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Bracell reúne especialistas e comunidades 
em seminário sobre eucalipto

Cerca de 150 pessoas lotaram o auditório 
do Hotel Áster, em Alagoinhas, na tar-
de de 19 de julho, para o seminário Co-
nhecendo o Eucalipto e os Benefícios 

das Florestas Plantadas. O evento contou com as 
presenças de Paulo César Sentelhas, professor e 
doutor de Agroclimatologia da Esalq/USP (Esco-
la Superior de Agricultura Luiz de Queiroz), e de 
Carolina Bozetti Rodrigues, doutora em Ciências, 
umas das responsáveis pelo Promab (Programa 
de Monitoramento e Modelagem de Bacias Hi-
drógráficas), além de consultora do Ipef (Institu-
to de Pesquisas e Estudos Florestais). Realizado 
pela Bracell, o evento reuniu representantes do 
poder público, lideranças comunitárias, estudan-
tes e outros interessados no assunto.

Também presente ao evento, o economista 
Wilson Andrade, diretor executivo da Abaf (As-
sociação Baiana das Empresas de Base Florestal), 
traçou um panorama da atividade florestal no es-
tado. Ele destacou a oportunidade representada 
pelo setor para a economia, inclusive por atrair 
investimentos, empregos e renda para regiões 
fora dos grandes centros urbanos. “O mundo vai 
precisar ainda mais de madeira em 2050; a Bahia 
e o Brasil precisam decidir se desejam absorver 
esta demanda ou se a deixarão para outros paí-
ses e regiões”, disse.

 Paulo Sentelhas falou sobre os aspectos cli-
máticos do agreste baiano e litoral norte, mos-
trando como eventuais alterações no clima no 
mundo, no Brasil e na região precisam ser avalia-
das sempre considerando questões locais e glo-
bais, inclusive a evolução do sistema solar. Se-
gundo ele, é importante observar os ciclos his-
tóricos de alteração climática para obter informa-
ções precisas e corretas e não apenas eventos iso-
lados de determinada região.

 Quanto à relação entre eucalipto e água, o pes-
quisador destacou que o cultivo sustentável de flo-
restas, com técnicas que respeitam critérios técni-
cos e ambientais, ajuda a manter os recursos hídri-
cos. “Onde mais se planta mais se tem chuva e, as-
sim, se renova o fluxo de água”, explica.

 Carolina Rodrigues, por sua vez, falou sobre 
o eucalipto no contexto da bacia hidrográfica da 
região. A pesquisadora lembrou que é uma práti-
ca comum das empresas certificadas de base flo-
restal, como a Bracell, conhecer a fundo as regi-
ões onde mantêm seus plantios a fim de adequar 
os tipos de clones a serem utilizados e o tipo de 
manejo a ser realizado, assegurando a sustentabi-
lidade das operações.

 Mouana Fonseca, gerente de Relações Insti-
tucionais e Sustentabilidade, e Meryellen Olivei-
ra, coordenadora de Meio Ambiente e Certifica-

ções, apresentaram os investimentos socioam-
bientais e de infraestrutura, além dos programas 
ambientais desenvolvidos pela Bracell no territó-
rio de atuação da empresa.

Entusiasmado com a presença do público, 
Bruno Felix, gerente florestal da Bracell, ressal-
tou os esforços e iniciativas da empresa em evo-

luir no seu processo de produção, aproximando-
-se cada vez mais das comunidades vizinhas. Ele 
assegurou que o evento não será o único. “Fa-
remos novos encontros para ouvir as aspirações, 
demandas, elogios e críticas e também para levar 
as informações oficiais da empresa como sempre 
deve ser, de forma franca e transparente”, disse.

Paulo César Sentelhas

Wilson Andrade

Carolina Bozetti Rodrigues



2

Bahia Florestal Julho de 2019

Informativo

A Suzano apresentou em julho o pri-
meiro Relatório Anual da companhia 
desde a fusão entre Suzano Papel e 
Celulose e a Fibria, anunciada em 16 

de março de 2018 e concluída em 14 de ja-
neiro de 2019. O material traz detalhes so-
bre a atuação das duas empresas, como de-
sempenho econômico, social e ambiental no 
ano de 2018, a criação da nova cultura or-
ganizacional da empresa, além dos objetivos 
para 2019.

