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  CENIBRA investe em combate  
a problemas de saúde mental

“Quem cuida da mente, cuida da vida.” Este é o slogan 
definido pela Comissão Interna de Prevenção de Acidentes 
(CIPA) da CENIBRA para a campanha “Janeiro Branco”, vol-
tada à qualidade de vida dos colaboradores. Entre as ações 
desenvolvidas na CENIBRA estão o Plantão Psicológico, 
a Corrida Rústica, a distribuição de material educativo e a 
apresentação da palestra “Ansiedade e Transtornos de An-
siedade”. Além disso, nos próximos meses estão previstas pa-
lestras sobre stress (março), depressão (maio) e Síndrome de 
Burnout (julho).
Fonte: CENIBRA

CARREIRAS
• Gerhard Schickhofer é o vencedor do Prêmio Marcus 

Wallenberg de 2019. O prêmio foi entregue em outubro 
do ano passado a Schickhofer pelo rei Carl XVI Gustaf. 
A cerimônia e o banquete seguinte foram realizados no 
Grand Hôtel, Estocolmo, na Suécia, com 350 convidados 
da indústria e pesquisa florestal em todo o mundo. Gerhard 
Schickhofer foi premiado pelo desenvolvimento científico 
e tecnológico da madeira laminada cruzada, CLT, que pode 
ser usada em edifícios de vários andares. O CLT consiste 
em várias camadas de laminações de madeira maciça 
coladas transversalmente. Os elementos são muito fortes e 
estáveis. “Considero-me sortudo por ter tido a possibilidade 
de responder com meu trabalho científico às questões 
urgentes da indústria madeireira. Consegui tudo o que 
um cientista pode esperar para obter relevância econômica 
e valorização social”, disse Schickhofer. O pesquisador 
nasceu em Vorau, no alto Steiermark, na Áustria, que é um 
dos países mais florestados da Europa. Ele se formou como 
engenheiro civil, especializado em engenharia estrutural 
na Universidade de Tecnologia de Graz.
Fonte: Prêmio Marcus Wallenberg

CARREIRAS  
  NOSSA GENTE SETORIAL

Após meses de pesquisa e de uma “peneiragem 
criteriosa dos dados e suas fontes para garantir qualidade às 
informações”, um rico material sobre os profissionais do setor, 
que recebeu o nome de “Nossa Gente Setorial”, ficou pronto. O 

AÇÕES INSTITUCIONAIS
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compêndio foi produzido por Celso Foelkel, um especialista, 
consultor, professor, pesquisador, entre outras inúmeras 
atribuições de um profissional totalmente dedicado ao setor de 
papel e celulose, fundador da Grau Celsius e dos informativos 
eletrônicos de grande sucesso Eucalyptus Online Book & 
Newsletter e PinusLetter. O arquivo pode ser acessado em: 
http://www.eucalyptus.com.br/news/pt_dezembro2019.pdf

• Sergi Vizoso é o novo vice-presidente Sênior, responsável 
pela Divisão de Soluções para Agricultura da BASF na 
América Latina a partir de janeiro 2020. O executivo 
nasceu em Barcelona (Espanha) e tem mais de 20 anos 
de atuação na empresa. Vizoso assume o cargo ocupado 
nos últimos dez anos por Eduardo Leduc, que se aposenta 
depois de uma trajetória de 35 anos na BASF.
Fonte: BASF

• Eduardo Novaes é o novo diretor de Marketing Brasil da 
BASF. Anteriormente, ele ocupava o cargo de diretor de 
Negócios Centro. Novaes atua na BASF há quase dois anos. 
Depois de quatro anos como diretor de Marketing Brasil, 
Marcelo Batistela deixou o cargo para assumir a posição 
na Alemanha de vice-presidente global de Excelência 
Comercial da Divisão de Soluções para Agricultura. 
Fonte: BASF

 

Okidokie 
Traduções e Textos

Contrate o melhor serviço de tradução 
especializado no setor de papel e celulose 
e garanta a comunicação efetiva da sua 

mensagem. Valorize a marca da sua empresa 
com a credibilidade que um bom texto em 

inglês pode trazer ao seu negócio. 

