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Olá!
Nós somos a WestRock. Aqui, nós construímos,
juntos, soluções únicas e sustentáveis em papel e
embalagens para impulsionar o negócio de nossos
clientes. Tudo isso, cuidando de nossa gente,
protegendo o nosso planeta e inovando para nossos
clientes e seus consumidores.
E é com esse cuidado que realizamos a gestão de
nossas ﬂorestas plantadas – que são fonte de
celulose,matéria-prima de fonte renovável,
biodegradável e reciclável de nosso papel
HyPerform® e nossas embalagens.
Nosso manejo ﬂorestal sustentável é comprovado
por certiﬁcações que demonstram que a gestão de
nossas ﬂorestas plantadas é ambientalmente
correta, socialmente responsável e economicamente
viável. Isso quer dizer que, por onde a gente passa,
buscamos tornar o mundo melhor, para nós e para as
futuras gerações.
Nas próximas páginas, você vai conhecer mais sobre
nosso Negócio Florestal e sobre como nós nos
relacionamos com as comunidades e o meio
ambiente nas cidades onde temos operações.
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NOSSOS
COMPROMISSOS
Na WestRock, nós mantemos o compromisso em atuar de forma sustentável,
respeitando nossos funcionários, clientes, comunidades e meio ambiente.
POLÍTICA DE MEIO AMBIENTE, SAÚDE E SEGURANÇA

O Negócio Florestal WestRock segue uma Política de Meio Ambiente, Saúde e
Segurança, onde expressamos a importância em promover o respeito ao meio
ambiente e o cuidado com a segurança de funcionários e contratados em qualquer
atividade de manejo ﬂorestal. Documentos como a Política Ambiental WestRock,
Princípios de Conduta e Declaração de Visão, Valores e Missão de Saúde e Segurança
complementam e reforçam os compromissos da empresa nestas áreas.
CERTIFICAÇÕES
Também estamos comprometidos em atender às exigências das Certiﬁcações
Florestais, como forma de demonstrar nossa atuação responsável. Nosso manejo é
duplamente certiﬁcado, pelo Forest Stewardship Council® (FSC-C131668) e pelo
Programa Brasileiro de Certiﬁcação Florestal.
FSC®
A empresa ﬁrmou um Termo de Compromisso com o Forest Stewardship Council®
(FSC-C131668) conforme princípios e critérios da norma. O FSC® (Conselho de
Manejo Florestal) é uma organização não governamental internacional que
promove o manejo ﬂorestal ambientalmente apropriado, socialmente benéﬁco e
economicamente viável das ﬂorestas do mundo.
CERFLOR
O Cerﬂor visa à certiﬁcação do manejo ﬂorestal sustentável e da cadeia de custódia
de produtos de base ﬂorestal, segundo o atendimento de princípios, critérios e
indicadores - aplicáveis para todo o território nacional - prescritos nas normas
elaboradas no fórum nacional de normalização e integradas ao Sistema Brasileiro
de Avaliação da Conformidade e ao Inmetro (FONTE: Inmetro).

CONSTRUINDO
JUNTOS UM NOVO

FUTURO
SUSTENTÁVEL

SUSTENTABILIDADE É
NOSSO PAPEL NO MUNDO
Sustentabilidade é cuidar do presente para que no futuro nosso planeta seja um
lugar melhor. É um movimento conjunto, em rede, onde cada um tem o seu papel.
Juntos podemos mais.
De fonte renovável, todos os produtos WestRock no Brasil são biodegradáveis, e
recicláveis, feitos com ﬁbras naturais, tanto virgens - de nossas ﬂorestas plantadas
duplamente certiﬁcadas quanto recicladas - da Economia Circular.
Nossas operações usam os princípios da Economia Circular em todos os nossos
negócios integrados.

CUIDANDO DA NOSSA GENTE
Nos esforçamos todos os dias para oferecer um ambiente de trabalho
seguro, diverso e com equidade para nossos funcionários e apoiar
nossas comunidades, para que prosperem conosco.

MELHORANDO O NOSSO PLANETA
Em busca de um planeta melhor e um futuro de baixo carbono,
reduzindo nossas emissões, melhorando a eﬁciência hídrica e com
manejo ﬂorestal responsável.
INOVANDO PARA NOSSOS CLIENTES E SEUS CONSUMIDORES
Alcançar uma economia mais circular inovando em soluções em
embalagens, buscando uma cadeia de fornecimento mais sustentável e
reduzindo os nossos resíduos com operações mais eﬁcientes.

NOSSOS 5RS® DE
SUSTENTABILIDADE
WESTROCK
Apesar de nosso negócio integrado ser
sustentável por natureza, ainda assim
entendemos que podemos ir além.
Nossa proposta de valor em soluções em
embalagens é aplicada de forma prática
com o objetivo de melhorar a
sustentabilidade de nossos clientes, com
o uso dos 5Rs® de Sustentabilidade
WestRock - Repensar, Reduzir,
Reutilizar, Reciclar e Regenerar – seja em
nossas soluções únicas e sustentáveis em
embalagens ou em nossos processos e
operações.

NÓS

REPENSAMOS
REDUZIMOS
REUTILIZAMOS
RECICLAMOS
REGENERAMOS

INOVANDO
PARA NOSSOS
CLIENTES E SEUS
CONSUMIDORES

Nosso Negócio Florestal é a base de
uma cadeia integrada, para a produção
de nossos papéis e embalagens.São
mais de 80 fazendas ﬂorestais, localizadas
em 17 municípios do Planalto Norte de
Santa Catarina e Sul do Paraná.

Anualmente, são movimentadas cerca de
2 milhões de toneladas de madeira para a
produção de papel e para o abastecimento
da indústria madereira da região.

MANEJO
FLORESTAL
Nossas ﬂorestas plantadas são fonte de ﬁbra virgem - matéria-prima de fonte
renovável, biodegradável e reciclável de nossos papéis e embalagens. O manejo
ﬂorestal WestRock tem como objetivo produzir essa matéria-prima de forma
sustentável. Utilizando tecnologias avançadas, desenvolvemos atividades visando
a melhoria contínua e a sustentabilidade econômica, ambiental e social.
No Negócio Florestal, nossa missão é fornecer madeira dentro dos mais altos
padrões de qualidade para abastecer a Fábrica de Papel e atender ao mercado de
base ﬂorestal da região; otimizar o uso de nossas fazendas, com respeito ao meio
ambiente; maximizar a produção e a rentabilidade ﬂorestal; e manter programas
de pesquisa e desenvolvimento tecnológico ﬂorestal.
Nosso sistema de Manejo Florestal baseia-se na silvicultura e manejo de espécies
de Pinus e Eucalyptus, que foram geneticamente melhoradas para se adaptarem
às condições de clima e solo da região e que atendem a todas
as características técnicas exigidas pelo processo industrial da empresa. A
exploração das espécies tem como objetivo fornecer matéria-prima para a
produção de papel; produzir para o mercado de base ﬂorestal, desenvolvendo as
regiões inseridas na base ﬂorestal e incentivando o empreendedorismo; e produzir energia na forma de biomassa. Anualmente, são produzidas cerca de 2,5
milhões de mudas de pinus e 3 milhões de mudas de Eucalyptus em viveiros.
No Plano de Manejo, registramos nosso compromisso com as Certiﬁcações
Florestais e demonstramos nossa Política Ambiental, Social e
Florestal às partes interessadas.
Nas próximas páginas, você conhecerá mais sobre nossas áreas
de atuação e sobre cada etapa do manejo ﬂorestal.

