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ABAF é a nova parceira da Two Sides na produção 
e no uso responsável da impressão e do papel

O setor de base florestal 
na Bahia se uniu para 
criar, em 2004, a Asso-
ciação Baiana das Em-

presas de Base Florestal (ABAF) 
que tem como meta primeira con-
tribuir para que o setor que repre-
senta se desenvolva sobre bases 
sustentáveis, seja do ponto de vis-
ta econômico, ambiental ou social. 
A cada ano cresce a influência da 
ABAF que mantém representações 
em mais de 40 conselhos e enti-
dades estaduais e federais. Agora 
em agosto a associação passou a 
contar também com a parceria da 
Two Sides que, em nível nacional, 
já conta com o apoio da Indústria 
Brasileira de Árvores (Ibá).

Two Sides é uma organização 
global, sem fins lucrativos, criada 
em 2008 na Inglaterra por mem-
bros das indústrias de florestas 
plantadas, celulose, papel e comu-
nicação impressa. Promove a pro-
dução e o uso responsável da im-
pressão e do papel, bem como 
esclarece equívocos comuns so-
bre os impactos ambientais da uti-
lização desse recurso. “O papel, o 
cartão e o papelão, por serem pro-
venientes de árvores cultivadas e 
gerenciadas de forma sustentável, 
é um meio de comunicação excep-
cionalmente poderoso, de fonte re-
novável, reciclável e biodegradável. 
Contar com a ABAF como mem-
bro institucional de Two Sides Bra-
sil é, com certeza, de extrema im-
portância para a consolidação das 
informações sobre o tema”, afir-
ma Fábio Mortara, CEO de Two Si-
des Brasil.

Graças às ações de Two Sides, 
a percepção dos consumidores de 
que o papel é sustentável, produzi-
do a partir de árvores cultivadas e 
de papéis reciclados vem aumen-
tando. No entanto, ainda há mui-
to desconhecimento em relação 
à sustentabilidade da cadeia pro-
dutiva do papel. Por conta disso, 

Two Sides realiza campanhas para 
divulgar mensagens que ajudam a 
combater equívocos, mitos e dúvi-
das sobre o papel e seu impacto no 
meio ambiente.

Com o apoio de veículos de 
comunicação, inclusive baianos, 
a Two Sides está promovendo no 
Brasil a campanha “Love Paper” 
que já recebeu o equivalente a 3 
milhões de euros em espaço pu-
blicitário em revistas e jornais de 
outros quinze países. No Reino 
Unido, por exemplo, participam 
os jornais The Times, Metro, The 
Guardian, The Economist e Daily 
Mail, assim como revistas de gran-
de circulação, que juntos têm uma 
audiência diária de mais de 10 mi-
lhões de leitores.

De acordo com Fábio Morta-
ra, nunca houve uma preocupação 
tão disseminada como agora so-
bre as credenciais ambientais dos 
produtos e materiais que usamos. 
“Esse debate levou mais pessoas a 
entenderem que o papel pode ser 
uma escolha ambientalmente cor-
reta para leitura, comunicação e 
soluções de embalagem, mas ain-
da existe uma falta de entendimen-
to e uma subvalorização significati-

va sobre o quão sustentável são o 
papel, o papelcartão e o papelão”, 
afirma Mortara. 

Para a ANJ – Associação Nacio-
nal de Jornais, a iniciativa de Two 
Sides tem um papel relevante na 
defesa da comunicação impressa 
e, por isso, o segmento dos jornais 
tem buscado apoiá-la e difundi-la. 
“A campanha deste ano está ainda 
mais forte por conta do seu visual e 
por trazer as informações de forma 
ainda mais clara e impactante”, afir-
ma Ricardo Pedreira, diretor execu-
tivo da ANJ.

“Defender a comunicação im-
pressa é também um compro-
misso do segmento de revistas, 
por isso ficamos muito satisfeitos 
em apoiar esta iniciativa, que, este 
ano, destaca questões relevantes 
como reciclagem e sustentabili-
dade”, acrescenta Juliana Tosca-
no, diretora executiva da ANER – 
Associação Nacional dos Editores 
de Revistas.