Okidokie, a qualidade e pontualidade  
que você precisa. Empresa-parceira  

de traduções da Revista O Papel  
há mais de uma década! 

Contato: Andrew McDonnell,  
mcdonnel@amcham.com.br, (11) 99489-2588
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CURIOSIDADES

  Estudantes de São Paulo produzem 
livro em braille em impressora 3D

Durante o desenvolvimento de um Projeto de Investiga-
ção do Colégio Marista Glória, localizado na Zona Central 
de São Paulo-SP, os alunos do Infantil 4 criaram uma histó-
ria para ser transformada em um livro em braille, que será 
produzido em uma impressora 3D. Um dos alunos da turma 
tem uma prima cega e percebeu que ela utilizava um sistema 
diferente para fazer a leitura. Por isso, trouxe a ideia para a 
docente Catarina Manoela Ferreti Bueno, sua auxiliar Ariel 
Iolanda e para seus colegas terem a oportunidade de conhe-
cer melhor a linguagem utilizada pela prima. Os alunos pro-
duziram, com a colaboração da Tecnologia Educacional do 
Colégio, um livro em braille sobre um menino chamado João 
que vai passear no parque, encontra um cachorro com a pata 
quebrada e o ajuda.
Fonte: Colégio Marista

FATOS

  COP 25: como o aquecimento  
global impacta o futuro da humanidade

A Conferência das Partes (COP 25) da ONU, realizada 
em Madri em dezembro, reforçou as discussões sobre a ne-
cessidade da redução das emissões de gases de efeito estufa e 
controle do aquecimento do planeta. Com o slogan Time for 
Action (Hora da Ação, em Português), a Cúpula do Clima 
reuniu representantes de cerca de 200 países. Conforme os 
dados do relatório do Painel Intergovernamental sobre Mu-
danças Climáticas (IPCC), divulgado em 2019, realizado por 
mais de 100 especialistas de 52 países, o aumento da tempe-
ratura do planeta em 1 °C resultará na redução de 7,4% da 
produção mundial de milho, 6% na de trigo e mais de 3% 
na de arroz.  O climatologista Carlos Nobre, pesquisador do 
Instituto de Estudos Avançados (USP) e membro da Rede 
de Especialistas em Conservação da Natureza, alerta que se 
o Acordo de Paris não for cumprido, o Brasil poderá sofrer 
consequências na produção de alimentos. “Com o aumento 
da temperatura entre 3 °C e 4 °C, o país perde sua condi-
ção de grande produtor agrícola na maioria das regiões. A 
pecuária e as exportações também serão afetadas”, afirma. 
Um relatório publicado pela revista científica The Lancet, em 
novembro passado, aponta que as próximas gerações sofre-
rão mais problemas de saúde como consequências do aque-
cimento global. A poluição do ar é outro problema aponta-
do. De acordo com o estudo, mais de 7 milhões de pessoas, 

em todo o mundo, morreram de forma prematura, em 2016, 
devido à poluição. O dióxido de carbono (CO2) emitido na 
atmosfera também é absorvido pelos oceanos, resultando na 
acidificação dos mares. De acordo com Nobre, desde a Re-
volução Industrial, a acidez nas águas oceânicas aumentou 
30%. Além disso, o nível médio dos oceanos vem subindo 
gradativamente. Um estudo do Painel Brasileiro de Mudan-
ças Climáticas aponta que algumas cidades brasileiras como 
Rio de Janeiro, Salvador, Recife e Belém estão em maior ris-
co pelo aumento do nível do mar. 
Fonte: Rede de Especialistas de Conservação da Natureza 