ONDE
ATUAMOS
Nossa base ﬂorestal é formada, além do programa de fomento ﬂorestal, por 54,5
mil hectares de ﬂorestas, entre ﬂorestas plantadas, para a produção de madeira
com ﬁns comerciais, e áreas de ﬂorestas nativas. Nossas fazendas estão localizadas
no Planalto Norte de Santa Catarina e no Sul do Paraná.
MUNICÍPIO
Bela Vista do Toldo (SC)
Canoinhas (SC)
Irineópolis (SC)
Itaiópolis (SC)
Mafra (SC)
Major Vieira (SC)
Porto União (SC)
Timbó Grande (SC)
Três Barras (SC)
Antônio Olinto (PR)
Fernandes Pinheiro (PR)
Lapa (PR)
Mallet (PR
Paulo Frontin (PR)
Rebouças (PR)
São João do Triunfo (PR)
São Mateus do Sul (PR)
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PESQUISA
A área de Pesquisa e Tecnologia é responsável pelo desenvolvimento de pesquisa
aplicada e pela disponibilização de consultoria técnica às áreas funcionais de
silvicultura e produção para a realização sustentável do manejo ﬂorestal. Para
atender a seus objetivos, a área conta com proﬁssionais especializados, que atuam
nas áreas de Melhoramento Genético e Biotecnologia Florestal; Biometria,
Produtividade e Proteção Florestal.

PLANEJAMENTO E CONTROLE FLORESTAL
A área de Planejamento, Qualidade e Meio
Ambiente Florestal é responsável por gerar
conhecimento para as operações ﬂorestais
e para tomada de decisões do Negócio. As
atividades de manejo baseiam-se no
Planejamento Estratégico, o qual possui um
horizonte de, no mínimo, 30 anos. Nesse
planejamento são deﬁnidas as premissas de
produção e plantio anual por espécie, de
acordo com a estratégia do Negócio integrado.
O Planejamento Estratégico é segmentado
em Planejamento Tático, com horizonte de
cinco anos, e Planejamento Operacional, que
atende um horizonte de 12 meses, tendo
como principal objetivo ser um guia para as
operações ﬂorestais executarem suas
atividades de acordo com os pilares de
sustentabilidade da empresa
(microplanejamento).

SILVICULTURA
O planejamento operacional de Silvicultura é
elaborado de acordo com o Plano Anual de
Atividades e com base na disponibilidade de
áreas liberadas para colheita de madeira, de
forma a garantir a sustentabilidade do
empreendimento ﬂorestal. A área de
Silvicultura é responsável pela atividades
de colheita e beneﬁciamento de sementes,
produção de mudas ﬂorestais,
processamento de resíduos, controle de
formigas, preparo de solos, plantio, adubação,
limpezas e controle de espécies ﬂorestais
exóticas em Áreas de Preservação Permanente
(APP).
No plantio e replantio e nas limpezas de
talhões também observamos os limites com
áreas de preservação e de reserva legal. Para
aplicação de herbicidas são observadas as
especiﬁcações dos produtos, suas
concentrações e quantidades necessárias.
Realizamos também o controle de formigas,
com exceção em períodos chuvosos.

COLHEITA
Na Colheita, ocorrem atividades de derrubada,
arraste, processamento e carregamento de
madeira em áreas deﬁnidas através dos
microplanejamentos por talhão. A alta
tecnologia empregada nos processos visa
minimizar impactos ambientais, sociais e
incidentes ocupacionais. Com isso,
é possível assegurar o bom aproveitamento
da madeira, atendendo às especiﬁcações
de nossos clientes de toras, madeira e celulose.
Nas atividades de derrubada, com desbaste ou
corte raso, a direção da queda da madeira é oposta
à localização de corpos hídricos e vegetações
nativas. Para o arraste da madeira, a movimentação
do equipamento é realizada de modo a evitar a
formação de processos erosivos ou compactação
do solo.

LOGÍSTICA
A Logística é responsável pelas atividades
de transporte de madeira, manutenção
e construção de estradas e aceiros,
operação de pátios de madeira,
almoxarifado, descarga de madeira
e manutenção civil.
Junto à área comercial, tem a
responsabilidade de abastecer a
Fábrica de Papel WestRock com
madeira de Pinus, Eucalyptus e
biomassa.
Na área de logística,
são realizadas manutenções periódicas para
melhorar a drenagem pluvial e auxiliar no
controle de processos erosivos das estradas
por onde é escoada a produção ﬂorestal.

COMERCIAL
A área Comercial é responsável pela
compra e venda de madeiras, venda de
sementes e mudas (Pinus e Eucalyptus) e
por projetos de expansão da base ﬂorestal.
Parte da área Comercial, os programas de
Fomento incentivam o plantio de ﬂorestas
de Pinus e Eucalyptus em propriedades
rurais próximas às áreas WestRock.
Os programas abrem uma perspectiva de
negócio sustentado para o produtor rural,
que recebe assistência técnica
especializada, acesso a materiais genéticos
de alta produtividade e a garantia de
comercialização da madeira produzida.

MANUTENÇÃO MECÂNICA
A Manutenção Mecânica é responsável pelo
apoio às atividades operacionais WestRock,
visando alcançar a alta disponibilidade mecânica
e baixo custo operacional dos equipamentos.
A área possui uma estrutura física composta
por caminhões-oﬁcina nas principais
frentes de trabalho, veículos de apoio,
caminhões comboio e um posto central
de abastecimento de combustível.
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CUIDANDO DA
NOSSA GENTE

Apoiando as pessoas e comunidades
com quem contamos e aquelas que
contam conosco. Nos esforçamos todos
os dias para oferecer um ambiente de
trabalho seguro, diverso e com equidade
para nossos funcionários e apoiar nossas
comunidades, para que prosperem
conosco.