O documento retrata a atuação das duas 
companhias durante o período de transição, 
quando ambas se organizaram para uma das 
maiores fusões da indústria brasileira. A si-
nergia entre as antigas empresas foi analisa-
da por meio de extensa pesquisa de indicado-
res de materialidade no período de janeiro a 
dezembro de 2018, enquanto Suzano e Fibria 
ainda atuavam separadamente.

A nova companhia, que conta com mais 
de 35 mil colaboradores diretos e indiretos 
e impacta mais de 2 bilhões de pessoas com 
seus produtos e serviços, apresenta no Rela-
tório as técnicas de integração entre equipes 
nas suas 11 unidades industriais, levando em 
conta o que há de melhor nas duas empre-
sas para que seja criado um modelo que aten-
da aos desafios da nova Suzano, guiado pe-
los Direcionadores de cultura da companhia.

A publicação ainda traz os resultados das 

Suzano divulga primeiro 
relatório anual após fusão

iniciativas de sustentabilidade e projetos de 
relacionamento com as comunidades, como 
o Agricultura Comunitária, a Parceria Pela Va-
lorização da Educação (PVE) e do Instituto 
Ecofuturo, uma organização sem fins lucrati-
vos mantida pela Suzano que visa a transfor-
mação da sociedade por meio da conservação 
ambiental e promoção da leitura.

“Em 2018, transformamos um sonho em 
realidade combinando os ativos de duas 
grandes empresas, que deram origem à nova 
Suzano. Vivemos um ano intenso, quando 
ambas companhias tiveram resultados histó-
ricos. Iniciamos o ano de 2019 com a certe-

za de que estamos abrindo caminhos de for-
ma bastante construtiva e meritocrática, im-
pactando positivamente o Brasil e o mundo”, 
afirma Walter Schalka, Presidente da Suzano.

Sobre a Suzano
A Suzano, empresa resultante da fusão 

entre a Suzano Papel e Celulose e a Fibria, 
tem o compromisso de ser referência glo-
bal no uso sustentável de recursos naturais. 
Líder mundial na fabricação de celulose de 
eucalipto e uma das maiores fabricantes de 
papéis da América Latina, a companhia ex-
porta para mais de 80 países e, a partir de 
seus produtos, está presente na vida de mais 
de 2 bilhões de pessoas. Com operações de 
dez fábricas, além da joint operation Vera-
cel, possui capacidade instalada de 10,9 mi-
lhões de toneladas de celulose de merca-
do e 1,4 milhão de toneladas de papéis por 
ano. A Suzano tem mais de 35 mil colabora-
dores diretos e indiretos e investe há mais 
de 90 anos em soluções inovadoras a partir 
do plantio de eucalipto, as quais permitam 
a substituição de matérias-primas de ori-
gem fóssil por fontes de origem renovável. 
A companhia possui os mais elevados níveis 
de Governança Corporativa da B3, no Brasil, 
e da New York Stock Exchange (NYSE), nos 
Estados Unidos, mercados onde suas ações 
são negociadas.

Presidente da Suzano é eleito CEO do ano pela RISI

Walter Schalka, Presi-
dente da Suzano, aca-
ba de ser eleito o me-
lhor CEO do setor de 

papel e celulose da América La-
tina pelo quinto ano consecuti-
vo. O prêmio foi conferido pela 
Fastmarkets RISI, maior provedo-
ra de informações da indústria 
global de produtos florestais. O 
presidente da Suzano é o primei-
ro executivo a receber o prêmio 
cinco vezes, em eleição realizada 
junto a um grupo de avaliadores 
composto por analistas e especia-
listas do setor.

Entre as razões para a indicação 
de Schalka a “CEO of the year”, se-
gundo a Fastmarkets RISI, está o 
recente processo de fusão da em-
presa com a Fibria, divulgado em 
março de 2018 e concluído em ja-
neiro deste ano. Os especialistas 
ouvidos na pesquisa também des-
tacaram a importância do executi-
vo na promoção de discussões re-

levantes para o setor e para a in-
dústria brasileira.