  Mercado de fusões e  
aquisições deve crescer em 2020

As pesquisas conduzidas pela empresa de con-
sultoria e auditoria Baker Tilly International e pelo 
provedor de inteligência de fusões e aquisições, Mer-
germarket, divulgadas no relatório “Dealmakers 
globais: Perspectivas de fusões e aquisições interna-
cionais 2019”, realizadas com 150 “negociadores, ou 
dealmakers”, em todo o mundo, mostram que as em-
presas globais estão enfrentando incertezas econômi-
cas e desafios geopolíticos para concluir acordos de 
fusões e aquisições. De acordo com as pesquisas, 54% 
dos entrevistados preveem um aumento nos negócios 
de fusões e aquisições já em 2020. 71% deles dizem 
que expandirão seus investimentos além-fronteiras 
à medida que explorarem os mercados estrangeiros, 
apesar das turbulências do cenário global. O Brasil 
aparece no Top 10 das oportunidades com 19% das 
intenções de negócios. Embora seja o 10º país do 
ranking, ainda fica à frente de outros mercados in-
teressantes que não foram bem classificados pelos 
“dealmakers”. Segundo a Anbima (Associação Brasi-
leira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Ca-
pitais), os negócios de fusões e aquisições avançaram 
28% no ano passado. Os anúncios envolvendo aqui-
sições de controle, incorporações e vendas de parti-
cipações minoritárias, totalizaram R$ 177,2 bilhões, 
uma elevação de 28% em relação a 2017. Houve, po-
rém, redução no número de negócios, já que este vo-
lume correspondeu a 140 anúncios contra 143 ocor-
ridos em 2017. Apenas três segmentos representaram 
49,5% do total. O setor de papel e celulose respondeu 
por 26,9% dos recursos, seguido de Energia Elétrica 
(11,6%) e TI e Telecomunicações (11,0%). 
Fonte: Baker Tilly International
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  CENIBRA tem novo recorde de produção anual de celulose
A CENIBRA, em Belo Oriente-MG, estabeleceu em 2019 novo recorde de pro-

dução anual ao alcançar a marca de 1.222.888 toneladas de celulose branqueada de 
fibra curta de eucalipto produzidas. O valor alcançado é 16.676 toneladas acima 
do valor previsto. “A marca obtida pela CENIBRA só se tornou possível graças ao 
aumento da integração entre todas as áreas da empresa e aos investimentos em 
novas ferramentas de gestão de processo”, destacou o Diretor Industrial e Técnico, 
Júlio César Tôrres Ribeiro.
Fonte: CENIBRA

INVESTIMENTOS

  Duratex e Lenzing oficializam go decision 
A Duratex e a Lenzing Group anunciaram a construção de uma das maiores li-

nhas de celulose solúvel do mundo, localizada no Triângulo Mineiro, nas cidades de 
Indianópolis e Araguari. O planejamento técnico e os processos de aprovação das 
duas empresas foram concluídos. A fábrica da LD Celulose, joint venture, que conta 
com participação de 51% da Lenzing e 49% da Duratex, tem investimento industrial 
previsto de US$ 1,2 bilhão. A planta terá capacidade de fabricar 500 mil toneladas de 
celulose solúvel por ano. A unidade vai gerar até 2022, data em que ela começará a 
operar, cerca de 8 mil empregos diretos durante a fase de construção, e depois empre-
gará aproximadamente 1,1 mil pessoas na operação da planta industrial e da floresta 
que vai abastecê-la.

Sustentabilidade – A unidade já conta com 44 mil hectares de florestas plantadas 
de eucalipto de alto desempenho. As florestas que irão abastecer a fábrica possuem 
certificação FSC® (Forest Stewardship Council®). Além disso, autossuficiente, a planta 
fornecerá mais de 40% da energia à rede pública na região como energia renovável a 
partir de biomassa.
Fonte: Duratex