Para Tamara Natale, gerente de 
Sustentabilidade e Engajamento 
com a Comunidade da Internatio-
nal Paper do Brasil, “o lançamento 
da campanha Love Paper no Brasil, 
contribui para combater mitos so-

bre a produção do papel, além de 
ser uma aliada no fortalecimento e 
disseminação de conhecimento so-
bre a sustentabilidade do processo 
produtivo, árvores cultivadas, pro-
dutos à base de fibras renováveis 
e papel. Essas informações são ex-
tremamente relevantes para to-
dos, pois o papel é essencial em vá-
rios momentos do nosso dia a dia 
e tem um poder transformador em 
vários campos como na educação, 
trabalho, lazer e cultura.”

Diálogo - A ABAF represen-
ta as empresas de base florestal do 
estado, assim como os seus forne-
cedores. Essa pluralidade dá à asso-
ciação a possibilidade de planejar e 
agir com respaldo nos mais varia-
dos âmbitos e em horizontes lar-
gos. Para isso, foi preciso atuar para 
além da própria cadeia produtiva e 
dialogar com as comunidades di-
reta ou indiretamente influencia-
das pela atividade de base florestal, 
com a sociedade civil organizada, 
com a academia, com os Governos 
e parlamentares para sedimentar 
os alicerces para um crescimento 
ordenado e virtuoso. Essas práti-
cas fazem parte de uma atividade 
constante, uma vez que há sempre 
novas demandas e frentes de atu-
ação em um segmento pulsante 
como o de florestas. 

A ABAF também desenvolve 
campanhas de educação ambien-
tal e de conscientização da socieda-
de e dos agentes de cada elo da ca-
deia produtiva, com temas que vão 
desde o uso sustentável da flores-
ta e seus produtos, até as relações 
de trabalho. Essas ações contri-
buem para desfazer muitos dos mi-
tos que ainda pesam sobre o setor 
e, em contraponto, enfatizam o seu 
caráter preservacionista e os bene-
fícios sociais que vêm a reboque da 
chamada Economia Verde que po-
dem e devem ser compartilhados 
pelo grande público.
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Empresas certificadas destacam-se 
em ferramenta que mede 

transparência da indústria florestal 

Mil Madeiras, Klabin e Veracel estão 
entre as 15 melhores classificadas 
no ranking global.  Foi divulgada, 
na semana passada, a avaliação 

de transparência de produtores e comerciantes 
de madeira tropical e de celulose pela Sustaina-
bility Policy Transparency Toolkit (SPOTT).  Trata-
-se de uma plataforma global, desenvolvida pela 
ZSL (Sociedade Zoológica de Londres), que clas-
sifica anualmente empresas do setor florestal - 
tanto de florestas nativas como de plantadas - 
segundo mais de 175 indicadores, distribuídos 
em 10 categorias, para avaliar seu progresso ao 
longo do tempo.  

A avaliação é realizada com base na divulga-
ção pública de suas políticas, operações e com-
promissos com as melhores práticas ambien-
tais, sociais e de governança.  Cada empresa 

recebe uma pontuação percentual.  O ranking, 
bem como a avaliação completa e o resumo dos 
principais índices e descobertas nas últimas ava-
liações, pode ser conhecido acessando o site da 
SPOTT (https://www.spott.org/timber-pulp).  

Esse ano, as empresas certificadas pelo Ima-
flora segundo o esquema do Forest Stewardship 
Council® (FSC®) estiveram entre as 15 mais bem 
classificadas, sendo a Precious Wood a segunda 
no ranking.  Analisando os resultados desse ano, 
a SPOTT também revela que apesar dos requi-
sitos estarem mais rigorosos houve um aumen-
to de 2% na pontuação média das empresas em 
relação à edição anterior, realizada em julho de 
2019.  Além disso, as empresas com o seu ma-
nejo certificado FSC e/ou PEFC apresentaram 
uma média de 48,6% enquanto que as demais 
atingiram uma pontuação de 8%.  

Para Aline Tristão, diretora executiva do FSC 
Brasil isso pode refletir não apenas os rigorosos 
critérios da certificação, mas uma mudança de 
comportamento que interfere na forma como 
as empresas atuam.  “Mesmo antes da pande-
mia, já havia uma noção maior de responsabi-
lidade compartilhada, onde todos nós traba-
lhamos não para vencer, mas para sobreviver; e 
isso vale também para o setor florestal”, explica 
Aline.  “O valor das empresas está cada vez mais 
ligado ao impacto delas na sociedade; conservar 
as florestas, cuidar do meio ambiente e proteger 
os povos e comunidades tradicionais são ações 
vitais para garantir nossa permanência na Terra”, 
completa.  