“Receber o prêmio da Fastma-
rkets RISI em um ano tão desafia-
dor e cheio de conquistas, incluin-
do a bem-sucedida fusão entre Su-
zano Papel e Celulose e Fibria, re-
presenta um reconhecimento ex-

terno ao trabalho engajado de cada 
um dos colaboradores da Suzano. 
Esta equipe, de mais de 15 mil co-
laboradores diretos, é formada por 
gente que inspira e transforma e 
que está disposta a continuar ino-
vando para construirmos um futu-
ro melhor”, afirma Schalka.

A cerimônia de premiação 
acontecerá durante a Conferên-
cia da América Latina da RISI, em 
13 de agosto de 2019, em São 
Paulo (SP).

 
Sobre Walter Schalka
Walter Schalka é Presidente da 

Suzano desde janeiro de 2013. En-
genheiro formado pelo ITA e pós-
-graduado em Administração de 
Empresas pela Fundação Getu-
lio Vargas de São Paulo (FGV-SP), 
o executivo possui cursos de es-
pecialização e aperfeiçoamento 
nos Institutos IMD (Suíça) e Har-
vard (EUA). Antes de ingressar na 
Suzano, onde liderou movimen-
tos importantes como o ingres-
so da empresa no Novo Mercado, 
o início de operações no segmen-
to de Bens de Consumo e a fusão 
com a Fibria, Schalka passou por 
Citibank, Grupo Maepar, Dixie La-
lekla, Grupo Dixie Toga e Votoran-
tim Cimentos.
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A Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) reforça seu po-
sicionamento em nome do setor que 
representa na Bahia tendo em vista as 

agressões ocorridas em 02 de julho, quando 
pessoas foram feridas, ameaçadas e humilha-
das, além de carros terem sido depredados e in-
cendiados por um grupo invasor. 

A ABAF acredita que é necessário investigar 
e punir os responsáveis por este fato que não 
cabe mais nos dias de hoje, pois nada justifica 
a violência. Este tipo de ocorrência prejudica as 
pessoas, a produção, as empresas e a atração de 
investimentos tão necessários para a economia 
da Bahia e do Brasil.

A ABAF reitera ainda que as suas empresas as-
sociadas cumprem rigorosamente as legislações 
vigentes, os mais altos padrões nacionais e inter-
nacionais de qualidade de produto e serviços, ga-
rantindo o compromisso com a segurança das 
pessoas, com a sustentabilidade e com o meio 
ambiente. O setor florestal é referência nas ex-
portações, na geração de emprego, distribuição 
de renda, qualificação de mão de obra, no uso 
de inovação e tecnologia, investimentos em pro-
gramas socioambientais e na preocupação com 
o desenvolvimento das comunidades do entorno 
das suas operações. Além disso, os investimen-
tos florestais ocorrem em quatro regiões distintas 
da Bahia e isso contribui para a desconcentração 
da atividade econômica no estado (as plantações 
florestais na Bahia estão localizadas no Sul, Sudo-
este, Litoral Norte e Oeste).

A Bahia contribui ativamente para o desen-
volvimento do setor de base florestal nacio-
nal. O estado possui 700 mil hectares de plan-
tações florestais e as empresas associadas da 
ABAF reúnem mais de 500 mil hectares com 

ecossistemas florestais nativos que são destina-
dos à proteção e preservação ambiental. Em 
resumo, o setor tem 0,7 hectare preservado 
para cada hectare de produção, portanto mais 
que o dobro pelo exigido pelo Código Flores-
tal brasileiro.

Quanto ao comércio internacional, o setor 
tem sido historicamente um dos principais da 
economia baiana. Em 2018, por exemplo, foi res-
ponsável por 18,4% do total das exportações do 
estado, contribuindo de maneira significativa no 
saldo positivo da balança comercial do estado.