  Fabio Perini Brasil em ascensão
A Fabio Perini está ampliando seus escritórios administrativos em Joinville-SC  

e sua planta de produção para atender à crescente demanda do mercado 
brasileiro e sul-americano de papéis tissue dobrados. “Os mercados brasileiro e  
sul-americano hoje estão se expandindo rapidamente e apresentam uma taxa 
de crescimento de longo prazo mais alta do que os mercados mais maduros 
como os da Europa e dos EUA”, comenta Dineo Eduardo Silverio, presidente da 
Fabio Perini Ltda. “Na América do Sul, o mercado de papel tissue tem crescido 
pelo menos 3% ao ano, e estimamos um crescimento de cerca de 15% nos 
próximos cinco anos”.  A ampliação da fábrica de Joinville também é marcada 
pela entrada da MTC, líder tecnológica em soluções para produtos de papel 
dobrado, para atender à crescente demanda do mercado de tecidos de toda a 
América do Sul. No final de julho de 2019, a Roll-Tec também foi comprada pela 
área de negócios tissue do Körber Group, que teve como objetivo desenvolver e 
reforçar a posição da empresa no mercado latino-americano.
Fonte: Fabio Perini
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LANÇAMENTOS

  Normas orientam uso da água
A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) 

publicou em novembro dois documentos: a ABNT NBR 
16782:2019 – Conservação de água em edificações – 
Requisitos, procedimentos e diretrizes e a ABNT NBR 
16783 – Uso de fontes alternativas de água não potável 
em edificações. Ambas as normas foram elaboradas no 
âmbito do Comitê Brasileiro da Construção Civil (ABNT/
CB-002). A ABNT NBR 16782:2019 especifica requisitos e 
estabelece procedimentos e diretrizes para edificações com 
uso residencial, comercial, institucional, de serviços e de 
lazer, novas e existentes, que optarem pela conservação de 
água, na combinação de alternativas de ações, no todo ou 
em partes, para a gestão da demanda e para a gestão da 
oferta, conforme viabilidade técnica e econômica caso a 
caso. A ABNT NBR 16783:2019 estabelece procedimentos 
e requisitos para caracterização, dimensionamento, uso, 
operação e manutenção de sistemas de fontes alternativas 
de água não potável em edificações com uso residencial, 
comercial, institucional, de serviços e de lazer.

Água de chuva – Doze anos depois de seu lançamento, 
a norma ABNT NBR 15527 –   Aproveitamento de água 
de chuva de coberturas para fins não potáveis – Requisitos 
está renovada. Em abril de 2019 foi publicada a nova versão, 
atendendo às várias sugestões recebidas desde a primeira 
edição, em 2007. 

Para saber mais sobre as normas técnicas, acesse:  
www.abntcatalogo.com.br
Fonte: ABNT

  Estudantes do Colégio Sesi 
desenvolvem cápsula orgânica para o 
combate de pragas em plantações agrícolas

Utilizar os resíduos alimentares sólidos que seriam des-
cartados para desenvolver uma cápsula 100% orgânica com 
o propósito de combater pragas nas plantações agrícolas. 
Este foi o projeto inovador criado no laboratório de quí-
mica e biologia pelos estudantes do Sistema Fiep do Colé-
gio Sesi de Campo Mourão. A ideia evoluiu após uma série 
de reuniões sobre produção do lixo. O projeto conquistou 
o primeiro lugar na quarta edição das Olimpíadas de Ci-
ências Colégio Sesi de Campo Mourão e consiste em uma 
cápsula produzida com sobras e cascas de frutas e vegetais. 
As cascas são secas ao sol e posteriormente moídas até se 
transformarem em uma farinha. 
Fonte: Sistema Fiep

  Elétron: Do Big Bang ao Mundo 4.0
Com mais de 50 anos dedicados ao setor de eletroeletrôni-

cos, dos quais 11 foram à frente da Presidência da Associação 
Nacional de Fabricantes de Produtos Eletroeletrônicos (Ele-
tros), Lourival Kiçula teve sua trajetória profissional e de vida 
atreladas aos ambientes das revoluções industriais que marca-
ram a sociedade brasileira. No livro Elétron: Do Big Bang ao 
Mundo 4.0, o autor Virgílio Pedro Rigonatti conta a história 
do profissional e também descreve como foi a descoberta dos 
fenômenos elétricos e a sua incorporação a tecnologias. 