CULTURA
WESTROCK

A base para
vencermos juntos

S

Nossos
valores
são os padrões de
nosso comportamento

Nossos
Comportamentos
são as ações que tomamos
para atingir nossos objetivos

CUIDAR DA NOSSA GENTE
100% SEGUROS
Estamos comprometidos em conquistar um ambiente de trabalho livre de lesões,
onde todos os funcionários desempenham suas tarefas com saúde e bem-estar
durante e após o trabalho. Consideramos a saúde e a segurança de todos que
passam por nossas unidades o nosso maior compromisso. Para nós, nenhuma
tarefa é tão importante que não possa ser executada com segurança.

GESTÃO DE SEGURANÇA

Trabalhamos de forma a promover a melhoria contínua em nossas metodologias e
resultados, com a convicção de que todos os incidentes podem ser previnidos.
Além disso, atuamos para maximizar nossos sistemas de gestão de segurança para
promover produtividade, qualidade e valor geral da empresa. Dentro desse
contexto, contamos com o comprometimento de todos os funcionários para o
atendimento das políticas de prevenção de incidentes e também do Sistema de
Excelência em Segurança (SES).

DA MANEIRA CERTA TODOS OS DIAS
CÓDIGO DE CONDUTA
Aqui na WestRock nós acreditamos que, para vencer juntos, nosso sucesso depende
de nosso profundo compromisso em manter os mais elevados padrões éticos e
sempre fazer o que é certo. Por isso, o Código de Conduta é a nossa principal
ferramenta para trabalharmos com segurança, nos portarmos com integridade,
agirmos como bons administradores de nossos recursos naturais e no tratamento
mútuo, com respeito e dignidade.

COMUNICAÇÃO COM FUNCIONÁRIOS
Para nós, a comunicação clara e transparente com nossos funcionários é uma
prioridade. Por isso, utilizamos jornais internos, murais, reuniões de comunicação,
eventos, e nossa intranet, para manter todos informados sobre assuntos
organizacionais. Além disso, mantemos dois canais permanentes, em que os
funcionários podem entrar em contato com a empresa.
CAIXA DE SUGESTÕES
Por meio de Caixas de Sugestões espalhadas nas nossas unidades, recebemos
sugestões que visam melhorias em nosso ambiente de trabalho ou em atividades
realizadas na empresa, como: manejo ﬂorestal, recursos humanos, meio ambiente,
qualidade, saúde e segurança no trabalho e áreas administrativas e de suporte.
Todas as solicitações são respondidas pelos responsáveis das áreas e divulgadas
a todos os funcionários, nos quadros de avisos.
LINHA ÉTICA
Nossa Linha Ética é o canal destinado a receber notiﬁcações de infrações, para
serem investigadas e resolvidas de forma apropridada. Nos comprometemos a
manter o sigilo de todas as solicitações. Qualquer funcionário, pode utilizar o
canal de comunicação, que é conﬁdencial, anônimo e funciona 24 horas por
dia, gratuitamente.

FUNCIONÁRIOS E FAMILIARES
Na WestRock, cuidar da nossa gente é um compromisso inegociável. Esse
compromisso vai além dos nossos funcionários e se estende aos seus familiares.
Nossa Gestão Social, voltada a todos os funcionários e familiares, proporciona
bem-estar e qualidade de vida às pessoas por meio de melhorias contínuas e
benefícios, de acordo com as Normas Regulamentadoras (NRs), Legislação
Trabalhista e Previdenciária, e demais legislações vigentes.
BENEFÍCIOS

Ofertamos um pacote de benefícios competitivo, com assistência médica,
odontológica e farmacêutica para funcionários e dependentes; seguro de vida;
previdência privada; auxílio academia; grêmio recreativo; cartão brinquedo e cartão
de cesta de natal para as festas de ﬁm de ano, e material escolar para dependentes.
Entre os benefícios também está o canal WestRock Ao Seu Lado, que oferece
consultoria ﬁnanceira, assistência psicológica e social e orientação jurídica para
funcionários e dependentes, em um atendimento completamente gratuito e
conﬁdencial.
PROGRAMAS PARA FAMILIARES
Para que os familiares de funcionários conheçam nossas operações ﬂorestais e
tornem-se agentes motivadores pela Segurança e pela Excelência junto aos
funcionários, programas de visitas dos familiares nas frentes de trabalho ﬂorestais
ocorrem periodicamente em nosso Negócio.
Entre 2018 e 2020, realizamos sete edições do WestRock de Portas Abertas - visita
interativa, em que os familiares conhecem os processos de cada área do manejo
ﬂorestal.
Um novo programa, desenvolvido em 2019, é o Família no Campo. Realizado,
inicialmente, nas frentes de colheita e logística, o programa tem como objetivo
falar sobre Segurança, por meio da visita surpresa dos familiares dos funcionários
aos seus locais de trabalho. Já foram realizadas duas edições do Família no Campo,
que reuniram mais de 60 famílias.
Em 2020, devido à pandemia de COVID-19, surgiu a Roda de Conversa. Realizada
de forma 100% online com a presença dos funcionários, familiares, gerência e
diretoria da unidade ﬂorestal, o bate-papo descontraído foca na importância de
nos mantermos seguros e de estarmos atentos às condições de risco,
principalmente no cenário de pandemia, onde os cuidados devem ser redobrados
e reforçados, todos os dias, dentro e fora da empresa.

RESPONSABILIDADE SOCIAL CORPORATIVA
NOSSAS AÇÕES DO BEM
Responsabilidade é um dos valores WestRock, para isso, há mais de 25 anos, priorizamos
uma relação de cuidado e compromisso com o desenvolvimento das comunidades
onde estão nossas operações. Ninguém muda uma realidade sozinho: acreditamos na união
transformadora entre o poder público, privado e a sociedade - somente juntos podemos
desenvolver e implementar iniciativas sociais que realmente façam a diferenca na vida das
pessoas, principalmente as em vulnerabilidade social. Para isso, o nosso foco está em 3 áreas
de atuação que, de forma transversal, contemplam a promoção da diversidade e inclusão:
Educação, Saúde e Geração de Renda.

SEMEANDO DIVERSIDADE.
PLANTANDO EDUCAÇÃO.
COLHENDO PROFISSIONAIS.

COMO CONHECEMOS
NOSSAS COMUNIDADES?
Para planejar e implementar ações de Responsabilidade Social nas
comunidades impactadas por nosso manejo ﬂorestal, o primeiro passo é
conhecer a realidade de cada município onde possuímos atuação. Para
isso, identiﬁcamos e monitoramos os impactos em mais de 100
comunidades vizinhas às nossas operações ﬂorestais.
É por meio de avaliações internas e de um estudo socioeconômico
desenvolvido por uma empresa especializada e independente que
conseguimos identiﬁcar nossos principais impactos e adotar ações
preventivas e/ou mitigatórias.
Essas avaliações são fundamentais para a deﬁnição de estratégias de
gerenciamento dos impactos positivos e negativos gerados pelas nossas
atividades. Além disso, contribuem efetivamente com o direcionamento
dos investimentos de caráter social para o desenvolvimento das
pessoas que vivem próximas às ﬂorestas WestRock.
Conheça alguns dos principais indicadores
socioeconômicos dos municípios onde mantemos
operações ﬂorestais.

