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A Abigraf Regional São Paulo apoia e se engaja na campanha “100% Sustentável”, eixo da 
mobilização das entidades de classe ligadas à cadeia produtiva da comunicação gráfica em prol 
do correto posicionamento da opinião pública sobre a origem do papel utilizado na impressão. 
Livros, jornais, revistas, rótulos, manuais de automóveis, eletroeletrônicos e linha branca, 
cadernos, embalagens, envelopes, agendas, talões de cheques e cartões são produtos a 
serviço da cultura, da informação, do ensino, da economia e da interação cotidiana dos 
indivíduos. 

Ante sua importância, é insensato e injusto permitir que, pela desinformação de uns e má fé 
de outros, sejam confundidos com práticas e materiais ameaçadores do meio ambiente. A 
demanda da comunicação impressa continuará se expandindo, à proporção que as nações 
tenham êxito na retomada do crescimento e no desafio da justiça social. Seu crescimento, sob 
essas perspectivas, é inevitável, pois reflete os índices de alfabetização, a inclusão 
socioeconômica, a democratização das oportunidades e a universalização do ensino de 
qualidade. Como não se pode abrir mão do avanço nessas prerrogativas da cidadania, é 
impossível abdicar das mídias impressas, que continuam decisivas para o sucesso da 
humanidade nesses objetivos.  

Entretanto, começam a surgir informações deturpadas sobre o papel, principal insumo da 
impressão. Inverdades, difundidas principalmente em meio virtual e em alguns canais 
informais de comunicação, procuram relacionar o papel de imprimir ao corte de árvores da 
flora nativa. Alguns mal e outros bem intencionados em sua falta de conhecimento sobre o 
tema, acabam instrumentalizando a opinião pública contra a comunicação impressa. 

Assim, é muito pertinente e oportuna a mobilização das entidades de classe dos setores que 
compõem essa cadeia produtiva para disseminar informações corretas e a consciência de que o 
papel de imprimir nada tem a ver com a devastação das florestas e o ataque às matas nativas. 
Trata-se da campanha “100% Sustentável”, visando a evitar a deterioração da imagem dos 
impressos e a promover sua crescente valorização por parte da sociedade. 

A meta é comunicar informações corretas sobre a produção do papel destinado à indústria 
gráfica. Conceitos importantes, como o sequestro de carbono das florestas plantadas para a 
produção de papel, ajudando a reduzir os gases do efeito-estufa, também serão agregados à 
campanha. Considerada a importância desse esclarecimento e conscientização da sociedade, 
entendemos ser necessária e fundamental a união das entidades de classe da cadeia produtiva 
da comunicação gráfica. 

Mais do que a defesa das empresas e negócios nesse amplo setor, a campanha tem o 
propósito maior de preservar uma atividade essencial à sociedade, ao processo de 
comunicação, ao desenvolvimento e à democracia. A indústria gráfica e a cadeia produtiva da 
qual faz parte incluem-se entre os setores que defendem a preservação ambiental, a 
responsabilidade social, a produção limpa e a utilização de insumos ecologicamente corretos. 
Assim, é muito justo que externem sua posições, solidarizem-se publicamente com os mais 
contemporâneos parâmetros de sustentabilidade e reiterem, alto e bom som, que não são 
cúmplices da devastação vegetal. Pelo contrário, a comunicação impressa ajuda a melhorar o 
nosso planeta.  
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