mento social, que tem afetado as atividades de-
senvolvidas pelas comunidades.

A iniciativa é fruto de uma parceria com o 
Fundo Brasileiro para a Biodiversidade (Funbio), 
organização da sociedade civil com experiência 
de mais de 20 anos na conservação ambiental 
e operação de mecanismos financeiros. O edital 
beneficiará as ações de prevenção à Covid-19 e 
de geração de renda, com o objetivo de atender 
as necessidades da população.

Serão contempladas 25 regiões, entre sedes 
municipais, distritos e comunidades de Carave-
las, Alcobaça, Mucuri, Nova Viçosa, Prado e Na-
nuque. Além da Bahia e Minas Gerais, a iniciati-
va também abrange municípios nos estados do 
Espírito Santo, Maranhão e Pará. Ao todo, a pre-
visão é apoiar 100 projetos e iniciativas locais.

“Desenvolvemos o edital com a proposta de 
amenizar os impactos gerados pela pandemia 
na sociedade, fortalecendo as ações de preven-
ção e potencializando a geração de renda. Esta-
mos mais unidos neste momento delicado, re-
novando diariamente nosso compromisso com 
a sociedade”, enfatiza Douglas Peixoto, consul-
tor de Desenvolvimento Social da Suzano. 

O edital é mais uma ação da companhia ali-
nhada com os Direcionadores de Cultura, den-
tre eles o de que “só é bom para nós se for bom 
para o mundo”. A estratégia reforça o compro-
metimento da companhia em construir um lu-
gar melhor para todos, sendo protagonistas na 
evolução da sociedade.

Duas linhas de apoio vão nortear o edital. A 
primeira delas é destinada às ações de prevenção 
e combate à Covid-19 que priorizam a redução de 
contaminação, além de minimizar os problemas 
sociais e de saúde. Na segunda linha de apoio são 
consideradas primordiais as iniciativas de geração 
de trabalho e renda no meio urbano e rural.

Podem participar as organizações da socie-
dade civil com atuação local (associações de pro-
dutores rurais, de moradores, dentre outros) co-

operativas, microempreendedor individual e 
pequenas empresas cadastradas no Simples Na-
cional com faturamento anual de até R$ 100 mil.

O processo seletivo é composto por cin-
co etapas, sendo avaliados critérios como via-
bilidade, relevância e impacto da iniciativa. As 
propostas deverão ser encaminhadas por meio 
de formulário eletrônico, disponível no link: ht-
tps://forms.gle/jy62ytXv8P1ecpya8. A divulga-
ção do resultado está prevista para o dia 13 de 
julho. Confira o edital completo em: https://bit.
ly/3fwdWgr ou pelo site https://www.suzano-
contraocoronavirus.com.br.

As dúvidas devem ser enviadas no e-
-mail: editalemergencial2020@suzano.com.br.

Regiões contempladas na Bahia e Minas Ge-
rais: Caravelas: sede municipal, Juerana e Ran-
cho Alegre. Alcobaça: sede municipal, São José, 
Sossego, Portela e Pedra D’Água II. Mucuri: sede 
municipal, Itabatã, Cruzelândia, Nova Brasília, 31 
de Março, Belo Cruzeiro e Taquarinha. Nova Vi-
çosa: sede municipal, Argolo, Colônia Nova, Pos-
to da Mata e Helvécia. Prado: sede municipal, 
Oiteiro e Inguaí. Nanuque: sede municipal, Vila 
Gabriel Passos.

Árvores plantadas e so-
ciedade é o tema esco-
lhido para ilustrar a se-
gunda publicação da 

série “Casos de Sucesso” do Di-
álogo Florestal. A chamada para 
seleção é lançada hoje e visa for-
talecer e multiplicar as melhores 
práticas do setor de plantações 
florestais na sua relação com a 
sociedade.

Através dessa chamada de 
seleção o Diálogo Florestal quer 
identificar 3 casos de sucesso na 
relação do setor de plantações 
florestais com as comunidades, 
incluindo povos indígenas, qui-
lombolas, trabalhadores e/ou a 
sociedade em geral. Os 3 casos 
vencedores terão seus projetos 
incluídos na publicação de edição 

Aberta seleção de melhores práticas da 
relação do setor florestal com a sociedade

especial em meio digital e dispo-
nibilizados no site do Diálogo Flo-
restal. Além disso, haverá uma 
premiação simbólica e lançamen-
to da publicação durante evento 

de comemoração dos 15 anos do 
Diálogo Florestal no Brasil.