Considerando a cadeia produtiva do setor 
florestal-industrial na Bahia, o Produto Interno 
Bruto (PIB) atingiu R$ 14,2 bilhões em 2018. 
O setor contribuiu com mais de 5% do PIB es-
tadual, no mesmo ano.  Estima-se que a arreca-
dação tributária do setor foi superior a R$ 4 bi-
lhões em 2018, o equivalente a 4,3% do total ar-
recadado na Bahia. Tais números mostram que 
a participação do setor na economia local é re-
presentativa.

Tudo isso também se dá porque o setor de 
base florestal tem alavancagem de diversos ou-
tros segmentos que demandam madeira nos 
seus processos produtivos, a exemplo da cons-
trução civil, da indústria de papel e celulose, a 
metalúrgica, energia de biomassa, a secagem de 
grãos do agronegócio, madeira e móveis, pel-
lets (concentrado de madeira para exportação), 
entre outros. 

A economia brasileira lentamente está vol-
tando a crescer e isso é muito positivo para 
que possamos, inclusive, acompanhar a deman-
da mundial de produtos oriundos das florestas 
plantadas. De acordo com a Indústria Brasileira 
de Árvores (Ibá), o mundo tem um grande desa-
fio: plantar 250 milhões de hectares adicionais 

de florestas para atender a demanda crescen-
te por madeira e os produtos dela provenien-
tes até 2050.

Mas existem entraves a serem resolvidos: se-
gurança jurídica – evidenciada pelos aconteci-
mentos do dia 02/07 - que implica nos direitos e 
na proteção dos trabalhadores, dos investidores 
privados e das suas plantações; estabelecimen-
to e liberação dos créditos fiscais; licenciamento 
ambiental e geoeconômico mais eficiente e de 
resposta rápida; liberação de controle e oportu-
nidade de captação de investimentos estrangei-
ros em projetos agroindustriais; maior agilidade 
e competência para registro de defensivos agrí-
colas e melhor logística da madeira e dos pro-
dutos acabados são alguns deles. 

É importante que o Brasil – e a Bahia - se 
preparem para acompanhar e atender parte 
dessa demanda mundial por produtos de base 
florestal. Temos todas as condições favoráveis 
para isso: alta tecnologia empregada no setor, 
disponibilidade de terra para novos plantios (te-
mos cerca de 200 milhões de hectares de terras 
degradadas que, em parte, podem receber no-
vas florestas plantadas) e excelentes condições 
de produtividade de madeira. 

Conclamamos os líderes de toda a socieda-
de civil e autoridades governamentais a, jun-
tos, buscarmos os melhores caminhos para 
continuar trabalhando e contribuindo para o 
desenvolvimento e crescimento da Bahia e do 
Brasil. Estejamos unidos neste novo momento 
de renovação da esperança e de crescimento 
do mercado mundial. Precisamos estar atentos 
e tomar providências para que fatos como este 
ocorrido em 02/07 não mais se repitam, pois 
todos precisamos e temos o direito de traba-
lhar com tranquilidade. 

NOTA ABAF
SEGURANÇA PARA PRODUZIR 
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ABAF lança relatório Bahia Florestal no 
IV Congresso Brasileiro de Eucalipto

Uso múltiplo sustentável” é o tema cen-
tral do IV Congresso Brasileiro de Eu-
calipto (IV CBE) que acontece em 07 e 
08 de agosto na sede da Fieb (Rua Edís-

tio Pondé, 342 - Stiep), em Salvador (BA). O even-
to é uma realização da Associação Baiana das Em-
presas de Base Florestal (ABAF) e do Centro de 
Desenvolvimento do Agronegócio (Cedagro/ES). 
O objetivo principal é discutir e sugerir alternati-
vas que removam os principais obstáculos ao de-
senvolvimento do setor de florestas plantadas, 
bem como mostrar os avanços tecnológicos e as 
novas exigências de mercado e de oportunidades 
de negócios. Destaque ainda, na abertura oficial 
do evento, para o lançamento do Bahia Florestal 
2019, relatório que mostra um panorama comple-
to da cadeia produtiva de base florestal no estado 
da Bahia (e com referências ao Brasil). O docu-
mento foi feito com a cooperação das empresas 
(e associações de produtores) associadas à ABAF 
e teve dados compilados pela STCP Engenharia 
de Projetos Ltda.