PARANÁ

SANTA CATARINA

Em 2021, foram mais de 40 mil pessoas impactadas
por meio de iniciativas que contemplam a promoção
da diversidade e inclusão: Educação, Saúde e
Geração de Renda – em 17 municípios do Planalto
Norte de Santa Catarina e do Sul do Paraná.

EDUCAÇÃO
PROGRAMA JUNTOS PELA EDUCAÇÃO

Ser uma empresa socialmente responsável, é uma das formas de transformarmos o
mundo em um lugar melhor. Por isso, uma das metas voluntárias WestRock em
Sustentabilidade, na área de Responsabilidade Social Corporativa, é de capacitar
professores da rede pública de ensino, com conteúdos de educação ambiental, em no
mínimo 20 municípios que impactam 20.000 crianças, anualmente, até 2030.
Começar pela base, apoiando os professores e todos os proﬁssionais que atuam no
ensino público, é contribuir para a formação de cidadãos conscientes no presente e
atuantes no futuro. Por isso, em 2021, realizamos o Programa Juntos pela Educação,
com o tema: “Educação Ambiental e Pandemia – o que a escola tem a ver com isso?".
Todo conteúdo programático desta edição teve como base os 5R’s® de
Sustentabilidade WestRock – Repensar, Reduzir, Reutilizar, Reciclar e Regenerar. Com
a pandemia, aprendemos que é possível nos comunicar de forma remota com
excelência, por isso, o Programa foi estruturado para levar os conteúdos virtualmente
aos educadores. Este formato possibilitou expandirmos o Programa para novas escolas
públicas/municípios - além da região de Três Barras, contamos com a participação das
cidades onde estão nossas Fábricas de Papelão Ondulado: Porto Feliz (SP) e Araçatuba
(SP).
Essa edição aconteceu entre Setembro e Dezembro de 2021 e foi dividida
em 4 fases:
1ª - Seminário com os educadores sobre conteúdos relacionados a Educação
Ambiental - 5Rs.
2ª - Realização das atividades (parte prática) com os alunos, conduzida pelo
educadores que participaram do Seminário.
3ª - Participação das escolas no Concurso Cultural do Juntos pela Educação, nas
categorias: desenho, poesia e texto, mediante o que os alunos aprenderam com os
professores que participaram do Seminário, com tema “Educação Ambiental:
compromisso da escola com a sustentabilidade”.
4ª - Divulgação e premiação dos vencedores do Concurso (alunos e professores).
Premiação: vale-presentes para aquisição de materiais escolares para o ano letivo
de 2022 - 1°, 2° e 3° colocado em cada categoria.

CONHEÇA OS GANHADORES DO CONCURSO E OS RESULTADOS/IMPACTOS
DO PROGRAMA.

CATEGORIA: DESENHO
Educação Infantil (a partir de 4 anos) até o 1º ano do Ensino Fundamental

1° LUGAR

LHORRANY SILVEIRA
EMC. Carlos Gomes
Paulo Frontin, PR

2° LUGAR

VITOR EMANUEL DACHERY
EM. Tia Chiquinha
Major Vieira, SC

3° LUGAR

OTÁVIO BIANEK GUIMARÃES
EM. Odemira Cunha
São Mateus do Sul, PR

CATEGORIA: POESIA ILUSTRADA
2º ao 5º ano do Ensino Fundamental

1° LUGAR

VICTÓRIA I. LEAL ARANHA
EMEB Profª Maria Mercedes Cassiolatto de Souza
Araçatuba, SP

2° LUGAR

3° LUGAR

RAYANE RIBEIRO
NE. Guilherme Bossow
Irineópolis, SC

LARIANE ALANA FARIAS
GE. Zélia Milles
Irineópolis, SC

CATEGORIA: TEXTO NARRATIVO
6º ao 9º ano do Ensino Fundamental

1° LUGAR

2° LUGAR

3° LUGAR

CAMILI ESTEFANI MIKATOWICZ
GE. Dalmo Edson Sfair
Irineópolis, SC

SARA RIBEIRO DE LIMA
EEF. Sagrado Coração de Jesus
Canoinhas, SC

CATARINA PEREIRA PIEKARZEWICZ
GE. Zélia Milles
Irineópolis, SC

RESULTADOS:

767

educadores
inscritos

+22 MIL

alunos envolvidos em
atividades de educação
ambiental

Eu estou muito grata a vocês por ter
tido a oportunidade de trabalhar nesse
projeto maravilhoso, eu estou muito
grata pelos meus alunos. Eles se
empenharam bastante. Essas crianças
maravilhosas que vocês atingiram com
este projeto vão saber quais empresas
são parceiras para um mundo melhor.
Muito obrigada!
Professora Eliana Cintra da EMEB
Profª Maria Mercedes Cassiolatto
de Souza, de Araçatuba (SP).

ESCOLA DO OLHAR: PHOTOPOWER
Fotograﬁa, empoderamento e sonhos. Esses são os pilares do projeto Escola do Olhar,
apresentado pelo Ministério do Turismo e WestRock, realizado pela ONG ImageMágica,
com apoio da Lei de Incentivo à Cultura, em Três Barras (SC)
O projeto PhotoPower realiza atividades culturais propiciando que pessoas em situação
de vulnerabilidade social e cultural despertem seu potencial empreendedor e tenham
acesso a ferramentas que materializem a realização dos seus sonhos e objetivos. Durante
oﬁcinas, 45 alunos e alunas em situação de vulnerabilidade social e 5 educadores,
produziram fotograﬁas com legendas sobre diversos assuntos, desenvolvendo assim a
escrita, o pensamento crítico, leitura de imagem e a criatividade.

PROJETO MUSICAL NOVOS TALENTOS | POLÍCIA MILITAR DE CANOINHAS
A Banda Novos Talentos fundada em 2001, é
uma parceria entre a Prefeitura Municipal, 3º
Batalhão de Polícia Militar e a Fundação
Cultural Helmy Wendt Mayer de Canoinhas
(SC) e está sob a regência do Sargento Paulo
César Padilha. O projeto é desenvolvido com
cerca de 45 crianças e adolescentes, entre 8 a
17 anos, oportunizando aprendizagem e
socialização por meio da música. As
atividades contam com aulas teóricas e
práticas, no contraturno dos participantes.
Com apoio da WestRock, a banda adquiriu
uma nova bateria e acessórios para melhorar
ainda mais o aprendizado, além de
potencializar as apresentações culturais
realizadas para a comunidade.