Fonte: transcrição parcial, com editoração, 
de matéria publicada quinta-feira, 06/08, 

no portal FSC Brasil (https://br.fsc.org).

Associadas estaduais

Os membros das associadas estaduais se reuniram em duas oportunida-
des. O primeiro encontro teve como objetivo alinhamento para a reunião 
da Câmara Setorial de Florestas Plantadas do MAPA e atualização das tra-
tativas dos estados sobre as discussões da aplicação do Código Florestal 

no bioma Mata Atlântica e a elaboração dos planos estaduais de florestas plantadas 
usando como orientação o  Plano Nacional de Florestas Plantadas do Mapa.

Na segunda reunião os membros das associadas estaduais apresentaram o pro-
cesso de licenciamento nos seus respectivos estados, incluindo trâmites legais, ins-
trumentos utilizados, atividades principais e acessórias que exigem licença. A troca 
de informações foi importante como benchmarking e nivelamento de informações, 
principalmente para os estados que possuem projetos de lei em tramitação que têm 
como objetivo dificultar as atividades do setor.
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A educação é um dos três pilares que 
alicerçam os investimentos sociais da 
Bracell e o que recebe a maior desti-
nação de recursos. Integram este pi-

lar projetos de educação continuada, elevação 
da escolaridade, incentivo à iniciação musical e 
ao esporte, educação ambiental e qualificação 
profissional, que já beneficiaram em 2019 mais 
de 66 mil pessoas na Bahia e em São Paulo. Des-
ta maneira, a empresa contribui para o fortaleci-
mento das práticas educacionais na rede pública 
de ensino da sua área de influência, trabalhan-
do temas transversais que incentivam a forma-
ção de cidadãos, a consciência ambiental e me-
lhora a empregabilidade das pessoas.

Dentre os impactos positivos destas ações 
estão a evolução do Índice de Desenvolvimen-
to da Educação Básica (Ideb) dos municípios 
baianos que recebem os projetos e o aumento 
da adoção de práticas educacionais. Antes, ape-
nas 22% deles realizavam plano de ação escolar 
e diagnóstico do sistema de escrita. Hoje, 100% 
realizam. Outras medidas, como o plano de 
apoio pedagógico, o plano de leitura e o projeto 
Brincar, que não aconteciam, hoje fazem parte 
do dia a dia de todos eles. Em São Paulo, a Bra-
cell atua como mantenedora do Instituto Lidera-
Jovem, uma organização da sociedade civil sem 
fins econômicos que realiza uma série de ativi-
dades e projetos para desenvolvimento de com-

petências de empoderamento, protagonismo e 
liderança em jovens.

Mesmo no contexto de pandemia de Co-
vid-19 a Bracell vem adotando, em conjunto 
com seus parceiros técnicos, medidas que viabi-
lizam o acesso de gestores de educação, educa-
dores e educandos a algumas das iniciativas. Os 
encontros de qualificação têm ocorrido online, o 
que chega a aumentar o alcance dos treinamen-
tos, já que atraem até mesmo profissionais de 
outros estados e países. Já os projetos de educa-
ção ambiental continuam por meio de monito-
ria virtual e com o envio de kits educativos, que 
são entregues junto com o material disponibili-
zado pelas escolas aos alunos da região.

Empresa investe na 
educação de mais de 66 mil pessoas

Desafio 
voluntário 

Bracell
O #DesafioVoluntario 
foi um sucesso com os 

colaboradores Bracell da Bahia. 
Foram arrecadadas 

17 toneladas de alimentos 
e a Bracell dobrou 

a quantidade, 
sendo ao todo 34t. 

Todos esses alimentos 
estão sendo doados a 

pessoas em situação de 
vulnerabilidade social.  Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=5F8vxIa58wA
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Educação por meio de programas 
online durante a pandemia

A Suzano, guiada pelos direcionadores 
de cultura, desenvolve o Programa 
Voluntariar, que acredita que cada 
pessoa tem muito para contribuir na 

transformação da sociedade, compartilhando 
conhecimento e talento, reforçando que “Só 
é bom para nós se for bom para o mundo”, a 
partir da utilização da educação como estraté-
gia para engajar colaboradores no comparti-
lhamento de experiências e conhecimento de 
forma voluntária.