O tema central do congresso está em sintonia 
com o trabalho que a ABAF vem desenvolvendo 
na Bahia. “Além de informar sobre importantes tó-
picos para a diversificação e sustentabilidade da 
atividade agropecuária, o objetivo da ABAF é es-
timular a produção e processamento da madeira 
plantada. A Bahia ainda não produz (e processa) 
a madeira plantada suficiente para atender a de-
manda do estado e muito disso se dá pela falta 
de conhecimento sobre o setor. Trabalhamos, in-
clusive, para a inclusão dos pequenos e médios 
produtores e processadores de madeira para uso 
múltiplo, visando o atendimento da demanda por 
móveis, peças e partes de madeira na Bahia - hoje 
atendida, na sua maior parte, por outros estados 
brasileiros”, acrescenta Wilson Andrade, diretor 
executivo da ABAF. 

Este é um dos temas trabalhados pelo Progra-
ma Ambiente Florestal Sustentável (PAFS), uma 
inciativa da Associação Baiana das Empresas de 
Base Florestal (ABAF) em parceria com a Agên-
cia de Defesa Agropecuária da Bahia (ADAB) que 

tem o objetivo de levar educação e conscientiza-
ção ambiental aos diversos atores envolvidos di-
reta e indiretamente ao trabalho no campo, sejam 
eles produtores e trabalhadores rurais, integran-
tes de assentamentos, comunidades rurais, comu-
nidades tradicionais, comunidades indígenas, as-
sociações, estudantes, entre outros. 

“O Congresso Brasileiro de Eucalipto é um dos 
mais importantes fóruns brasileiros de inovação 

tecnológica, atualização e intercâmbio técnico e 
empresarial que integra os agentes da cadeia pro-
dutiva da madeira, representados pelos segmentos 
de insumos, produção, logística, indústria, comer-
cialização, exportação e pelas instituições de crédi-
to, pesquisa, extensão, ensino, fomento entre ou-
tros”, explica Gilmar Dadalto, presidente execu-
tivo do Cedagro. Mais informações: http://www.
congressoeucalipto.com.br/index.php

“

Eunápolis: antes e depois da Veracel

Nos últimos 28 anos, o município de Eu-
nápolis, Sul da Bahia, passou por uma 
grande transformação territorial. Um 
dos motivos dessa mudança é a presen-

ça da Veracel, empresa que gera cercada de 3.360 
oportunidades de emprego na região. “A chegada 
da indústria foi um fator importante de progres-
so e de contribuição de melhoria contínua”, afir-
ma Moacyr Fantini, diretor da área Florestal da Ve-
racel. O executivo mostrará a transição desse ce-
nário em sua palestra “Impacto de Projetos Flo-
restais nas Comunidades e na Cadeia de Valor”, 
durante o IV Congresso Brasileiro de Eucalipto, 

que será realizado em Salvador (BA), nos dias 7 
e 8 de agosto.

Apesar das mudanças positivas, Fantini avalia 
que ainda a muito a ser feito no território. “A re-
gião é carente de infraestrutura, investimentos e 
desenvolvimento de negócios”, cita. Um dos pon-
tos de atenção, por exemplo, são os prestadores 
de serviços, que precisam atender critérios especí-
ficos para se tornarem parceiros da Veracel. “Nos-
sa política é sempre contratar o fornecedor local. 
E para isso, é necessário cumprir requisitos de go-
vernança, compliance, segurança, entre outros as-
pectos”, explica.  