O primeiro volume da série Ca-
sos de Sucesso: “Florestas e Recur-
sos Hídricos”, foi lançado em 2019 

e divulgou três projetos que ates-
tam o bom manejo florestal em 
nível de microbacia, evidenciando 
o antes e o depois no que tange 
aos recursos hídricos.

 As inscrições serão recebidas 
até dia 09 de agosto de 2020 atra-
vés do preenchimento do formu-
lário que pode ser acessado no 
site (https://dialogoflorestal.org.
br/)  e anexado um texto de até 
três páginas (excluindo figuras e 
tabelas) contendo informações, 
conforme o regulamento.

O resultado será divulgado 
em setembro de 2020. Em caso 
de dúvidas, entre em contato 
com a Secretaria Executiva do 
Diálogo Florestal enviando um 
email para contato@dialogoflo-
restal.org.br.
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Hospital de Campanha de 
Teixeira de Freitas é inaugurado

O Hospital de Campanha 
do município de Teixei-
ra de Freitas, na Bahia, 
foi inaugurado neste 

sábado (13/6). A unidade, loca-
lizada no Extremo Sul do estado, 
conta com 20 leitos de UTI (Uni-
dade de Tratamento Intensivo) e 
ocupa uma área de 450 metros 
quadrados ao lado do Hospital 
Municipal de Teixeira de Freitas. 
O projeto foi viabilizado graças a 
uma parceria entre as empresas 
Suzano e Veracel Celulose e o go-
verno da Bahia. A iniciativa pri-
vada investiu mais de R$ 1,3 mi-
lhão na construção e montagem 
da estrutura e o governo estadual 
ficará responsável pela manuten-
ção da unidade de saúde.

“A Suzano entende que é preci-
so unir forças para salvar vidas nes-
te momento, e a construção do 
Hospital de Campanha de Teixeira 
de Freitas é resultado desse esfor-
ço conjunto. Essa obra, diretamen-
te ligada ao direcionador da com-
panhia de que só é bom para nós 
se for bom para o mundo, amplia 
de forma relevante a capacidade 
de atendimento de pessoas hospi-
talizadas por conta do novo coro-
navírus no Extremo Sul da Bahia”, 
afirma Pablo Machado, diretor exe-
cutivo de Relações e Gestão Legal 

da Suzano. O hospital municipal de 
Teixeira de Freitas possuía apenas 
sete leitos de UTI, adequados para 
o tratamento contra a COVID-19.

“Temos a certeza de que o com-
bate ao coronavírus só é efetivo 
quando nos unimos. É por isso que 
a Veracel tem atuado em conjunto 
com a Suzano e outras empresas, 
autoridades, universidades, movi-
mentos populares e organizações 
sociais para implementar medidas 
de combate à pandemia na região. 

A construção do Hospital de Cam-
panha de Teixeira de Freitas é uma 
dessas iniciativas e permitirá o su-
porte a pacientes de toda a região. 
Mas sabemos que, para além dis-
so, precisamos continuar empe-
nhados em todas as outras frentes 
que temos implementado para as-
segurar a segurança e o bem-estar 
dos nossos colaboradores e das co-
munidades em que estamos pre-
sentes”, diz Andreas Birmoser, dire-
tor presidente da Veracel Celulose.

O hospital foi construído a par-
tir do uso de contêineres climatiza-
dos e faz parte de um conjunto de 
ações adotadas pela Suzano e pela 
Veracel para auxiliar no combate à 
propagação do novo coronavírus e 
ao tratamento de pessoas diagnos-
ticadas com o vírus.

A Suzano destinou aproximada-
mente R$ 50 milhões a iniciativas 
como a compra e doação de 159 
respiradores e 1 milhão de más-
caras hospitalares, além do repas-
se de álcool gel 70, papel higiênico, 
fraldas e guardanapos a hospitais 
públicos e governos nas esferas fe-
deral, estadual e municipal.

A Veracel, por sua vez, doou 
mais de 200 mil EPIs (equipamen-
tos de proteção individual), incluin-
do máscaras e luvas, cestas básicas 
e 49 mil litros de água tratada com 
hipoclorito de sódio.

Além do hospital de campa-
nha de Teixeira de Freitas, a Suza-
no também doou 80 mil máscaras 
hospitalares e mais de 80 mil litros 
de álcool glicerinado 70% que fo-
ram distribuídos pelo poder públi-
co em diversas regiões do estado 
da Bahia. No Extremo Sul foram 
contemplados os municípios de 
Mucuri, Teixeira de Freitas, Alcoba-
ça, Prado, Caravelas, Ibirapuã, Eu-
nápolis, Nova Viçosa e Itamaraju.

