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Sustentabilidade representa o objetivo maior na estratégia corporativa do Grupo
Precious Woods. Criamos valores econômicos, sociais e ambientais para poder 
alcançar um crescimento quantitativo e qualitativo baseado em fundamentos 
sólidos, como a disponibilidade de uma base firme de capital financeiro, humano 
e tecnológico próprios.

Sabemos cuidar das nossas florestas. Valorizamos nossos trabalhadores, sua força
de trabalho, suas famílias, a comunidade. Acreditamos que esses elementos 
representam um dos nossos pilares mais importantes para o crescimento futuro 
da nossa companhia. 

A Precious Woods reconhece o compromisso diário de cada funcionário com a 
nossa empresa. São eles que ajudam a manter a nossa marca em destaque, e 
garantem a qualidade dos nossos produtos, nos mantendo em mercados cada 
vez mais exigentes devido às três forças de maior expressão, tais como 
globalização, avanço tecnológico e desregulamentação. 

Estamos otimistas com a crescente conscientização do consumidor e do mercado sobre a importância da certificação 
FSC que vem aumentando não só em grandes centros como São Paulo, mas também Manaus, que demonstram cada 
vez mais interesse em produtos feitos com  madeira certificada, proveniente de manejo florestal de impacto reduzido, 
e isso o nós sabemos fazer! 

Sabemos que o nosso trabalho como pioneiro é árduo. Precisamos de muita persistência, paciência e determinação. 
Continuamos enfrentando a máquina burocrática das instituições governamentais, para não encerrar nossas atividades
em Itacoatiara, no Amazonas, contribuindo para a conservação da grande floresta da Amazônia.

Sempre agimos com ética e transparência. Nossas boas práticas vão além do manejo florestal sustentável. Nem sempre
é o caminho mais fácil, sabemos disto, mas é o único que conhecemos, é que faz valer a pena o nosso trabalho, e é o 
que levará ao sucesso do nosso negócio!

Quero aproveitar esta oportunidade e expressar o meu profundo agradecimento a todos que contribuem fazendo a sua
parte, com interesse, lealdade e compromisso de manter a nossa historia viva.  A história da Precious Woods vai
 continuar, e com ela a visão de trabalhar para manter a floresta em pé!    

Meus agradecimentos pessoais a todos!

GRUPO PRECIOUS WOODS

MIL MADEIRAS PRECIOSAS

BK ENERGIA

A Precious Woods Amazon, proprietária de uma reserva florestal com mais de 500 mil hectares, é uma 
empresa brasileira, subsidiária do Grupo Precious Woods, que tem base na Suíça. No Brasil e no Gabão 
atua com manejo florestal sustentado e de impacto reduzido. Na Costa Rica e na Nicarágua o grupo 
mantém plantações de Teca (Tectona grandis) e outras espécies nativas da América Central. 

 
É especializada em extração de madeiras tropicais de forma ambientalmente correta, economicamente 
viável e socialmente justa. Seu plano de manejo é baseado no Sistema Celos, desenvolvido pela 
Universidade de Wageningen, da Holanda e adequado à realidade amazônica, baseado em pesquisas 
realizadas pela EMPRAPA e INPA. A Fazenda Caribe, com 6 mil hectares, é a nova área a ser explorada. O
novo plano de manejo florestal sustentado de impacto reduzido já foi aprovado pelo Instituto Brasileiro 
de Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), e já está certificado pelo selo internacional do Forest 
Stewardship Council, o FSC. 

 
Termoelétrica que gera eletricidade utilizando resíduos de madeira certificada.  

 

A Precious Woods Amazonas gera 720 empregos diretos, investe em projetos socioambientais em 
Itacoatiara, Silves e Itapiranga, contribuindo assim para o crescimento econômico, o desenvolvimento
local, e preservação ambiental do Estado do Amazonas.

A energia limpa produzida
pela BK Energia abastece a planta da empresa, e o restante, cerca de 75%,  vai para a cidade de Itacoatiara.