Uma das atuações da companhia nessa 
frente é o Suzano na Escola, programa em par-
ceria com a Junior Achievement, que contribui 
com a capacitação de jovens em fase escolar. 
Composto por uma série de ações, o programa 
precisou ser reinventado para o momento da 
pandemia e adaptado ao formato online, dan-
do continuidade no incentivo à educação.

A companhia já teve bons resultados no iní-
cio deste semestre com a adesão ao novo mo-
delo. É o exemplo da primeira edição online do 
programa “O Futuro do Trabalho”, com foco na 

ASuzano, referência glo-
bal na fabricação de 
bioprodutos desenvol-
vidos a partir do culti-

vo de eucalipto, está entre as 100 
empresas que mais fazem open 
innovation (inovação aberta) no 
Brasil, conforme ranking anual re-
alizado pela 100 Open Startups.

O ranking, realizado desde 
2016, avalia as empresas com 
mais relações de negócios esta-
belecidas com startups e, con-
sequentemente, o engajamento 
nas transformações ligadas à ino-
vação. Nesta edição, a premiação 
destacou o dobro de companhias 
em relação ao último ano. Entre 
as 2.808 corporações participan-
tes, 1.635 declararam relaciona-
mentos válidos com startups.

“Nós ficamos lisonjeados em 
sermos reconhecidos mais uma 
vez nessa premiação. A Inovação 

Suzano é reconhecida no 
ranking TOP 100 Open Corps 2020

nova economia e no impacto da inovação tec-
nológica, que contou com a mentoria de 80 vo-
luntários, beneficiando 78 jovens de 8 estados 
do Brasil.  Outro destaque foi a participação na 
edição remota do JA Startup, projeto em par-

ceria com a Junior Achievement (JA) e a Start-
Se, com a participação de 28 voluntários que 
atuam em 15 áreas da companhia, apresen-
tando conceitos e ferramentas para transfor-
mar ideias em startups de alto impacto.

Aberta é uma das frentes de atu-
ação da Suzano em transforma-
ção digital, nosso foco com esta 
frente é democratizar a inovação 
na empresa por meio de star-
tups, acelerando a geração de 
resultados e ao mesmo tempo 
fomentando o ecossistema em-
preendedor”, afirma Alexandre 

Cezilla, Head de Transformação 
Digital da Suzano.

De acordo com o executivo, o 
resultado é fruto da atuação da 
Suzano a partir de uma jornada 
de inovação aberta liderada pe-
las áreas de Digital, Novos Negó-
cios e Tecnologia e Inovação, e 
por membros de diferentes áreas 

da companhia, responsáveis pelo 
desenvolvimento dos projetos e 
a disseminação de conhecimen-
to, além de uma comunidade in-
terna com mais de 400 membros 
que diariamente trocam informa-
ções sobre Startups e Tecnologia. 
“A evolução dessa jornada tem 
possibilitado democratizar e sim-
plificar a inovação aberta dentro 
da Suzano”, enfatiza.

Somente no primeiro semes-
tre deste ano, a Suzano já avaliou 
mais de 300 startups com o apoio 
de grandes parceiros de inova-
ção, como a Pug & Play, AgTech 
Garage e Endeavor, entre outros.

A 100 Open Startups é uma 
plataforma de colaboração para 
a inovação a partir da geração de 
negócios entre grandes empresas 
e startups, e conta com mais de 
9.400 relacionamentos de negó-
cios validados.
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ABAF reforça a sustentabilidade da 
cadeia de celulose, papel e embalagem  
O segmento de base flo-

restal se organizou 
para, pela primeira vez, 
colocar em ação uma 

campanha que envolverá 15 en-
tidades da cadeia de celulose, pa-
pel e embalagem de papel. O ob-
jetivo é impulsionar os benefícios 
socioambientais do setor e de 
seus produtos. Assinam esta for-
ça conjunta seis entidades nacio-
nais e mais nove associações es-
taduais, a exemplo da Associação 
Baiana das Empresas de Base Flo-
restal (ABAF).