Já está disponível a nova ver-
são do Anuário da Produção 
Científica e Tecnológica da 
Embrapa Florestas. Esta edi-

ção traz 128 obras publicadas por 
pesquisadores e analistas da Em-
brapa Florestas em veículos de 
acesso aberto no ano de 2019. 

Cada obra está devidamen-
te indexada pelos autores e temas 
afins, sendo que a definição destes 
temas considerou não apenas a di-
nâmica conceitual que permeia as 
áreas e linhas de pesquisa da em-
presa, mas, também, a semântica 
apropriada para organização, recu-

peração e disseminação das produ-
ções de diferentes áreas temáticas.

Foram mantidas as áreas temá-
ticas utilizadas no Anuário de 2018 
e incluídas duas novas: nanotecno-
logia e biotecnologia. Segundo Fran-
cisca Rasche, do Comitê de Publica-
ções da Unidade, “ainda faremos 
alguns ajustes para melhor alinha-
mento entre temas e publicações, 
o que faz parte de um processo de 
organização do conhecimento, com 
fins, tanto de organizar, quanto de 
torná-lo mais amplamente acessí-
vel, difundindo assim os resultados 
da pesquisa gerada na UD”.

Confira todos os temas: Bioma e 
ecologia florestal; Botânica; Doença 
e praga florestal; Gestão, inovação e 
transferência de tecnologia; Mane-
jo florestal; Melhoramento genético 
florestal; Produção, mercado e so-
ciedade; Produto madeireiro; Pro-
dutos não madeireiros; Serviço am-
biental; Propagação vegetal; Solo 
florestal e recurso hídrico; Nanotec-
nologia e Biotecnologia.

As produções técnico-científicas 
também foram subdivididas por ti-
pos de publicação, conforme o ve-
ículo escolhido para publicar: arti-
gos de divulgação; artigos em anais 

de congresso; artigos em revistas 
científicas; capítulos de livro; comu-
nicado técnico; documentos; fol-
der; folheto; cartilha e livro.
Saiba mais e acesse em: www.
embrapa.br/busca-de-noticias/-/
noticia/53045732/anuario-2019-
da-embrapa-florestas-esta-no-ar

Anuário 2019 da Embrapa Florestas está no ar
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Veracel apoia comunidades da Bahia 
contra os efeitos da Covid-19

Diante dos impactos tra-
zidos pela pandemia, a 
Veracel Celulose imple-
mentou um conjunto 

integrado de ações para apoiar 
as comunidades da região onde 
atua, a Costa do Descobrimen-
to, na Bahia, e também de ou-
tras áreas do interior do estado. 
Dentro de seu compromisso es-
sencial com as pessoas, a empre-
sa adotou, de um lado, uma série 
de medidas para reforçar a pro-
teção, a segurança e o bem-es-
tar dos colaboradores – são 3 mil 
pessoas, entre equipes próprias e 
de empresas parceiras – e, de ou-
tro, organizou diversas iniciativas 
voltadas à comunidade.

Nas ações externas, a Veracel 
está desenvolvendo uma série de 
iniciativas de apoio econômico às 
comunidades mais vulneráveis da 
região, atuando individualmen-

Apoio Ao poder público
Desde a segunda quinzena de março, a Ve-

racel, em conjunto com outras empresas par-
ceiras, realizou uma série de ações para apoiar 
os municípios onde atua no enfrentamento da 
pandemia. A companhia mantém contato per-
manente com as autoridades locais para identi-

ficar as principais necessidades e desenhar, em 
conjunto, as formas de atuação.

Nesse período, foram doados para as prefei-
turas e secretarias municipais da região 216.484 
EPIs e 49 mil litros de água tratada com hipoclo-
rito de sódio, produto utilizado para a desinfec-
ção de ambientes e com as mesmas característi-

cas da água sanitária de uso doméstico. 
Em outra frente de atuação, em parceria 

com a Suzano, construiu o hospital de campa-
nha na cidade de Teixeira de Freitas (BA), com 
20 leitos de UTI, e também doou 20 respirado-
res para essa unidade hospitalar, que estará sob 
a administração do governo da Bahia.

te ou com um conjunto de parcei-
ros, que inclui outras empresas, 
universidades, entidades setoriais 
e organizações sociais. Entre as 
ações já realizadas estão as doa-

ções de 216.484 EPIs (equipamen-
tos de proteção individual), como 
máscaras e luvas; 3.540 cestas bá-
sicas; e 49 mil litros de água trata-
da com hipoclorito de sódio. 