O Secretário do Meio Ambiente e 
Sustentabilidade de Manaus, Marcelo Dutra 
e Dr. Ernst A. Brugger

Dr. Ernst A. Brugger

MUDANÇA NA PRECIOUS WOODS HOLDING:  
DR. ERNST A. BRUGGER É O NOVO PRESIDENTE  

Em visita ao Teatro Amazonas: Dr.Andreas K. 
Heusler, Christian Marzari, Dr. Ernst A Brugger
e Ricardo Sitta

Dr. Ernst A. Brugger assumiu a 
presidência do Grupo Precious 
Woods Holding no início de 
novembro de 2009, após a saída
do Dr. Andreas K. Heusler.
A situação atual do mercado
requer decisões rápidas para
implantação imediata de 
estratégias que assegurem o
crescimento econômico da 
empresa, mas que garantam o 
fortalecimento das políticas 
socioambientais com foco na 
sustentabilidade. A reorganização
da empresa foi aprovada pelo 
Conselho de Administração, que 
acredita que Ernst A. Brugger
é a pessoa certa para 
implementar as novas medidas.
No dia 16 de dezembro de 2009,
em Zurique, Dr.Ernst Brugger vai
comandar o evento para os 
acionistas e investidores do 
Grupo. Na pauta, o futuro das 
florestas tropicais e sua 
importância econômica e 
ecológica no âmbito da 
conferência internacional sobre o
clima (COP 15), que acontece  em 
Copenhague, em Dezembro de
2009. 

Um dos sócios fundadores e o 
Presidente da BHP (Brugger and
Partners Ltd.), empresa de 
consultoria especializada em 
estratégias de sustentabilidade 
para as organizações públicas e 
privadas, Ernst começou sua 
carreira profissional como chefe
do Programa Nacional de 
Pesquisa "Política Regional na 
Suíça" na Swiss National Science
Foundation. Lecionou na 
Universidade de Zurique, e nos 
últimos 25 anos, tem 
contribuído para o 
fortalecimento da 
responsabilidade social 
empresarial e da 
Sustentabilidade em empresas 
públicas e privadas na América 
Latina, Europa, Estados unidos, 
África e Ásia.

PERFIL

 

É ainda presidente do conselho de 
Desenvolvimento Sustentável 
performance Group, em Zurique, do 
Grupo SV, Zurique e  Blue Orchard 
Finanças (microfinanças), em Genebra,
e membro de numerosas organizações,
na Suíça e no exterior. Como 
co-fundador e diretor do Fórum de 
Sustentabilidade Zurique, defende a 
aplicação da estratégia de longo prazo,
de responsabilidade corporativa, 
sustentabilidade e boa governança no 
mundo dos negócios e da política.

 Reunião com o Secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade

A diretoria da Precious Woods Holding
e Precious Woods Brasil estiveram 
reunidas com o Secretário de Meio 
Ambiente e Sustentabilidade, Marcelo
Dutra, para conhecer as idéias do 
Secretário que vai implantar em 2010,
um programa de incentivo ao uso de 
madeira certificada.

AGENDA NA AMAZÔNIA

*

*

VISITA AO TEATRO AMAZONAS

 

 Reunião com o Governador do Acre: 
A reunião de planejamento com o 
governador Binho Marques, para 
definirem prazos e valores que 
deverão ser aplicados no Estado para
a implantação de uma unidade de 
beneficiamento de madeira 
certificada na região do município de
Feijó. Cerca de R$ 30 milhões serão 
investidos no projeto de implantação 
da empresa. “Escolhemos o Acre por
apresentar ambiente propício pelos
conceitos do Governo em ações que 
desenvolve e pela qualidade da 
madeira”, explica Christian Marzari, 
diretor geral da Precious Woods Brasil.

A beleza do Teatro Amazonas foi
muito elogiada pelos diretores. 
Acostumados aos grandes 
espetáculos teatrais e amantes da 
música clássica, puderam ainda 
assistir um recital de música sacra.