“Primeira vez se unem em 
uma campanha de comunica-
ção 15 entidades da cadeia pro-
dutiva que tem como base as 
árvores cultivadas para fins in-
dustriais.  Este é um setor que 
dialoga com o futuro e constitui 
importante ferramenta para o 
combate dos impactos das mu-
danças climáticas. Seus produ-
tos são opções relevantes para 
a demanda de consumidores 
preocupados com a sustentabi-
lidade e que buscam produtos 
de base renovável, recicláveis, 
biodegradáveis e muitas vezes 
compostáveis. Com atuação ali-
nhada à bioeconomia e com in-
vestimentos em  ciência e tec-
nologia, o setor já vislumbra 
novos usos da celulose na in-
dústria farmacêutica, química e 
até mesmo têxtil. Hoje a visco-
se já é uma alternativa, mas em 
breve haverá ainda mais opção 
vinda da madeira que revolu-
cionará este mercado”, afirma 
Paulo Hartung, presidente exe-
cutivo da Indústria Brasileira de 
Árvores (Ibá).

Para Wilson Andrade, diretor 
executivo da ABAF, em um ce-
nário futuro desafiador, as flo-
restas estão ganhando um novo 
status. Da garantia de suprimen-
to de matéria-prima para todos 
os usos da madeira – atuais e po-
tenciais – a uma nova economia 
de baixo carbono, a solução pas-
sa pelas florestas plantadas. 

“Além de mostrar a presen-
ça dos produtos de origem flo-
restal no nosso dia-a-dia, espe-
cialmente a celulose e o  papel, 
a campanha reforça os compro-
missos sociais, econômicos e 
ambientais do setor. Os produ-
tores e as empresas de base flo-
restal são referência no que se 
torna cada vez mais tendência: 
busca por iniciativas sustentá-
veis, que gerem lucros e que 
priorizem também a preserva-
ção, restauração ambiental e 

prosperidade social. O tema, 
há muito tempo, deixou de ser 
pauta exclusiva de ONGs e ati-
vistas, passou a também fazer 
parte da agenda das empresas 
e tornou-se um dos principais 
desafios do mercado financei-
ro”, informa Andrade. 

A área com florestas planta-
das no Brasil ocupa apenas 1% 
da área do país, mas é respon-
sável por 91% de toda a ma-
deira produzida para fins in-
dustriais. Produtos de origem 

florestal estão presentes no 
nosso dia-a-dia e vão desde 
os mais evidentes, como papel 
e móveis, até produtos de be-
leza, medicamentos, alimen-
tos e roupas. Entre os segmen-
tos que usam a madeira como 
principal matéria-prima, pode-
mos citar o de celulose e papel, 
o de painéis de madeira, o de 
pisos laminados, o de serrados 
e compensados, o de siderurgia 
a carvão vegetal, o de secagem 
de grãos e o de energia. 
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ProDuto
#SouMaisPa-

pel porque é bio-
degradável e com-
postável.  Ele 
também pode ser 
reciclado, o que o 
torna ainda mais 
amigável para a 
natureza. Sem fa-
lar da sua origem: 
árvores plantadas 
exclusivamente 
para fins produti-
vos, o que significa 
que nenhuma flo-
resta nativa é usa-
da para produzir o papel que todos nós utilizamos diariamente 
no Brasil.   Indústria de árvores cultivadas: essencial por natureza!

áreaS
DegraDaDaS 

#SouMaisPa-
pel porque o se-
tor de árvores cul-
tivadas realiza seus 
plantios produti-
vos geralmente 
em áreas previa-
mente degrada-
das, trazendo mais 
verde e vida a es-
ses locais. Além 
disso, em 2018, 
22,4 mil hectares 
de áreas degrada-
das tiveram seu processo de recuperação iniciado, graças ao empe-
nho das empresas do segmento.  