Além disso, em parceria com 
a Suzano, contribuiu para a cons-
trução de um hospital de campa-
nha em Teixeira de Freitas (BA), 
com a doação de 20 respirado-
res, que foram entregues em 6 
de junho. O hospital está em fase 
final de construção, e a previsão 
é que seja inaugurado nos próxi-
mos dias.

“Estamos fazendo o possível 
para auxiliar quem mais precisa 
neste momento”, afirma Andre-
as Birmoser, diretor presidente 
da Veracel Celulose. “Colocando 
em prática o nosso propóstio de 
ser responsável, inspirar pessoas 
e a valorizar a vida, estamos con-
tribuindo com o enfrentamen-
to da pandemia. O conjunto de 
parceiros que está atuando nes-
se movimento tem fortalecido e 
multiplicado o resultado dessas 
iniciativas”, diz Birmoser.

Foco edUcAtivo e 
eM conScientizAção

A Veracel está promovendo uma maior 
conscientização sobre a prevenção contra 
o coronavírus. Para isso, reforçou a comu-
nicação com seus colaboradores, parceiros 

e comunidade para orientar sobre os cuida-
dos necessários. Além de focar nas informa-
ções sobre medidas preventivas e de apoio 
para o público interno, a companhia tem 
utilizado anúncios nas rádios e jornais locais 
e também seus espaços nas redes sociais, 

entre outros meios, para orientar a comu-
nidade sobre como se proteger. Outras ini-
ciativas de apoio estão em desenvolvimen-
to pela empresa, que seguirá contribuindo 
com a comunidade no combate aos impac-
tos trazidos pelo novo coronavírus.

AçõeS pArA A coMUnidAde
A Veracel está atuando diretamente no 

apoio às comunidades mais vulneráveis ao 
impactos da Covid-19 na região da Costa do 
Descobrimento. O objetivo é estender o au-
xílio ao máximo possível de pessoas, consi-
derando uma avaliação feita quanto às ne-
cessidades específicas de cada comunidade 
para este momento de emergência. As ini-
ciativas estão sendo planejadas com o apoio 
de líderes comunitários e em comum acor-
do com os mesmos – a interface com as co-
munidades vulneráveis é feita por meio de 
suas lideranças comunitárias e também por 

organizações competentes, como a FUNAI 
(Fundação Nacional do Índio), no caso das 
comunidades indígenas.

Em conjunto com parceiros, também fo-
ram doadas 3.540 cestas básicas para gru-
pos em situação de vulnerabilidade, in-
cluindo comunidades tradicionais, aldeias 
indígenas, grupo de marisqueiras de Bel-
monte e as colônias de pescadores de Por-
to Seguro, Santa Cruz Cabrália, Prado, Cana-
vieiras e Belmonte. A Veracel também tem 
cuidado para que as comunidades benefi-
ciadas recebam orientações de prevenção 
contra a Covid-19.

A empresa está construindo ainda ações 
com foco no apoio em rede entre pessoas 
e comunidades. Todas as medidas em estu-
do buscam cocriar alternativas socioeconô-
micas contra os problemas gerados pela Co-
vid-19 nessas localidades. Um exemplo foi 
uma ação como um grupo de costureiras 
para a produção de máscaras caseiras. Ini-
cialmente, foram produzidas 30 mil unida-
des, e o trabalho continua, com a fabricação 
de 8 mil máscaras a cada mês. Toda a pro-
dução é destinada aos colaboradores da Ve-
racel, e a ação gera renda para as comuni-
dades locais.
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Empresa inova no controle biológico
de lagartas desfolhadoras

A Veracel Celulose, indústria de celu-
lose localizada na região da Costa 
do Descobrimento, no Sul da Bahia, 
vem utilizando métodos de controle 

complementares para realizar o manejo das 
lagartas desfolhadoras, conhecidas como im-
portantes pragas das plantações de eucalipto, 
matéria-prima para a produção de celulose. 
Um desses métodos é o controle biológico, 
realizado por meio da liberação de inimigos 
naturais que parasitam ou predam essas pra-
gas, contribuindo para o sucesso do manejo.