O belo Teatro Amazonas

Teto do salão nobre do Teatro Amazonas



DESIGN ITALIANO CRIA JÓIAS COM MADEIRAS
DA FLORESTA AMAZÔNICA

Christian Marzari, Núbia Lentz, Fabrízio Giannone, Bia Dória, Eugênio Toledo e 
Ricardo Sitta, no lançamento da coleção “Amazonas” em São Paulo

Inspirado nos elementos da natureza,
o designer de jóias Fabrizio Giannone
lançou a Coleção Amazonas 2010  
que reúne peças feitas com madeiras
certificadas da Precious Woods Brasil
e pedras preciosas. A parceria de 
Fabrizio Giannone com a Precious 
Woods Brasil tem como objetivo 
mostrar que a madeira certificada da
Floresta Amazônica proveniente de 
manejo florestal sustentado de baixo
impacto deve ser valorizada. 
Combinando pedras preciosas e 
metais como ouro e prata, louro faia,
coração de negro e Angelim 
vermelho fizeram a diferença nas 
peças da nova coleção. Fabrizio foi o 
responsável pela valorização das 
pedras brasileiras no mercado 

europeu. Fabrizio Giannone visitou o 
Amazonas e ficou fascinado com a 
beleza da floresta, com as lendas, com 
o povo, com a culinária, e pensou que a
melhor forma de contribuir para 
conservação da Amazônia era abraçar a
causa. Decidiu apoiar os projetos da
Fundação Precious Woods, destinando
7,5% das vendas de cada peça feita com
madeiras preciosas aos projetos que 
têm como foco educação, saúde, meio
ambiente, valorização e capacitação do 
trabalhador da floresta e 
desenvolvimento das local. “A  
Amazônia deve ser conhecida pelo 
mundo inteiro. Há muita riqueza e muita
beleza nessa Floresta. É isso que eu 
quero mostrar com o meu trabalho”. 
Fabrizio Giannone voltando do Festival

de Parintins. A Coleção Amazonas
Primavera-Verão 2010 aposta na 
mistura de materiais naturais, 
como couros e madeiras
certificadas, com procedência 
legalizada, além de utilização das
pedras brasileiras que é a marca 
registrada do designer.

Laura Wie, apresentadora do evento, e 
Michella Cruz, a estrela da campanha

Rogéria Grabert e Yeda Oliveira

Presidente: FENADVB, Agostinho Turbian
e, ADVB Amazonas, Núbia Lentz

Colar Rio Amazonas - Sucupira - prasiola 
drusa metalizada com titâneo.

1- Brinco, Colar e Pulseira encontros
das águas - Sucupira - Aventurina

Colar Xingú medeira - madeira 
sucupira - amazonita



Bia Dória na área de manejo floresta da Mil Madeiras Preciosas em Itacoatiara

A escultora Bia Doria desde 2002,
dedicou-se ao estudo das formas
naturais e da flora brasileira. Suas
esculturas eram criadas a partir
de raízes, galhos, troncos de 
árvores, cipós, extraídos de 
árvores mortas pela própria 
natureza, ou resgatadas do fundo
de rios, barragens e hidrelétricas.
Admiradora do trabalho do 
escultor Frans Krajcberg, fez dele
seu mestre e inspirador,
trabalhando e aprendendo com o
grande escultor polonês radicado
no Brasil. Esta convivência com o
escultor consolidou na artista um 
caminho em direção à Arte, 
atenta a necessidade de evolução
do homem. Sua ligação espiritual
com a natureza e a constante 
reflexão sobre a vida humana na
terra, mostraram que ela 
precisava seguir um novo 
caminho. “Eu não poderia limitar
o meu trabalho a simplesmente 
recolher os fragmentos  das 
árvores encontradas no caminho.
Eu precisava mostrar que as 
florestas precisam ser 
preservadas. É difícil ver que a 
Mata Atlântica foi praticamente 
destruída. Sobrou muito pouco.
Então eu resolvi conhecer a 
Floresta Amazônica”. A artista 
aceitou o desafio de criar um 
novo conceito para sua obra, que
agora serão esculpidas em 
madeira certificadas da Floresta 
Amazônica. Confira a entrevista e
as fotos exclusivas de Bia Doria.