PROJETO PC POR ELAS | DELEGACIA DE CANOINHAS
O Programa Polícia Civil por Elas foi criado pela coordenadoria das Delegacias de
Proteção à Criança, ao Adolescente, à Mulher e ao Idoso, e Políticas Públicas LGBTQ+,
com o objetivo de organizar os serviços da instituição, garantindo maior atuação na
prevenção e atendimento adequado às mulheres e famílias vitimadas pela violência.
Com o apoio da WestRock, a Coordenadoria de Canoinhas realizou palestras sobre
Violência contra a Mulher, para 112 alunos e alunas do SENAC de Canoinhas, com o
objetivo de orientar os participantes sobre o ciclo de violência, identiﬁcação de situações
de violência contra a mulher e orientação sobre rede de apoio.

PROJETO HORTO FLORESTAL
O objetivo do projeto, realizado pelas Secretarias Municipais de Agricultura e Meio
Ambiente do município de Mafra (SC), é produzir mudas para conservação de parques,
praças, passeios públicos e na recuperação de áreas degradadas do município. Com
apoio da WestRock, o viveiro foi transferido para o Colégio Agrícola do município, com o
intuito de contribuir também com a formação, por meio de aulas práticas, de cerca de
180 alunos, anualmente, matriculados em tempo integral.

SAÚDE
CAIXA DO BEM
Acreditamos que, juntos, podemos ajudar as comunidades afetadas pelos impactos da
pandemia da COVID-19 a enfrentar esse momento difícil e de necessidade. Por isso, em
todas as nossas unidades no mundo, realizamos a campanha Caixa do Bem.
Com a ajuda de nossos funcionários e empresas parceiras, em novembro de 2021,
arrecadamos alimentos não perecíveis para doarmos às comunidades em situação de
extrema pobreza nas regiões de nossas unidades. Além disso, a cada doação feita pelos
funcionários ou parceiros, a WestRock contribuiu com a mesma quantia.

Conﬁra o resultado da nossa corrente:

RESULTADOS DA CAMPANHA
NOVEMBRO 2021:
Doações de funcionários
WestRock Brasil

A WestRock dobrou as doações,
totalizando:

8.738
TONELADAS

17.476
TONELADAS

+ R$4.830,00

+ R$9.660,00

de alimentos
em espécie

de alimentos
em espécie

CAIXA
DO BEM

Instituições beneﬁciadas:
PACAJUS
SESC Mesa Brasil
BLUMENAU
Sesc Mesa Brasil
ARAÇATUBA
Projeto Guri
PORTO FELIZ
Albergue Noturno
CAMPINAS
Campanha Se Tem Gente com Fome,
Dá de Comer (doações em espécie)
TRÊS BARRAS E REGIÃO
ACD – Associação Catarinense de Deﬁcientes | Canoinhas
APOCA – Associação dos Pacientes Oncológicos | Canoinhas
ARAD – Associação de Recuperação e Prevenção do
Alcoolismo e outras Drogas | Canoinhas
Associação Beneﬁciente Resgatarte | Três Barras
Associação Beneﬁciente, Social, Educacional e Cultural
Aprisco | Três Barras
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais | Canoinhas
Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais |Três Barras
Associação Pleroma | Canoinhas
Associação Seara do Bem | Três Barras
Fundação Hospitalar de Três Barras
Hospital Santa Cruz | Canoinhas
Lar do Idoso Recanto da Colina | Canoinhas
Movimento de Amigos Familiares Incentivando a Amizade
São Mateus do Sul
Projeto Esperançar | Três Barras
Projeto Lar sem Frestas | Três Barras
Projeto Lokos de Gente Boa | Três Barras
Projeto PC por Elas | Canoinhas
Recanto da Reciclagem | Canoinhas
Rede Feminina de Combate ao Câncer | Canoinhas

CONTRIBUIÇÃO PARA A TESTAGEM PROATIVA
Desde o início da pandemia de COVID-19, não medimos esforços para apoiar nossas
comunidades a passar por esse período difícil para todos. Em 2021, contribuímos com
531 testes RT-PCR para testagem proativa da Secretaria de Saúde do município de
Canoinhas(SC).
APAE DE TRÊS BARRAS | REFORMA SALA DE ESTIMULAÇÃO PRECOCE
A Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais,
tem como objetivos promover a melhoria da
qualidade de vida das pessoas com deﬁciência,
preferencialmente intelectual e múltipla, bem como
transtornos globais do desenvolvimento, em seus
ciclos de vida: crianças, adolescentes, adultos e
idosos, buscando assegurar-lhes o pleno exercício
da cidadania. O Programa de Estimulação Precoce
visa incentivar o desenvolvimento motor, cognitivo,
psíquico e sensorial de crianças, na primeira infância,
com atraso no desenvolvimento neuropsicomotor.
Em 2021, contribuímos com a reforma da sala
utilizada pelo programa, que atende mais de 15
crianças entre 0 e 6 anos, proporcionando um
ambiente de aprendizagem mais seguro, confortável
e inclusivo.

ACD | AQUISIÇÃO DE CADEIRAS DE RODAS
A Associação de Catarinense de Deﬁcientes tem como princípio garantir e defender os
direitos da pessoa com deﬁciência, bem como de suas famílias. Com apoio da WestRock,
adquiriu 11 cadeiras de rodas para auxiliar no atendimento dos Grupos de Convivência e
Fortalecimento de Vínculos em oﬁcinas de dança, teatro, canto, karatê e bocha,
ampliando a mobilidade dos participantes em apresentações e em viagens de
competições esportivas, impactando e
promovendo a inclusão social direta de 31
deﬁcientes físicos cadeirantes, atendidos
semanalmente na instituição.