Nota: Livro tem custo de R$ 39,90/Editora: Lereprazer 

MERCADO
  Em expansão no Brasil, Valmet registra 

13% de crescimento em demanda global
A Valmet divulgou os resultados financeiros do tercei-

ro trimestre de 2019. Neste período, as ordens recebidas de 
clientes atingiram 1,1 bilhão de euros, representando um 
crescimento de 13% em comparação ao mesmo período 
do ano anterior. O crescimento foi sentido na América do 
Norte e América do Sul, em especial no Brasil. As vendas 
líquidas aumentaram para 857 milhões de euros, signifi-
cando um crescimento de 12%, decorrente do desempe-
nho nas linhas de negócio de Serviços, Papel e Automação.   
A empresa é uma das fornecedoras da unidade Puma II 
com tecnologias de produção de papel embalagem e celu-
lose. Além disso, as duas empresas assinaram uma Carta de 
Intenção (LOI) para a entrega de uma segunda máquina de 
papel kraftliner PM28, com um sistema de cozimento e de 
linha de fibras, nos quais se espera que os acordos finais se-
jam assinados e o fornecimento se inicie em maio de 2021. O 
valor do investimento está entre 260 e 290 milhões de euros. 
Outro anúncio da empresa foi a parceria com a Fabio Peri-
ni para fornecer soluções digitais para produção e conver-
são de papéis tissue. O objetivo é permitir que produtores 
e conversores de tissue trabalhem juntos de maneira mais 
eficiente e troquem conhecimento e recursos para o bene-
fício de seus clientes no ambiente da internet industrial.  
Já em El Salvador, na América Central, a empresa comuni-
cou o fornecimento de uma linha de produção de tissue Ad-
vantage DCT100HS, incluindo uma planta de destintado e 
um extenso pacote de automação para a empresa Alas Dora-
das. No pedido também está incluso um contrato do Valmet 
Performance Center. A nova máquina terá uma largura de 
2,8 metros e uma velocidade projetada de 2.000 metros por 
minuto, acrescentando 35.000 toneladas de papel tissue por 
ano à produção atual da empresa.
Fonte: Valmet
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  Voith anuncia dois  
novos contratos de aquisição

Depois de concluir a aquisição da empresa suíça de tecnolo-
gia papeleira BTG da empresa britânica listada em bolsa Spectris 
plc por 319 milhões de euros (oficializada em 1º de dezembro de 
2019), a Voith anunciou outra aquisição no setor de papel com a 
compra de 90% das ações da empresa italiana Toscotec S.p.A, as-
sinado em 20 de dezembro de 2019. Sediada em Lucca, a Toscotec 
S.p.A. é uma fornecedora mundial de equipamentos, produtos e 
serviços para a indústria papeleira. Seu principal ramo de atu-
ação é a produção de máquinas de papel tissue voltadas para a 
fabricação de produtos sanitários como papel toalha e guardana-
pos de papel. Com cerca de 200 colaboradores, a empresa tem um 
faturamento anual de aproximadamente 100 milhões de euros.  
Na mesma data, a empresa assinou outro contrato referente à 
aquisição de mais de 70% das ações da fabricante de motores elé-
tricos ELIN Motoren Gmb, uma empresa global com tecnologia 
de ponta na área de motores e geradores elétricos, fornecendo 
soluções personalizadas para aplicações industriais. Sediada em 
Weiz, na Áustria, a empresa emprega cerca de 900 colaboradores 
e tem um faturamento anual de aproximadamente 120 milhões 
de euros. A aquisição das ações de ambas as empresas deverá ser 
concluída no início do segundo trimestre de 2020, e estará con-
dicionada a todas as aprovações governamentais, além do atendi-
mento a outras condições habituais de fechamento. Todas as par-
tes concordaram em manter os valores das transações em sigilo.
Fonte: Voith