Na palestra, Fantini vai mostrar o impacto da 
empresa na cadeia de valor. O desenvolvimento 
social é um dos principais tema da agenda de sus-
tentabilidade e parte fundamental da estratégia da 
empresa. Para alcançar isso, a Veracel investe em 
ações de educação, geração de emprego e ren-
da, inclusão social e valorização da cultura local. 
“Quando iniciamos nossas atividades, em 1991, 
não havia, por exemplo, nenhuma universidade. 
Tínhamos que buscar profissionais fora, muitas 
vezes de outros estados, para suprir as nossas de-
mandas. A realidade hoje é outra e certamente so-
mos agentes dessa transformação”, conclui.
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EVENTOS, ATIVIDADES E AGENDA ABAF

O Sindicato das Indústrias de Papel, Celulose, Papelão, Pas-
ta de Madeira para Papel e Artefatos de Papel e Papelão 
(Sindpacel) e a Associação Baiana das Empresas de Base 
Florestal (ABAF) promoveram um novo encontro do GT-

-Legis em 09/07, na sede da FIEB (Rua Edístio Pondé, 342 - Stiep, 
Salvador/BA), das 10h às 16h, para discutir e elaborar um plano de 
ação para a otimização da regulação do setor florestal na Bahia.  

O grupo se reúne com regularidade para revisar as demandas 
prioritárias do setor e fazer atualização sobre os assuntos em anda-
mento. Estiveram presentes: Camila Peroba, Carla Tavares e Meryel-
len Baldim (Bracell); Fabiana Diniz e José Mário Rossi (ERB); Lu-
ciano Miranda e José Lauria (Ferbasa); Leandro Mosello Lima e Ma-
riama Penna (Mosello Lima Advocacia); Izabella Lopes (Sindpacel); 
Alisson Pedroti e Juliana Ray (Suzano); Marianna Feitoza ( Veracel); 
Thiago Rizzo (2Tree Consultoria); e Wilson Andrade (ABAF).

Gt-leGiS se reúne para otimizar a 
regulação do setor florestal da Bahia

Parque tecnológico escolhe de membros 
para Conselhos Administrativo e Fiscal

O Parque Científico e Tecnológico do Sul da Bahia (PCTSul) realizou 
em 19/07, assembleia para a indicação de membros para a composição 
dos Conselhos Administrativo e Fiscal. Wilson Andrade, diretor executi-
vo da ABAF, esteve presente.

Também comparecerem: Ricardo Dórea da Costa, do Instituto Ara-
pyaú de Educação e Desenvolvimento Sustentável; Gentil Pires, do Sin-
dicato das Indústrias de Aparelhos Elétricos, Eletrônicos, Computado-
res, Informática e Similares dos Municípios de Ilhéus e Itabuna do Es-
tado da Bahia (SINEC); José Alfredo Souza, do Centro de Pesquisa e 
Desenvolvimento Tecnológico em Informática e Eletroeletrônica de 
Ilhéus; Eduardo Athayde, do Worldwatch Institute (WWI); Guilherme 
de Castro Moura, da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado da 
Bahia (FAEB), Daniel de Oliveira, do Instituto Federal de Educação, Ci-
ência e Tecnologia Baiano (IFBaiano); Tarcizo Santana, do Instituto Fe-
deral de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), Evandro Frei-
re, da Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC); Guilherme Galvão 
de Oliveira Pinto, da CEPLAC; e Adélia Pinheiro, da Secretaria de Ciên-
cia, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (SECTI).

Idealizado pela CEPLAC, UFSB, UESC, IFBA e IF-Baiano de Uruçu-
ca, o Parque Tecnológico tem o intuito de promover o desenvolvimen-
to sustentável por meio da articulação entre entes públicos e privados 
para viabilizar empreendimentos inovadores no Sul da Bahia. Ele con-
centra sua atuação em quatro áreas de conhecimento: Biotecnologia e 
Alimentos, Cadeias Agro-Florestais, TICs  e Logística. O Centro de Ino-
vação do Cacau, local da Assembleia, é fruto do PCTSul.  

Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF, assumiu em 15/07 a presidên-
cia do Conselho Superior da Associação Comercial da Bahia.  Andrade in-
gressou na casa – que tem 208 anos de existência - em 1973, chegando a 
presidi-la por dois mandatos, entre 1981 e 1985. também participa como 
Coordenador da Comissão de Comércio exterior e Relações internacionais.   