ROTARY DE CANOINHAS | PROJETO VISÃO PARA EDUCAÇÃO
O Projeto Visão para Educação, desenvolvido
pelo Rotary Club de Canoinhas, visa
identiﬁcar possíveis deﬁciências visuais em
alunos e alunas em situação de
vulnerabilidade social, nas fases iniciais de
alfabetização, proporcionando atendimento
especializado em parceria com o curso de
optometria da UNC – Universidade do
Contestado de Canoinhas. Em 2021, por
meio de recurso ﬁnanceiro subsidiado pela WestRock, 67 alunos e alunas do Distrito São
Cristóvão, em Três Barras (SC) foram beneﬁciados com o programa. Os alunos que
receberam os óculos, tiveram a oportunidade de escolher a armação que mais se
identiﬁcavam, o que contribuiu com a adaptação e uso.
APOCA
A Associação de Pacientes Oncológicos da Região de Canoinhas atua há mais de 22 anos
com o intuito de amenizar e assistir pacientes oncológicos oriundos da região. A
instituição oferece atendimento de proﬁssionais da área da saúde e assistência social
gratuitamente. Com o apoio da WestRock, 184 pacientes com necessidade de
alimentação enteral ou deﬁciência nutricional, foram beneﬁciados como recebimento de
suplementação alimentar durante o tratamento.
REDE FEMININA DE COMBATE AO CÂNCER
A Rede Feminina de Combate ao Câncer de Canoinhas oferece gratuitamente exames
para a prevenção do câncer de mama e de colo de útero, orientação pós diagnóstico e
palestras voltadas à comunidade. Com apoio da WestRock, foram disponibilizados 1500
exames de Papanicolau para atendimento de mulheres da Região de Canoinhas(SC),
além de apoio para aquisição de itens como lençol, luvas e máscaras descartáveis para
utilização na instituição.

GERAÇÃO DE RENDA
MEL FLORESTAL
O Programa Mel Florestal nasceu com o propósito de desenvolver de forma sustentável
as comunidades do entorno de nossas operações ﬂorestais. A parceria contribui para o
desenvolvimento socioeconômico dos apicultores que utilizam nossas ﬂorestas para a
instalação e manejo sustentável de apiários, fomentando o uso dessas áreas de forma
responsável com o meio ambiente. O mel produzido é comercializado pelos próprios
apicultores e parte dessa produção é destinada para uso de entidades da região.
IMPACTO EM 2021: 4,8 toneladas produzidas | 13 instituições beneﬁciadas
PROJETO VENCER
O Projeto Vencer tem como objetivo dar oportunidade para as pessoas que fazem parte
das nossas comunidades de se desenvolver e se capacitar para o mercado de trabalho.
Entre os meses de agosto e outubro de 2021, realizamos diversas oﬁcinas nos municípios
de Três Barras e Major Vieira, em parceria com o SESC Canoinhas e as Prefeituras
Municipais.

OFICINAS
REALIZADAS
Confecção
de Pão de
Mel

Confecção
de Trufas de
Chocolate

Confecção de
Chinelufas e
Bordado em
Chinelo
Construção
Civil Básica

Artesanato
em Tecido,
Feltro e Fio
de Malha

Guirlandas
de Natal

Confecção e
Decoração de
Bolachas

Customização
de Cuias

Criação de
decoração
para unhas
(adesivos e
pingentes)

Maquiagem
Adulto

Eletricidade
Básica

Artesanato
em MDF e
Pintura em
Vidro e
Lata

254

22

pessoas
capacitadas

oﬁcinas

125

18

horas de
atividades

comunidades
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PROGRAMA TRANSFORMAÇÃO DE UNIFORMES
O Programa Transformação de Uniformes foi
desenvolvido pela WestRock, para dar
destino nobre aos uniformes usados. Por
meio de pessoas em situação de
vulnerabilidade social, em sua maioria
mulheres e negros egressos do sistema
penal, nossos uniformes usados viram
matéria-prima e são transformados em
novos itens, como cobertores, itens para a
indústria automobilística e brindes. Tudo de
forma circular. O Programa é realizado em
parceria com a Retalhar – negócio social
especializado em logística reversa têxtil. Em
2021, foram reutilizados 2,4 toneladas de
uniformes das unidades de Três Barras(SC) e
Porto Feliz(SP), poupando 17m³ de volume
em aterros e contribuindo com a
neutralização de 34 toneladas de carbono,
gerando mais de R$ 18,5 mil de renda
inclusiva.
ARAD | PROJETO CONSTRUÇÃO DE OFICINA DE ARTESANATO
A Associação de Recuperação do
Alcoolismo e Outras Drogas é
referência no Estado de Santa Catarina
pelo modelo terapêutico implantado na
recuperação de dependentes químicos.
A instituição que possui capacidade
1ª etapa de construção - estrutura
para 30 acolhidos com período de
tratamento entre 06 e 09 meses,
acolheu só em 2021, 286 pessoas. Com o apoio da WestRock, iniciou a construção de
uma oﬁcina para realização de atividades de marcenaria e artes, com o objetivo de
proporcionar mais uma opção de terapia ocupacional voltada à capacitação, geração de
renda e inclusão dos internos na sociedade.
Nosso Papel no Mundo é valorizar o que temos de mais precioso, nossas pessoas.

MELHORANDO
O NOSSO
PLANETA

Por meio de ﬂorestas sustentáveis que
regeneram o planeta e protegendo o
meio ambiente que compartilhamos.
Em busca de um planeta melhor e um
futuro de baixo carbono, reduzindo nossas
emissões, melhorando a eﬁciência hídrica
e com manejo ﬂorestal responsável.

GESTÃO
AMBIENTAL
Em nosso manejo ﬂorestal, o time de
Meio Ambiente, juntamente com as
lideranças das operações ﬂorestais, é
responsável pela elaboração,
implementação e controle da
performance ambiental junto
as áreas operacionais,
atuando para garantir o
atendimento à legislação
vigente e melhoria do
desempenho ambiental
do nosso negócio.
As atividades da área de
Meio Ambiente incluem a
obtenção e o controle dos
licenciamentos para a
execução de atividades com
potencial de degradação;
gerenciamento de resíduos e
busca constante por melhores
tecnologias para seu tratamento
e destinação ﬁnal
implementação e
gerenciamento de projetos
especiais conveniados com
entidades de pesquisa ﬂorestal
e fornecimento do apoio técnico
necessário ao correto
desenvolvimento ambiental das
atividades operacionais.

BENEFÍCIOS AMBIENTAIS
Nossas ﬂorestas plantadas Regeneram o
planeta. Por meio de nosso manejo
ﬂorestal, proporcionamos serviços
ambientais, fornecidos por nossas
ﬂorestas, que impactam
positivamente o solo, a água, a
biodiversidade e o ar. Conheça:

Nossas ﬂorestas preservam remanescentes
nativos presentes nas fazendas, que
representam a biodiversidade regional
(ﬂorestas com araucária, capões, capoeirões,
banhados, campos e outros);
Conservam habitats que fornecem alimento,
refúgio e áreas de reprodução para as
espécies, fauna e da ﬂora, incluindo àquelas
ameaçadas de extinção;
Mantêm a cobertura vegetal, importante não
só para a fauna regional, mas essencial na
manutenção do microclima local; equilíbrio
do regime hídrico; manutenção do nível de
nutrientes, permeabilidade e umidade do
solo; melhoria na qualidade da água de
aquíferos, rios lagos e lençóis freáticos;
incremento da diversidade de microorganismos no solo; e contenção da erosão
e lixiviação causadas pelas chuvas.
Nossas chamadas superárvores são fruto de
mais de 60 anos de investimentos em pesquisa
& desenvolvimento e melhoria genética para
aumento de produtividade, e por isso, removem
mais de 1 tonelada de CO₂ da atmosfera por
minuto.
Assim, as superárvores WestRock e nosso eﬁciente Manejo Florestal
ajudam na diminuição do aquecimento global, removendo mais CO₂ da
atmosfera do que emitimos, um balanço positivo de 431 mil toneladas.
Tudo de forma cíclica, responsável, sustentável.