  AgroStart evolui para ser 
uma plataforma de inovação e 
empreendedorismo da BASF

O AgroStart é a nova plataforma da BASF para pro-
mover inovação e empreendedorismo no agronegócio. A 
iniciativa vai ampliar sua atuação na Amélica Latina com 
equipes dedicadas aos desafios e soluções locais, atuando 
em quatro frentes de trabalho: aceleração de startups; foco 
no intraempreendedorismo; ampliação do Ecossistema 
AgroStart, e aportes do BASF Venture Capital, que reali-
za investimentos em startups e fundos de capital de risco. 
Nesta nova plataforma, as tecnologias desenvolvidas por 
startups e em iniciativas de intraempreendedorismo são 
focadas em automação, economia compartilhada, agricul-
tura de precisão e gestão da lavoura. O Banco do Brasil é 
um parceiro estratégico com forte atuação no agronegócio 
e que vem investido em digitalização e agtechs. 
Fonte: BASF

  Lei de liberdade econômica  
promete mudanças para aquecer  
a economia e gerar empregos

Sancionada no dia 20 de setembro de 2019, com a pro-
messa de diminuir a burocracia nas atividades econômicas, 
a lei de liberdade econômica tem o objetivo de estabelecer 
novas regras para ampliar a segurança jurídica dos negó-
cios e acelerar a criação de empregos. Uma das novidades 
da lei é a criação da figura do “abuso regulatório”, que é 
quando a administração pública comete uma infração ao 
editar uma norma que pode afetar a exploração de uma 
determinada atividade econômica. No Global Competiti-
veness Report 2019, um relatório global, publicado anual-
mente pelo Word Economic Forum, que avalia 141 países 
por meio de quesitos de competitividade, sendo um deles 
o ônus da regulamentação governamental sobre o am-
biente de negócios, como licenças, regulamentos e proces-
sos, o Brasil ficou na posição 141ª, a última do ranking. 
“A criação da figura do abuso regulatório pode tornar o 
nosso mercado mais concorrencial e atrativo a empresas ou 
à competição. E, ao mesmo tempo, acaba inibindo atos de 
corrupção que possam ser cometidos entre o agente público 
e as empresas, já que torna o acesso ao mercado mais justo 
para todos que queiram participar dele. Ao mesmo tempo, é 
um facilitador da entrada e do próprio processo de abertura 
de novas empresas, o que só tende a aumentar o dinamis-
mo, a concorrência e a competência, melhorando o nosso 
ambiente de mercado e capacidade de produção”, comenta 
o sócio líder da Baker Tilly no Brasil, Alexandre Labetta.
Fonte: Baker Tilly

SUSTENTABILIDADE

  Voith se tornará mundialmente 
neutra em Carbono a partir de 2022

Para colocar em prática a sua política de neutralida-
de em Carbono, em um futuro próximo a Voith passará 
tanto a comprar eletricidade neutra em Carbono como a 
neutralizar suas emissões   de Carbono com medidas de 
compensação. Atualmente, a Voith já atende a um terço da 
sua demanda elétrica com recursos renováveis   (ano fiscal 
2017/18: 35,4%). A empresa aumentará gradualmente a sua 
parcela de energias renováveis tanto por geração própria 
quanto por suas compras de energia. Além disso, a Voith 
investirá cinco milhões de euros ao ano em eficiência ener-
gética, o que incluirá sua própria geração em suas unida-
des operacionais.
Fonte: Voith
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  Eldorado Brasil Celulose adere a 
compromissos do Instituto Ethos