NL: Como e/ou quando surgiu a 
idéia de incluir as madeiras 
Amazônia na nova série de 
esculturas?
BD: A minha arte é o reflexo do 
meu sentimento pelas pessoas e
pela natureza. É a forma como eu
me expresso, me comunico. E eu
precisava falar sobre a minha 
preocupação com a extinção das
florestas. A melhor maneira de 
fazer isso era conhecer de perto 
a floresta amazônica, a última 
floresta tropical do planeta, e 
nela buscar inspiração para o 
meu novo trabalho.
NL: Como tomou contato com a 

ESCULTORA SE ENCANTA COM A FLORESTA

Mil Madeiras e como foi a experiência
de visitar a unidade da empresa em 
Itacoatiara, no Amazonas?
BD: Recebi o convite para conhecer a
floresta da Precious Woods e não 
pensei duas vezes. Há muito tempo eu
queria conhecer o manejo florestal, e
eu já sabia que em Itacoatiara, no 
Amazonas existia um projeto que era
conhecido no mundo inteiro. 
NL: Como acontece o processo de 
produção das esculturas?
BD: Antes eu saia em busca de resíduo
em decomposição em margens de rios
e estradas. Esses resíduos passavam 
por um processo de limpeza e 
tratamento e só então eu iniciava a 
escultura, partindo dos movimentos 
que a própria madeira, nada forçado,
respeitando a forma natural.
NL: Como o mercado de arte recebe o
seu trabalho (e como você imagina 
que será no futuro, agregando este 
novo valor, da madeira certificada)?
BD: As madeiras preciosas
provenientes de manejo florestal de

Impacto reduzido, da Floresta 
Amazônica, certificadas com o selo
FSC, sem dúvida serão um grande 
diferencial para a minha obra. Tenho
certeza que o mercado de arte ainda
saberá valorizar esse diferencial. 
Quero mostrar ao mundo o que tem
na floresta amazônica, suas árvores
e sua gente. O caminho da madeira 
nobre e com certificado, é a garantia
de estar no caminho certo.
NL: Qual sua opinião sobre a questão
da conservação da floresta amazônica
e a importância para as futuras 
gerações?
R: Quando eu entrei na floresta eu
fiquei impressionada com o tamanho,
as formas, as cores, e o cheiros das 
árvores. Nunca tinha visto nada igual.
Vi o manejo da floresta de perto. 
Conheci as pessoas que moram e 
trabalham na floresta. Fiquei muito
satisfeita com o que vi,  e com a 
certeza de os Amazonenses estão 
fazendo sua parte, perante a
preservação do Planeta.

Por: Núbia Lentz



Técnicos do Ibama iniciaram a primeira
inspeção técnica industrial após a 
publicação da Resolução nº411/2009 do 
Conselho Nacional de Meio Ambiente - 
Conama, que estabeleceu termos de 
referência para adequação dos índices 
de conversão da indústria madeireira.
A norma estabelece procedimentos 
para que os órgãos ambientais realizem
inspeção técnica nas indústrias de base
florestal, uniformiza os rendimentos da 
indústria em todo o país e cria padrões 
de nomenclatura para as espécies e 
para os produtos florestais. Os trabalhos
estão sendo realizados na serraria da 
empresa Mil Madeiras Preciosas, em 
Itacoatiara no Estado do Amazonas, que
foi a primeira a apresentar os estudos 
de rendimento ao Ibama. As indústrias 
ficaram obrigadas a apresentar estudo 
técnico demonstrando o seu 
rendimento real no prazo de 180 dias 
após publicação da resolução, que 
venceu no início do mês de novembro. 
Desde então, os rendimentos foram 
reduzidos de 50 para 45%, ou seja, 
para cada metro cúbico de madeira em
tora que entra na serraria é produzido 
0,45 metro cúbico de madeira serrada. 
Mas esse índice pode ser alterado com
 a apresentação de estudos de 
rendimento. De acordo com o diretor 
de Uso Sustentável da Biodiversidade e 