ConServação
#SouMaisPapel porque o setor brasileiro de árvores cultivadas 

conserva 5,6 milhões de hectares de florestas e áreas naturais. Sim! 
Para se ter uma ideia, essa área é maior do que o Estado do Rio de Ja-
neiro! Indústria de árvores cultivadas: essencial por natureza! 

eSSenCialiDaDe
#SouMaisPapel 

porque eles são in-
dispensáveis para o 
nosso dia a dia. Olhe 
à sua volta nesse exa-
to momento e veja 
quantos produtos de 
papel estão presen-
tes no seu cotidiano. 
Na caixa de leite do 
seu café da manhã, 
nas sacolas e emba-
lagens de papel que 
fazem seu almoço 
chegar até você, no transporte seguro de suas compras on-
line, nos livros que te ajudam a passar o tempo, cuidando da 
sua higiene com os papéis para fins sanitários e até na caixa 
de bombom que você presenteia alguém... Agora, imagine, 
como seria um dia sem eles!? Difícil, né? Mas a boa notícia é 
que a matéria-prima destes itens essenciais é renovável, vem 
das árvores, que são plantadas, colhidas e replantadas. Além 
de produtos, geram benefícios para o meio ambiente e para 
a sociedade.

CamPanha - Com o mote #SouMaisPapel, foram desenvol-
vidos materiais para Facebook, Instagram e Whatsapp em 12 dife-
rentes temáticas, como clima, água, energia, sustentabilidade, bio-
diversidade, entre outros. Diferencial é a comunicação provocativa, 
a fim de fisgar a atenção do público por meio do inusitado, lançan-
do mão de recursos surreais.

Liderada pela Indústria Brasileira de Árvores (Ibá), associação 
nacional do setor de árvores cultivadas, a campanha também foi 
desenvolvida e é apoiada pelas entidades setoriais Abigraf (Asso-
ciação A Associação Brasileira da Indústria Gráfica), ABPO (Asso-
ciação Brasileira de Papelão Ondulado), ABTCP (Associação Brasi-
leira Técnica de Celulose e Papel), ANAP (Associação Nacional dos 

Aparistas de Papel) e Two Sides. Junto a elas, nove associações re-
presentativas estaduais massificarão as mensagens regionalmen-
te: ABAF (Associação Baiana de Empresas de Base Florestal), ACR 
(Associação Catarinense de Empresas Florestais), Ageflor (Asso-
ciação Gaúcha de Empresas Florestais), AMIF (Associação Minei-
rada Indústria Florestal), APRE (Associação Paranaense de Empre-
sas de Base Florestal), Arefloresta (Associação dos Reflorestadores 
do Mato Grosso), Cedagro (Centro de Desenvolvimento do Agro-
negócio), Florestar (Associação Paulista dos Produtores, Fornece-
dores e Consumidores de Florestas Plantadas) e Reflores MS (As-
sociação Sul-Mato-Grossense de Produtores e Consumidores de 
Florestas Plantadas).
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Abimóvel e Ibá lançam campanha 
de valorização do móvel brasileiro

Os papéis para fins sanitários estão presentes no nosso dia a dia, por meio 
dos lenços, guardanapos, fraldas, papéis higiênicos e papéis toalhas. Além 
de tornarem nossa vida mais prática, ajudarem na limpeza de ambientes e 
colaborarem com a higiene pessoal, esses produtos têm origem em uma 

fonte renovável: as árvores cultivadas.
Árvores são plantadas, colhidas e replantadas para produzir esses e outros produ-

tos do seu cotidiano, evitando a pressão e a degradação de ecossistemas naturais, re-
cuperando áreas degradadas e contribuindo para a redução das emissões de gases 
causadores do efeito estufa, por serem estoques naturais de carbono. 

Para dar luz a todos os atributos desse segmento tão importante do setor de árvo-
res cultivadas, a Ibá lança o terceiro vídeo da série Floresta de oportunidades! 

Link: https://youtu.be/G2vlaVrbOZk

Papéis que ajudam a cuidar de você e da sua higiene

Assista o vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=r2g4k01brFI

STCP Floresta é vida

Com o obetivo de fortalecer 
e valorizar as indústrias, os 
produtos e a mão de obra 
nacional, a Indústria Bra-

sileira de Árvores (Ibá) e a Associa-
ção Brasileira das Indústrias do Mo-
biliário (ABIMÓVEL) se unem para 
lançar a campanha “É DO BRASIL, 
É PRA VOCÊ”, para  valorizar a pro-
dução nacional e incentivar a socie-
dade a comprar produtos das in-
dústrias nacionais, produzidos pelo 
povo brasileiro, com painéis de ma-
deira, design e valor agregado.