A Eldorado Brasil Celulose aderiu a dois compromissos 
do Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. A 
companhia se tornou signatária, em dezembro de 2019, do 
Movimento Empresarial pela Integridade e Transparência e 
do Pacto Empresarial pela Integridade e contra a Corrup-
ção. Ambas as ações visam angariar o comprometimento do 
setor privado brasileiro em promover um ambiente de negó-
cios socialmente responsável e que colabore para o desenvol-
vimento sustentável. “A adesão formal a esses compromissos 
é um reconhecimento à Eldorado Brasil pelo investimento 
na área de Compliance. É uma sinalização de que a empresa 
está no rumo certo da sustentabilidade empresarial”, afirma 
André Tourinho, gerente de Compliance. “Isso mostra tam-
bém que a empresa está comprometida em transmitir esses 
valores a todos os seus colaboradores e ao mercado de forma 
geral”, completa Tourinho.
Fonte: Eldorado Brasil

  Com apoio da Suzano, o ICCC  
forma 70 ceramistas em Cunha-SP 

O município de Cunha, no interior de São Paulo, encer-
rou o ano de 2019 com mais 70 ceramistas formados para 
ajudar a manter viva a tradição da cerâmica, existente desde 
os anos 1970 na região. Esse trabalho de perpetuação da cul-
tura é resultado de uma parceria entre a Suzano e o Instituto 
Cultural da Cerâmica de Cunha (ICCC), por meio do projeto 
Terra e Arte, que já se estende por quatro anos. A parceria 
com o ICCC é dividida em duas frentes de ações. Na zona 
urbana, foram formados 30 jovens com idade entre 13 e 19 
anos na fase para iniciantes e, no curso avançado, foram mais 
dez jovens, que se destacaram na fase inicial e receberam a 
chance de aperfeiçoar a técnica. A novidade este ano ficou 
por conta da contratação de ceramistas da Vargem do Tan-
que, que iniciaram a participação no projeto em 2017. 
Fonte: Suzano

  Veracel e Suzano juntas  
em ações sustentáveis

Denominado Monitoramento de Biodiversidade  
BAMGES, as empresas do setor de celulose e papel, Vera-
cel e Suzano, uniram-se para realizar uma nova aborda-
gem de monitoramento de biodiversidade territorial.  A 
iniciativa visa a monitorar a biodiversidade do território 
em mais de 900 mil hectares nos Estados da Bahia, Minas 
Gerais e Espírito Santos. Segundo Virginia Londe de Ca-
margos, coordenadora de Estratégia Ambiental e Gestão 
Integrada da Veracel, desde 2008, as empresas monito-
ram a biodiversidade dos mesmos grupos de fauna (ma-
míferos e aves) e flora, mas de forma isolada e por meio 
de metodologias que não permitiam estudos integrados.  
“O BAMGES é o aperfeiçoamento desse projeto, porque 
melhoramos a qualidade das informações e comparamos 
cada ambiente com as suas particularidades. Com esse 
conhecimento acumulado, o amadurecimento e a evo-
lução da gestão ambiental das empresas, teremos uma 
avaliação sistêmica e geração de ações concretas para a 
conservação da biodiversidade, um importante legado do 
setor florestal para a região”, avalia. Para Yugo Matsuda, 
gerente de Sustentabilidade da Suzano, a iniciativa vai 
contribuir de forma integrada para a conservação de bio-
diversidade. O banco de dados vai ser público, disponível 
para ajudar a embasar pesquisas e colaborar para a con-
servação da flora, das aves e dos mamíferos. A integração 
de metodologia e das áreas é fruto de uma parceria entre 
as empresas e a Casa da Floresta, consultoria que realiza 
os monitoramentos e que delineou toda a metodologia 
de padronização do levantamento. A coleta em campo e 
análise dos dados serão feitos ao longo de três anos e a 
previsão é de que os primeiros resultados de 2019 sejam 
divulgados ainda no começo deste ano.
Fonte: Veracel

Espaco do Leitor
Este espaço é dedicado aos leitores, para que enviem à Redação suas sugestões, elogios e críticas, a 
fim de que possamos oferecer uma Revista O Papel cada vez mais adequada às suas necessidades de 
informações e pelos canais que você mais gostaria de fazer sua leitura.
Baixe o aplicativo "Revista O Papel" pelo AppStore e GooglePlay e seja avisado 
pelo seu celular quando a edição do mês estiver disponível!