IBAMA REALIZA INSPEÇÃO TÉCNICA 
INDUSTRIAL APÓS RESOLUÇÃO DO CONAMA

Florestas do Ibama, José Humberto 
Chaves, trata-se de um trabalho pioneiro
e o objetivo é adequar os coeficientes de
rendimento de cada indústria de forma a
evitar o esquentamento de madeira ilegal.  

O trabalho conta com equipe de analistas
ambientais do Ibama dos Estados do 
Amazonas e do Ceará e é dividido em 
duas fases. A primeira fase no escritório,
onde são levantadas informações sobre a 
empresa em vários sistemas, como o 
Sistema-DOF e o Cadastro Técnico
Federal. Na segunda fase o trabalho 
é feito acompanhando o processo de
desdobro da madeira para medição dos
coeficientes de rendimento. De acordo

“O coeficiente de rendimento de 
toras para madeira serrada varia 
muito de acordo com a espécie, as
características da indústria e com o
produto final obtido. A única 
maneira de conhecer esses índices 
é exigir das empresas seus estudos 
específicos e validar esses estudos
com as inspeções dentro da 
indústria, medindo todo o processo
de produção para alterarmos os 
coeficientes nos nossos sistemas de
controle.”, Afirma Chaves.

 

com o coordenador técnico da equipe,
o Analista Ambiental José Ricardo de 
Araújo Lima, o trabalho foi iniciado 
com uma serraria de grande porte e a 
próxima etapa é avaliar os rendimentos
de serrarias de médio e pequeno porte 
para ajustar os procedimentos e 
métodos de trabalho. “Vamos para 
outros estados e selecionaremos 
indústrias a partir de critérios de malha
definidos com informações do Sistema-
DOF. Aquelas empresas que não 
apresentarem seus estudos e estiverem
atuando com rendimentos diferentes 
de 45% estarão sujeitas a multas e 
apreensões do seu estoque de 
madeira”, afirma Lima. A inspeção 
técnica industrial implica em um novo 
modelo de atuação do Ibama e tende a
trazer ganhos ambientais muito 
grandes, afirma Chaves. “Atualmente 
algumas indústrias da Amazônia estão
utilizando um coeficiente de 
rendimento volumétrico até 25% maior
do querealmente conseguem obter de 
rendimento quando transformam a
tora em madeira serrada, permitindo
legalizar a madeira obtida de 
desmatamento ilegal. Com a redução
do índice de conversão esse 
mecanismo de fraude tende a acabar”,
afirma o diretor.

Fonte: Ascom Ibama

PALESTRA PARA FRANQUEADOS DA FABRIZIO GIANNONE EM SÃO PAULO

Durante a convenção anual da
Fabrizio Giannone, Rogéria Grabert,
coordenadora de marketing da 
grife, reservou um espaço para 
mostrar ao sessenta e nove 
participantes do encontro, um 
pedaço do Amazonas, estado que 
serviu de inspiração para as peças 
conceito da nova coleção. Núbia 

Lentz, relações públicas da Precious
Woods Brasil, apresentou o Programa
Socioambiental. A platéia foi 
surpreendida com um conjunto de 
projetos de apoio ao desenvolvimento
das comunidades onde a empresa atua.
Mais do que isso, puderam conhecer de
onde vem a madeira que virou jóia, 
como ela é extraída da floresta, quem
são as pessoas que irão ser beneficiadas
pelos 7,5% das vendas de peças com
madeira, e muito mais.
Yeda Oliveira, chefe do escritório de 
representação do Governo do 
Amazonas em São Paulo, também 
participou, apresentando o Estado do
Amazonas, suas características 
econômicas, ambientais, e culturais.
Muitos empresários manifestaram 
interesse em conhecer de perto a 
 

floresta. Nunca tinham ouvido falar 

em manejo florestal de baixo 
impacto e nem do selo FSC. 
Afirmaram que é muito 
importante saber que tem 
empresa trabalhando, tendo 
lucro, cuidando das pessoas e da 
floresta. É uma pena que essas 
informações não chegam até eles
com essa riqueza de detalhes.