Conservam recursos hídricos presentes nas áreas da empresa, auxiliando
na manutenção da qualidade da água e da fauna como: peixes, répteis, anfíbios,
aves, mastofauna e micro-organismos.
Além dos benefícios diretos das nossas ﬂorestas plantadas,nosso manejo ﬂorestal
também oferece serviços ambientais:

Protegemos áreas de interesse histórico, cultural e paisagístico.
Ofertamos locais para recreação, educação ambiental e apreciação da natureza
para funcionários, suas famílias e comunidades.
Monitoramos as espécies de fauna e ﬂora que vivem em nossas fazendas.

A IMPORTÂNCIA DAS FLORESTAS
Toda ﬂoresta tem algum valor ambiental ou social. Os valores contidos nas ﬂorestas
podem incluir a presença de espécies raras, ameaçadas,endêmicas e de importância
ecossistêmica; áreas de recreação ou de coleta por população local; sítios
arqueológicos ou históricos, entre outros. Quando esses valores são considerados
de caráter excepcional ou de importância crítica, a área ﬂorestal pode ser deﬁnida
como uma AAVC – Área de Alto Valor de Conservação ou um Sítio Especial.

SÍTIOS ESPECIAIS
Os Sítios Especiais são deﬁnidos como um Ecossistema Único, com importância
ambiental, arqueológica, histórica, cultural ou social, ou ainda como uma Área de
Relevante Interesse Ecológico, assim declarada por legislação ou excepcionais
atributos naturais, socioculturais ou ambientais. Para atendimento ao CERFLOR,
por meio dos resultados obtidos com estudo de Identiﬁcação de Sítios Especiais,
foram encontradas cinco áreas de valor signiﬁcativo nos municípios com ﬂorestas
WestRock.
Trilha do Bugio, em Três Barras (SC): essa área possui características cênicas e
turísticas, onde são realizadas ações de educação ambiental.

Fazenda Schwartz, em Três Barras
(SC): a área é preservada pela
empresa para ser utilizada como
local de recreação e lazer de
funcionários e da comunidade,
com beleza cênica signiﬁcativa,
permitindo interação com a
natureza e ações de educação
ambiental.

Fazenda Schwartz

Cachoeira da Fazenda Saltinho, em Timbó Grande (SC): apresenta características
cênicas, turísticas e ambientais, e sua preservação tem importância para a
conservação dos recursos hídricos regionais.
Gruta Santa Emídia, em Três Barras (SC): possui importância histórica e religiosa
para os moradores da região, pois acredita-se que o personagem histórico
Monge São João Maria realizava pregações no local.

Cemitério da Fazenda Península, em Mafra (SC): tem fundamental importância
histórica na identiﬁcação das principais etnias e famílias que colonizaram a
região, sendo este sítio preservado e conservado pela empresa.
ÁREAS DE ALTO VALOR DE CONSERVAÇÃO (AAVC)
Como parte do Manejo Florestal, são conduzidos estudos e levantamentos de
campo para a identiﬁcação de Áreas de Alto Valor de Conservação (AAVC) nas
ﬂorestas WestRock, observando seis atributos recomendados: diversidade de
espécies; ecossistemas e mosaicos em nível de paisagem; ecossistemas e habitats;
serviços ecossistêmicos; necessidades das comunidades; e valores culturais.
Os resultados dos estudos e levantamentos apontam a Gruta Santa Emídia, a
Reserva Wrublevski e a Reserva Taquarizal como AAVC WestRock, com base nas
características do atributo de valores culturais, sendo estabelecidas medidas de
conservação, proteção e monitoramento para esta área, como: instalação de placas
orientativas; rodas de vigilância mensais; manutenção de aceiros e acessos;
preservação da mata nativa; análise de água; monitoramento e remoção de
espécies exóticas; colocação de lixeiras, entre outras ações.

Gruta Santa Emídia

Reserva Wrublevski

Reserva Taquarizal

A avaliação e identiﬁcação das áreas de alto valor de conservação e dos sítios
especiais passa periodicamente por renovação, devido às demandas para
atendimento aos requisitos do FSC® e do CERFLOR, e de acordo com os estudos
sociais e ambientais em andamento na WestRock.

SEGURANÇA NAS ÁREAS FLORESTAIS
PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIOS FLORESTAIS
Nosso sistema de prevenção e combate a incêndios envolve atividades como
treinamentos de equipes - Brigada de Emergência -, campanhas de conscientização
junto aos funcionários, vizinhos e comunidades via folders, rádios, jornais
(Programa SOS Florestas), determinação e acompanhamento diário do risco de
incêndio, bem como torres de observação alocadas em diferentes fazendas da
empresa.
Novas tecnologias como câmeras de alta resolução para detecção de incêndios
passaram a ser utilizadas, reforçando e aprimorando os processos de proteção
patrimonial. Contamos também com uma estrutura robusta de combate,
contemplando caminhões bombeiros, kit pick-up e outros equipamentos
manuais adicionais. Essas ocorrências também podem ser comunicadas pela
comunidade, por meio do número 0800 644 5400.

VIGILÂNCIA E SISTEMA DE COMUNICAÇÃO
Mantemos um sistema de comunicação integrado por meio de radiotransmissores
entre nossa sede ﬂorestal e frentes operacionais, proporcionando a comunicação
entre times. O sistema também permite contato com as torres de observação de
incêndio, integrando-as com as equipes operacionais e de vigilância patrimonial.

RECURSOS HÍDRICOS
Monitoramos os impactos do manejo ﬂorestal nos recursos hídricos há mais de
10 anos. Um dos estudos mais signiﬁcativos tem como base estações experimentais
em microbacias monitorando áreas com ﬂoresta nativa e outra em área de
ﬂoresta plantada com pinus.
Os dados coletados nessas duas estações são analisados e avaliados em parceria
com o IPEF – Instituto de Pesquisas e Estudos Florestais, dentro do PROMAB
–Programa Cooperativo de Monitoramento de Bacias Hidrográﬁcas. São
veriﬁcados índices, como produção e quantidade de água disponível na
microbacia, recarga do lençol freático e a quantidade de sólidos suspensos na
água, entre diversos outros indicadores qualitativos e quantitativos.
Ao comparar os indicadores nas duas microbacias experimentais, comprovamos que
o consumo, a disponibilidade e a qualidade da água produzida em uma ﬂoresta
plantada WestRock é muito semelhante ao de uma ﬂoresta nativa, mesmo nos
momentos em que ocorrem operações de colheita de madeira e silvicultura. Com
isso, evidenciamos a efetividade das nossas ﬂorestas plantadas e do manejo ﬂorestal
adotado para a conservação de recursos hídricos e do equilíbrio ecológico entre
fauna e ﬂora.