A utilização de inimigos naturais para con-
trole biológico é uma prática já difundida em 
diversas culturas agrícolas e na Veracel foi ini-
ciada em 2018. Para a criação desses insetos 
em suas instalações, a Veracel investiu em 
pesquisas, capacitação profissional e na es-
truturação de um laboratório com tempera-
tura e luminosidade controladas.

São produzidos dois inimigos naturais: o 
Palmistichus elaeisis, que é um parasitoide e o 
Podisus nigrispinus, um predador. No labora-
tório é feita a criação e o monitoramento des-
ses insetos, desde o nascimento até o preparo 
para a soltura em campo. A soltura é realizada 
em áreas onde foram identificadas ocorrên-
cias de lagartas desfolhadoras.

Dentro do ciclo de vida, a lagarta passa 

PAFS apoia conscientização da população rural

De forma a contribuir com a divulga-
ção e maior conscientização dos pro-
dutores, especialmente com temas 
relativos à sustentabilidade das pro-

priedades rurais, a ABAF – em parceria com 
a ADAB - mantém o “Programa Ambiente 
Florestal Sustentável” (PAFS). Desde 2016, o 
PAFS vem trabalhando os temas: Uso Múlti-
plo da Floresta Plantada/Programa Mais Ár-
vores Bahia; Regulamentação Ambiental das 
Propriedades Rurais (Código Florestal/ CAR/ 
Cefir); Integração Lavoura, Pecuária e Flores-
ta (iLPF)/Plano ABC; Preservação dos Recur-
sos Hídricos; Prevenção e Controle de Incên-
dios Florestais; Controle de Gado nas Áreas de 
Preservação; Combate ao Carvão Ilegal; e Pro-
grama Fitossanitário de Pragas.

Com intenso trabalho desde sua criação e 
até o momento, o PAFS já percorreu mais de 
300 mil quilômetros; realizou 270 treinamen-
tos em 258 comunidades; instruiu e orientou 
cerca de 12 mil produtores rurais de frutas, 

por várias fases: as larvas nascem de ovos 
e vão desenvolvendo até a fase de pupa, 
que mais tarde se transformam em maripo-
sas que realizam, por sua vez, a postura de 
ovos novamente. Cada mariposa pode co-
locar entre 700 e 1.200 ovos. Cada um dará 
origem a uma lagarta, que pode colocar en-
tre 700 e 1200 novos ovos, dando continui-
dade ao ciclo.

Pelo grande potencial de reprodução e de 
causar prejuízos, o manejo dessa praga se faz 
necessário. O dano da lagarta começa com 
uma raspagem das folhas e, à medida que ela 
vai se desenvolvendo, tem início o corte, po-
dendo causar intensa desfolha nos plantios. 
Esse fator reduz, significativamente, o cresci-
mento das florestas e compromete a susten-
tabilidade do negócio.

eucalipto, café, entre outras culturas, da re-
gião e estudantes. O resultado tem sido mui-
to positivo também graças às parcerias feitas 
com o Governo do Estado, através da Seagri 
e ADAB; Sindicados Rurais da FAEB/Senar; As-

sociação de Produtores de Café, Frutas, Pecu-
ária; e Prefeituras, através de suas secretarias 
de agricultura e meio ambiente. Hoje, o PAFS 
é citado como modelo de cooperação entre a 
ADAB e os setores produtivos. 
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Campanha especial 
para reforço de atributos

A área de comunicação da Ibá realizou 
um movimento junto a outras enti-
dades, associadas e associações es-
taduais para um esforço conjunto de 

reforço dos atributos do setor. Todos trabalha-
rão de maneira única, demonstrando unidade 
de comunicação, criando uma onda, reforçan-
do as principais mensagens do setor, massifi-
cando os pontos positivos da cadeia de flo-
restas plantadas. A ação terá duração de três 
meses com 12 temas já aprovados. As peças 
para as mídias sociais começam a ser feitas 
semana que vem após o retorno das entida-
des previsto para hoje.

Setor de árvoreS cUltivAdAS 
no Agro é pop MAiS UMA vez

Mais uma vez nosso setor de árvores cul-
tivadas é destaque na campanha Agro é Pop: 
A indústria-riqueza do Brasil da TV Globo. Na 
nova peça, que fala como o agronegócio está 
presente de diversas formas na vida das pes-
soas, foi destacada a relevância do conhe-
cimento contido nos livros. “O agro revela 

Hora Ibá

Inteiramente inseridas e necessárias em 
nosso cotidiano, as embalagens de papel 
são essenciais e ganham relevância neste 
período de confinamento. Auxiliam na lo-

gística de compras online e pedidos via deli-
very e na proteção dos produtos. Tendo em 
vista essa relevância, o setor de árvores culti-
vadas doou mais de 1 milhão de caixas de pa-
pelão para transporte de álcool gel, máscaras 
cirúrgicas, entre outros itens.