Núbia Lentz apresentando o programa
socioambiental da Mil Madeiras Preciosas

Franqueados na palestra em São Paulo



MADEIRA CERTIFICADA NO MERCADO

PROJETO PUXIRUM EM SILVES

Coordenadora do projeto AVIVE, Wilcilene Viana na 
lojinha dos produtos em Silves

Segundo matéria publicada no 
site do Instituto Akatu, o 
consumidor pode, por meio de 
suas escolhas, buscar maximizar
os impactos positivos e minimizar
os efeitos negativos dos seus atos
de consumo, e desta forma
contribuir com seu poder de 
consumo para construir um 
mundo melhor. Isso é Consumo 
Consciente.(www.akatu.org.br )

Que tal começar a consumir com
consciência? Para conservar a 
Floresta Amazônica é preciso ter
atitude. Comprar madeira legal é
contribuir com o combate ao 
desmatamento. Na sua próxima
compra de madeira exija que o 

lojista apresente o Cadastro Técnico Federal
e que emita um DOF (Documento de Origem
Florestal), além da nota fiscal. Acompanhe a 
entrevista com Ricardo Sitta, gerente 
comercial da Mil Madeiras Preciosas.

NL: Você acha que o consumidor na hora da
compra se preocupa com a procedência da 
madeira?
RS: Tanto no Brasil como no exterior, 
infelizmente o mercado ainda se preocupa 
mais com preço do que com a procedência 
da madeira. O gerenciamento sustentável de
florestas tropicais demanda custos 
operacionais superiores aos custos de 
operação de madeiras não certificadas. Este
prêmio o mercado ainda reluta em pagar.   

NL: Quem compra adeira certificada?
RS: Atualmente, distribuidores, construtoras
e arquitetos que desenvolvem projetos 
direcionados ao público preocupado com a 
proteção das florestas tropicais, com a 
preservação da biodiversidade e com o
desenvolvimento sustentável da Amazônia.

NL: Qual a estratégia empresa para 
influenciar o consumidor e aumentar as 
vendas?
RS: Esclarecer as conseqüências negativas
que o uso de uma madeira sem procedência

trás ao meio ambiente e as vantagens 
do uso de madeiras com selo FSC para 
a sociedade.

Escritório de vendas em Manaus:
Endereço: Av. Eduardo Ribeiro, 520
Sala 1201 
Edifício Manaus Shopping Center. 
Bairro: Centro.
CEP 69010-901
Fone fixo: (92) 3223-9271
Celular: (92) 9226-8833
e-mail: ricardo.sitta@preciouswoods.com.br

Lote 2 de madeira certificada

Gerente comercial, Ricardo Sitta

Resultado de uma Parceria com
o Setor Empresarial  PSE  
articulada e fomentada pela 
Agência de Cooperação Técnica
(GTZ) entre a Associação AVIVE  
Associação Vida Verde da 
Amazônia e o Instituto de 
Desenvolvimento Agropecuário
e Florestal Sustentável do 
Estado do Amazonas - IDAM. É 
uma parceria público-privada 
que visa atender duzentos e 
vinte famílias de nove 
comunidades de Silves,  
localizadas nos rios Anebá, 
Urubu, Marupá, Amazonas e
Sanabani. Preocupada com 
as questões socioambientais e 
econômicas na Amazônia, a 

empresa destina sua área certificada 
pelo FSC (Conselho de Manejo 
Sustentável), de aproximadamente 
80.000 hectares (Fazenda 2.000), para 
que a AVIVE, junto com as 
comunidades rurais, 
possam fazer o uso dos 
recursos florestais não
madeireiros. O objetivo é
oferecer alternativa 
econômica para as 
comunidades do 
município de Silves (AM),
através da extração 
sustentável de óleos 
essenciais da área de 
várzea e terra firme. O 
Projeto Puxirum busca a 
produção de derivados,

com o uso de tecnologias de baixo
impacto ambiental, associadas a 
ações de conservação do meio 
ambiente. 