Florestas plantadas e financiamentos internacionais foi o tema de Wilson 
Andrade, diretor executivo da ABAF, em 20/07, durante o “Festival do Ca-
cau”, realizado em ilhéus (BA). O encontro, em parceria com o Conselho de 
Desenvolvimento econômico e Social da Bahia (Codes), reuniu represen-
tantes de cooperativas da região.

em dia 10 de julho, Wilson Andrade, diretor executivo da ABAF, participou 
de reunião em Brasília (DF) que tratou da implementação do Plano Nacio-
nal de Florestas Plantadas. No dia seguinte, participou da reunião das as-
sociações estaduais representativas do setor florestal que aconteceu na 
sede da Frente Parlamentar da Agropecuária. No mesmo dia, ocorreu reu-
nião da Câmara Setorial de Florestas Plantadas, na sede do Ministério da 
Agricultura. Na pauta, apresentação sobre a caracterização das empresas 
de base florestal como ligadas ao agronegócio, andamento das ações do 
Plantar Florestas, iUFRO e as oportunidades para o setor florestal brasilei-
ro perante o mundo. 
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Em 9 de julho a Komatsu Forest inau-
gurou oficialmente a sua nova sede 
de Administração e Vendas, locali-
zada na Rua Alto Paraná, 266, em 

Pinhais (PR). As novas instalações contam 
com 2.000 m² e o novo e moderno espaço 
foi projetado para facilitar o trabalho em 
equipe e uma maior produtividade.

Os convidados foram recepcionados já 
no pátio onde estavam em exposição um 
harvester Komatsu PC200F com cabeço-
te Komatsu 370E, um forwarder Komatsu 
895, um harvester Komatsu 931XC com ca-
beçote Komatsu S132 e outros equipamen-
tos da linha ProSelect. Na sequência, já no 
auditório no interior da nova sede, o Sr. 
Edson Martini, diretor superintendente da 

Komatsu Forest do Brasil, deu as boas vin-
das aos convidados, agradecendo a presen-
ça de todos.

“As novas instalações são importan-
tes para nossos funcionários, que passam 
a ter um ambiente de trabalho melhor e 
mais adequado; mas são importantes, prin-
cipalmente, para oferecermos um melhor 
atendimento para os nossos clientes”, dis-
se Martini. O senhor Martini também falou 
sobre o passado, o presente e dos planos 
futuros da empresa. Na sequência falou so-
bre mercado e produtos, Felipe Schroeder 
Vieira, gerente de marketing e vendas.

Em seguida os convidados tiveram a 
oportunidade de assistir a palestras sobre 
economia, gestão de pessoas e finanças.

Komatsu Forest inaugurou 
nova sede em Pinhais

Brasília/DF

13/08
43ª rO Câmara

De FlOrestas

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

salvaDOr (Ba)

07 e
08/08

iv COngressO 
BrasileirO De 

euCaliptO - iv CBe

leia mais: http://www.congressoeucalipto.com.br/

três lagOas (mg)

27 a 
29/08

7ª semana De CelulOse 
e papel De três lagOas (mg)

leia mais: https://abtcp.org.br/eventos/eventos2/eventos-
-tecnicos/32-eventos-tecnicos-proximos/302-7asemanapapel

COnC.JaCuípe (BerimBau-Ba)

29 a 
31/08

BerimBau
agrOteCteCh

leia mais: http://www.ruraiz.com/eventos/88/lancamento-
-da-berimbau-agrotec-2019.html

CuritiBa (pr)

10 a 
13/09

lignum - iii semana 
internaCiOnal Da 

maDeira (sim)

leia mais: https://lignumlatinamerica.com/

CuritiBa (pr)

29/09 a 
05/10

iuFrO (internatiOnal 
uniOn OF FOrest researCh 

OrganizatiOns)

leia mais: iufro2019.com

agOstO

setemBrO

agenDa aBaF
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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

assOCiaDOs:

12 de JULHO 
Dia do engenheiro Florestal

Uma homenagem da ABAF aos profissionais 
e aos agricultores familiares que fazem o 
manejo responsável das florestas, ajudando 
a obter riquezas sustentáveis.

17 De JulhO
Dia de proteção às Florestas

25 De JulhO
Dia da agricultura Familiar