As empresas do setor de árvores cultivadas 
estão fazendo parte de um grande movimento 
da iniciativa privada, que está ajudando o País 
a enfrentar a crise causada pelo novo coronaví-
rus. Já são mais de R$114 milhões destinados a 
doações e aporte financeiro. 

Os copos de papel são uma excelente al-
ternativa sustentável para servir bebidas em 
locais públicos. Têm origem em fonte reno-
vável, é reciclável e biodegradável. Pensando 
nisso, o setor de árvores cultivadas doou mais 
de 1 milhão de copos de papel para hospitais, 
unidades e sistema de saúde.

O setor de árvores cultivadas é fonte de 
matéria-prima para quase 5 mil produtos e 
subprodutos usados por mais de 2 bilhões de 

horizonte. Os cadernos e livros vêm da celu-
lose das florestas plantadas”. O vídeo encer-
ra lembrando que o agro é sustentável e está 
na sua vida. 

Em maio, a indústria de árvores cultivadas 
teve um vídeo exclusivo sobre o setor.  O ma-
terial trouxe diversos dados, desde a susten-

tabilidade, a diversidade de produtos, muitos 
fundamentais, e o impacto socioeconômico. 

Veja: https://g1.globo.com/economia/
agronegocios/agro-a-industria-riqueza-do-
-brasil/noticia/2020/06/16/da-mesa-as-
-roupas-produtos-do-agronegocio-possuem-
-diferentes-usos.ghtml 

consumidores no mundo. Os produtos são de 
fonte renovável, sustentável, recicláveis e bio-
degradáveis em pouco tempo. Além de gerar 
produtos fundamentais se sustentáveis, o se-
tor de árvores plantadas protege 5,6 milhões 
de hectares de florestas naturais em APPs, Re-
serva Legal e RPPN. É uma das maiores áre-
as privadas voltadas para conservação e soma 
uma área do Estado do Rio de Janeiro. Este é 
um setor comprometido com o desmatamen-
to ilegal zero.
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Os representantes das associadas estaduais fizeram alinha-
mento da pauta da reunião da Câmara Setorial de Flores-
tas Plantadas (CSFP) do Mapa. Discutido também o gran-
de desafio para implementação do Plano Nacional de 

Desenvolvimento de Florestas Plantadas (PNFP). Embora os mem-
bros da CSFP estejam engajados é fundamental reiterar junto à mi-
nistra Tereza Cristina a necessidade de fortalecer a governança e de-
signar representantes do Ministério da Agricultura para auxiliarem 
diretamente na execução do plano.

Foi comentado que este momento, em que diversos Estados es-
tão discutindo ações para retomada da economia pós-pandemia, 
pode ser uma oportunidade de divulgação do PNFP, promoção e 
fortalecimento do setor junto a lideranças políticas estaduais.

As associadas estaduais agradeceram o apoio e rápida articula-
ção da Ibá para destacar a importância do setor nesse momento de 
crise, bem como evitar a paralização das atividades em diversos es-
tados e municípios.

Reunião da 
CSFP do Mapa

Diálogos Fieb

O empresário, economis-
ta e diretor executivo da 
Associação Baiana das 
Empresas de Base Flo-

restal (ABAF), Wilson Andrade, foi 
um dos convidados da live “Diá-
logos FIEB: A Bahia e o comércio 
exterior no pós-Covid 19” que foi 
transmitida em 09/06, às 18h, no canal SistemaFIEB do YouTube. 

Confira como foi a participação de Wilson Andrade: https://you-
tu.be/Nb9ny2hEXBU

Os outros convidados foram: Juliette Robichez (doutora em Direi-
to Internacional pela Universidade Sorbonne), José Rubem Souza Fi-
lho (empresário de comércio exterior) e Ângelo Calmon de Sá Junior 
(vice-presidente da FIEB), com mediação de Marcos Galindo Perei-
ra Lopes (presidente do Conselho de Portos/FIEB e diretor do Sindus-
con).

Link do vídeo completo: https://drive.google.com 
file/d/1RxVUawYr4SAfTLl2-do2iYmdcGYAO00U/view?usp=sharing