Lote 1 de madeira certificada



INVESTINDO NA COMUNIDADE

Francisca Guimarães e Silvio durante visita a área de ação socioambiental em Silves

Vista da praia onde será desenvolvido o projeto de turismo

“Atualmente são desenvolvidos
projetos em 14 comunidades, sempre
respeitando a cultura do lugar e de 
acordo com realidade socioeconômica
de cada uma delas. “ Essa é a frase 
cheia de entusiasmo de Francisca 
Guimarães, 34 anos, assistente social
que atualmente coordena o 
departamento socioambiental da Mil
Madeiras Preciosas. Programas de 
reeducação sobre a coleta de lixo, 
aproveitamento de resíduos de 
madeira, em parceria com o Senai e
os cursos para melhorar o artesanato
local, aumentou e melhorou a
produção de cestaria, entelhares,

molduras, biombos e quadros, cuja 
venda do produto final vai para as
próprias comunidades. Francisca anda
de carro e de lancha 
para realizar as visitas, 
as reuniões e os cursos 
nas comunidades. Não 
existe distância nem 
obstáculo para conhecer
de perto as reais 
necessidades das 
comunidades de 
Itacoatiara, Silves e 
Itapiranga. “Nossa 
filosofia de trabalho é 
ouvir a comunidade.

Temos uma biblioteca para os 
funcionários e para a 
comunidade.

No próximo verão pelo menos 
cinco, das mais belas praias 
fluviais no Anebá serão 
beneficiadas pelo projeto de 
turismo de base comunitária. 
A empresa, além de intermediar
a apresentação do projeto junto
à Empresa Amazonense de 
Turismo (Amazonastur), e 
buscar outros parceiros, também
vai fornecer madeira para 
construção das barracas na praia,
fazer o mapeamento, oferecer 
apoio técnico para a estruturação
do local, placas para a sinalização
e o transporte para a área.

Projeto de Turismo

Foto: Núbia Lentz

há quase dois anos. Antes 
trabalhava no acampamento Caribi, 
área de manejo sustentável, como 
professora. 
HA: Você sabia que a Floresta 
Amazônica é a maior floresta 
tropical do planeta?
MR: Sim, é inclusive uma 
responsabilidade grande porque 
temos que cuidar do bem único do 
planeta,principalmente nos Estados
do Pará e Mato Grosso, que foram 
os mais desmatados. Diferente do 
Amazonas, que foi desmatado bem
pouco. Na verdade também 
precisamos cuidar dos gases; com as
queimadas a liberação deles é 
grande, as florestas precisam de 
cuidados.

 

GUARDIÃ DA FLORESTA

PERFIL
NOME: Maria RaimundaBarbosa da Silva
IDADE: 28 anos
TEMPO NA EMPRESA: 3 anos e meio

Mobilizadora comunitária e assistente 
administrativo atuando no departamento
socioambiental

HA: Como é morar em Itacoatiara,
cidade no meio da floresta?
MR: É bom, é uma cidade 
tranqüila, sou itacoatiarense com
orgulho. 
HA: Você acha que o manejo 
florestal sustentável de baixo
impacto pode ser responsável
pela conservação das florestas
do Amazonas?

MR: Com certeza, desde que o 
manejo seja correto. Uma árvore
um dia vai ter que morrer, então
essas árvores que necessitam de
mais nutrientes do que as outras,
devem ser tiradas com baixo 
impacto, abrindo espaço para a 
luz entrar e dando os nutrientes
para as outras crescerem.

HA: Qual a sua função na Mil 
Madeiras em Itacoatiara?
MR: Trabalho como auxiliar 
administrativo socioambiental

Por: Hugo Araújo