RENDIMENTO HÍDRICO
Fração da precipitação anual que se
encontra disponível nos rios e riachos
na escala da microbacia hidrográﬁca

BALANÇO HÍDRICO
Diferença entre a precipitação e
deﬂúvio.

26%

476 mm

27%

446 mm

De disponibilidade de água na
microbacia de Pinus.*

De disponibilidade de água na
microbacia de ﬂoresta nativa.*

de produção média de água na
microbacia de Pinus.*

de produção média de água na
microbacia de ﬂoresta nativa.*

FAUNA E FLORA
Um dos monitoramentos para certiﬁcar nosso manejo
sustentável é o de fauna e ﬂora interrelacionadas com as
ﬂorestas plantadas de pinus e eucaliptos, que
apresentam também fundamental importância para a
permeabilidade da fauna, conservação de solo e de
recursos hídricos, e redução de mudanças
climáticas. Os levantamentos de fauna e ﬂora são
conduzidos com amostragens distribuídas
nas nossas regiões de atuação.

608
Espécies de fauna e ﬂora
identiﬁcadas nas nossas ﬂorestas*

352
Espécies de fauna

256
Espécies de ﬂora

39
Espécies ameaçadas
de extinção
* Os levantamentos de fauna e ﬂora são conduzidos com amostragens
distribuídas nas nossas regiões de atuação desde 1994.

Esses indicadores evidenciam que o manejo ﬂorestal é
efetivo e tem potencializado os alicerces de
sustentabilidade.

MONITORAMENTO
DOS INDICADORES
DE MANEJO

Nossas operações são monitoradas e
controladas, para registro das atividades e
detecção de oportunidades de melhorias. O
plano de monitoramento contribui para o
embasamento técnico em relação às decisões
de manejo; adequação e controle dos processos;
e para a obtenção de indicadores para a avaliação
das ações tomadas.
Os quadros apresentados nas próximas páginas
contêm nossos principais monitoramentos, com
indicadores e resultados relacionados ao
desempenho técnico, econômico, ambiental
e social do manejo ﬂorestal.

MONITORAMENTO TÉCNICO E ECONÔMICO
INDICADOR

UNIDADE

2017

2018

2019

2020

2021

Consumo Total

Ton (MM)

2.517,24 2.347,18 2.416,13 1.842,46 2.295,38

MONITORAMENTO AMBIENTAL
INDICADOR

UNIDADE

2017

2018

2019

2020

2021

Avistamento Fauna
pesquisa (acum.)

nº

323

343

348

348

352

Biodiversidade ﬂora
pesquisa (acum.)

nº

224

237

237

237

256

Espécies ameaçadas
registradas

nº

37

37

38

38

39

Recursos Hídricos

FTU Plantio 2,86

2,2

1,7

5,4

3,88

FTU Nativa 2,16

1,47

2,63

3,9

2,76

kg/func.

-

-

0,01

0,02

0,02

Resíduos - Plásticos kg/func.

-

-

0,01

0,01

0,01

Resíduos - Outros
Não Recicláveis

kg/func.

-

-

0,18

0,12

0,11

Resíduos - Sólidos
Contaminados Classe I

Ton

10,86

12,15

13,18

12,75

12,77

AAVCs

nº

1

1

1

2

3

Sítios Especiais

nº

5

5

5

5

5

Incêndio - Área de
Plantio

ha

67,8

16,5

19,53

8,24

64

Incêndio - Área de
Nativa

ha

19,6

18

26,53

12,76

3,6

Incêndio - Área
Daniﬁcada X Total

%

0,0016

0,0006

0,0009

0,0004

0,0013

Volume Pluviométrico mm

1.538,00

1.005,00

1.705,00

1.066,00

836,00

Dias com Chuva

101

67

103

97

77

Resíduos - Papel

dias

MONITORAMENTO SOCIAL
UNIDADE

2017

2018

2019

2020

2021

Empregados diretos

nº

537

541

529

515

495

Projetos sociais em
andamento

nº

17

11

14

35

38

Pessoas envolvidas
em ações sociais

nº

29683

20944

41348

72500

40228

Municípios
envolvidos em ações

nº

14

16

14

14

19

Área (ha) cedida
para parcerias (mel)

ha

0

0,3

0,3

1,36

1,36

Produção de Mel
(kg)

kg

0

0

1080

3220

4813

Treinamento

Total horas

8687

6280

8405,03

11708

3301,77

Comunidades
mapeadas

nº

81

102

102

102

102

Manutenções
em estradas
municipais

km

1254

2035

1509

1350

340

Ocorrências de
furto, vandalismo,
invasão, caça e
pesca

nº

152

94

96

27

47

Acidentes
reportáveis com
pessoal próprio

nº

0

2

0

0

1

Acidentes
reportáveis com
pessoal
terceirizado

nº

-

2

6

2

4

Campanhas
de saúde e
segurança

nº

12

14

10

16

21

Diálogos
Semanais de
Saúde e
Seguraça

nº

-

-

52

52

52

INDICADOR

NOSSO MANEJO FLORESTAL
SUSTENTABILIDADE NA PRÁTICA

Sustentabilidade é cuidar do presente para que, no futurno, nosso planeta seja
É um movimento conjunto, em rede, onde todos têm o seu papel. Juntos pode
Sustentabilidade é nosso papel no mundo. Vem com a gente.
Na nossa base ﬂorestal temos 53% de ﬂorestas
plantadas e 47% de ﬂorestas nativas

Preservamos mais de 608 espécies*
da fauna e ﬂora em nossas ﬂorestas.
*Dados de pesquisa amostral conduzida desde 1994.

Preservamos mais de 2.700 nascentes em
nossas ﬂorestas, que também contribuem
para uma maior disponibilidade de água.

a um lugar melhor.
emos mais.

Abastecemos a indústria de reciclados com ﬁbras de
origem sustentável, produzidas de maneira responsável
e ecologicamente correta, duplamente certiﬁcadas.
Nossas ﬂorestas plantadas são fonte de celulose,
matéria-prima de fonte renovável, biodegradável
e reciclável de todos os nossos produtos.