A campanha é composta por 
peças para divulgação em redes 
sociais, anúncios e vídeos que 
buscam inspiração na bandeira do 
Brasil – o verde como nossa natu-

reza, o amarelo nossas riquezas e 
o azul como nosso céu, com ob-
jetivo de valorizar a produção na-
cional e incentivar o consumo do 
nosso mobiliário criando mais ri-

quezas para nosso país, nossas 
empresas e gerando empregos 
para o nosso povo.

O setor moveleiro do Brasil é o 
6º produtor mundial de móveis e a 

8ª cadeia produtiva que mais em-
prega no país. “Com parques fabris 
e tecnologia de ponta, o Brasil ex-
porta para mais de 120 mercados 
com agilidade, alta produtividade, 
design e uso de madeiras e maté-
rias-primas brasileiras”, destaca a 
campanha.

Informações e material da cam-
panha podem ser encontrados 
no site da Abimóvel: http://abimo-
vel.com/noticia/campanha-valo-
rizacao-da-industria-e-do-movel-
-brasileiro,339

o vídeo que destaca o início 
da campanha você assiste aqui: 
https://www.youtube.com/
watch?reload=9&feature=youtu.
be&v=qxdDPjd0j08
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ABAFhttp://issuu.com/abaf_2014

Av. Professor Magalhães Neto, 1752 - Ed. Lena Empresarial, 
sala 207 - Pituba, 41810-012 salvador, Bahia

www.abaf.org.br abaf01@terra.com.br71 3342.6102

O presidente da Confederação da Agricultura e Pecuária do Bra-
sil (CNA), João Martins, e a ministra da Agricultura, Tereza Cris-
tina, participaram da abertura da “Berimbau Agrotec 2020”. 
A Associação Baiana das Empresas de Base Florestal (ABAF) 

mais uma vez é parceira desta iniciativa.
A feira, que faz parte do calendário agro baiano há três anos, foi reali-

zada em uma plataforma digital, com o lançamento nos dias 27, 28 e 29 
de agosto, sempre das 9h às 11h. Stands virtuais, leilões, shoppings de 
animais, palestras e mesas redondas fazem da parte da programação.

Na abertura oficial do evento, a ministra falou sobre as políticas pú-
blicas na região Nordeste. Em seguida, o presidente da CNA, o secre-
tário de Agricultura do Estado da Bahia, Lucas Costa, e o presidente da 
Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da Bahia (Faeb), Humber-
to Miranda, participaram de um debate sobre “políticas públicas para o 
agro baiano pós-pandemia”.

No dia 28, o tema das palestras foi sobre o armazenamento de sila-
gem, com o veterinário Paulo Menegucci e o zootecnista Alan de San-
tana. Já no último dia (29), a palestra contou com a veterinária Tatiana 
Figueredo, que fez uma exposição sobre gestão em Haras (estabeleci-
mento de cria e treino de cavalos de raça).

O acesso à plataforma foi gratuito e o conteúdo permanecerá dispo-
nível após a realização do encontro. Conteúdo no site www.berimbaua-
grotec.com.br (acesso ilimitado durante 12 meses).

Lançamento do Berimbau Agrotec 2020

Fóruns Florestais do 
Diálogo Florestal Brasileiro

O DF inaugurou uma séria de lives com os Fóruns Florestais 
que fazem a atuação em nível estadual. Os secretários exe-
cutivos dos fóruns do PR/SC, SP, MG, ES e BA participaram 
do encontro.

Os temas que geraram mais discussões foram sistemas agroflores-
tais (SAFs), recursos hídricos e restauração. Foi discutido que o DF não 
possui “lado” e busca convergir interesses para o manejo florestal sus-
tentável; as empresas do setor evoluíram muito e passaram a ter uma 
postura de escuta ativa e trabalho conjunto com seus stakeholders; há 
membros muito qualificados no diálogo incluindo representantes da 
academia, governos e sociedade civil organizada que contribuem para 
discussões importantes; importante estudo sobre recursos hídricos; 
não se deve condenar nenhum setor da economia de forma generali-
zada; plantios florestais são aliados da conservação de recursos natu-
rais quando bem manejados.

Os principais desafios elencados pelos FF são influência sobre po-

líticas públicas, em especial as de conservação; em alguns Estados 
ainda há atuação apenas em momentos de crise; engajamento de 
participantes nos fóruns, principalmente de outros setores e produ-
tores independentes; transformação do diálogo em ações práticas e 
mensuração do resultado do diálogo a exemplo do numero de acor-
dos realizados.


