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O ESTADO DE S. PAULO

DOMINGO, 22 DE SETEMBRO DE 2013

‘Estado’ tem selo verde a partir de hoje

Certificação garante que papel vem de florestas manejadas de forma ecologicamente correta, socialmente justa e economicamente viável
CADEIA CERTIFICADA

Ecologicamente correto

●

O Estado recebeu a certificação do FSC® (Forest Stewardship Council®) para sua Cadeia de
Custódia por ter provado possuir um processo produtivo capaz de garantir que a matéria-prima
utilizada para a fabricação de seus produtos seja proveniente de florestas certificadas pelo FSC®
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Não colocar em risco florestas
nativas que estejam no
entorno e ainda ajudar a
restaurá-las e conservá-las.
Manter os serviços florestais,
assegurando os recursos
hídricos, os solos, os
ecossistemas e as paisagens
frágeis. O manejo correto, ao
evitar desmatamento e
degradação, contribui para a
redução de emissões de gases de
efeito estufa do País

Plantação

As florestas certificadas pelo FSC® têm
garantia de bom manejo, ou seja, além de
economicamente viável, o negócio florestal
é conduzido atendendo a boas práticas
socioambientais. Isso permite afirmar
que é possível ter uma produção
florestal de longo prazo livre de
passivos sociais e degradação ao meio
ambiente. Seu manejo tem de ser feito
dentro do tripé da sustentabilidade:

Boas práticas e bom
aproveitamento dos recursos,
a fim de garantir a saúde do
negócio e reduzir as pressões
que possam prejudicar os
benefícios socioambientais

Socialmente justo
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Fábrica de papel

2 Gráfica
O Estado ajustou
suas políticas de
compra de modo a
privilegiar a aquisição de
materiais certificados pelo FSC®
e adotou um sistema de gestão
adequado para garantir a rastreabilidade
e total controle dos processos e produtos.
Desse modo, a gráfica se tornou uma
espécie de guardiã da marca FSC®,
garantindo que a matéria-prima que está
sendo usada é mesmo certificada
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Gráfica. Desde de 2010, o Estadotrabalhanacertificaçãodetoda a cadeia produtiva e, nos últimos8meses,seiniciouoprocesso de renovação do estoque para
quetodososfornecedoresdepapeldojornal–canadenseseamericanos em sua maioria – passas-

sem a fornecer somentepapelcertificado, o que
foi confirmado
agora. Com isso, toda
a cadeia produtiva do jornal passa a ter a certificação
FSC®.A empresatornadisponível o uso do selo na prestação de
serviçodeimpressãoparaterceiros,comonocasodosjornaisDiáriodoComércio,NovoEmprego(O
Amarelinho), Gazeta de Santo
Amaro, Rodonews, Jornal Stop, O
Vila Mariana e Adepon News.
Foramtreinados348funcionários, de diversas áreas, para que
conhecessemoscritériosdoFSC
®.Essacertificaçãotemvalidade
de 5 anos e será auditada anualmente pela Rainforest
Alliance™,pormeiodoImaflora.
Escaquete afirma que, no entender de sua organização, “a
certificação é a forma mais eficaz de garantir que a madeira
usada na construção de nossas
casas e móveis ou na produção
de papéis foi extraída da floresta
sem prejuízo para o ambiente e
os trabalhadores”.
Ele ressalta também a importância das florestas manejadas
de modo responsável para mitigarasemissõesdegasesdeefeito
estufa. “Ao evitar a conversão de
florestas nativas que estejam no
seu entorno, elas combatem o
desmatamento e a degradação,
atividades que historicamente
foram as responsáveis pela
maior parte das emissões de carbono no Brasil.”
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jam capazes de optar por um
consumo responsável.”
O papel usado vem de florestas gerenciadas considerando a
conservação dos ecossistemas,
dos recursos hídricos, da vida
silvestre e fornecendo condições dignas aos trabalhadores
florestais.
Ocertificadofoiconcedidopela avaliação da Rainforest
Alliance™, por meio do Imaflora, que tem por missão incentivar e promover mudanças nos
setoresflorestaleagrícola,visandoàconservaçãoeaousosustentável dos recursos naturais e à
geração de benefícios sociais.
É o primeiro jornal de grande
circulação do País a receber o
certificado, mostrando a sua
preocupação com as questões
socioambientais. É uma garantia de que o leitor está levando
para casa um jornal que contribui para a proteção das florestas
eobem-estardotrabalhadorflorestal e industrial.
Oesforçodeadequaçãodojornalseencaixaemumapreocupação histórica do Grupo Estado
comasustentabilidade,marcada
pela adoção de boas práticas socioambientais e a realização de
campanhasemproldoambiente
(mais informações nesta página).
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Respeitar os direitos de
povos tradicionais, as relações
comunitárias e os direitos dos
trabalhadores

A partir de hoje, toda a cadeia
produtiva do jornal O Estado de S. Paulo, desde a floresta que gera a fibra e a celulose
para a produção do papel até
a saída do jornal impresso no
parque gráfico, passa a ter o
“selo verde” FSC® (Forest
Stewardishp Council ® ou
Conselho de Manejo Florestal). A OESP Gráfica já havia
sido certificada em 2010. Agora, o jornal passa a circular
com a certificação de que seu
papel é proveniente de florestas manejadas de forma ecologicamente correta, socialmentejusta e economicamente viável.
OFSC®éumorganismointernacional reconhecido no mundo
todoequedesenvolveasnormas
para o uso de florestas, garantindoaconservaçãodosrecursosnaturais, condições justas de trabalho no campo e estímulo às boas
relações com a comunidade.
O selo exibido na capa do jornal é da Cadeia de Custódia
FSC®, que garante a rastreabilidade desde a produção da matéria-prima até a chegada do produto ao consumidor, além de
olhar para as questões sociais na
indústria. “A empresa passa, assim,afuncionarcomoumaespécie de guardiã da marca FSC®,
garantindoqueomaterialusado
na fabricação do jornal é mesmo
certificado”, afirma David Escaquete,coordenadordeCertificação Florestal do Imaflora. “Assim, a mensagem sobre a certificação pode ser transmitida aos
consumidores para que eles se-

Carimbo. Gráfica já era certificada desde 2010; agora, toda a cadeia produtiva do jornal leva o selo verde FSC® , organismo reconhecido em todo o mundo

Mercado de certificação cresce no Brasil
O mercado de certificação socioambiental tem se ampliado
no Brasil nos últimos anos. O
selo mais procurado é o FSC ®,
que certifica o bom manejo de
florestasplantadas enativas,visando ao menor impacto na floresta e à conservação de recursos naturais.
Também certifica a cadeia de
custódia pela sua rastreabilidade e questões de saúde e segurança ocupacional na indústria,
numa gama de produtos que vai
de papel e madeira a óleos, sementes e cosméticos. O selo se
tornou popular por ser usado

em peso pela indústria de papel
e celulose e estar presente, por
exemplo, em embalagens, o que
o torna visível a todo mundo.
No mundo já são mais de 180
milhõesde hectares de florestas
certificados FSC ® e no Brasil,
mais de 7 milhões de hectares.
Já as empresas com Cadeia de
Custódia FSC somam mais de
20 mil certificados.
Alémdele,háumasériedeoutras certificações ambientais.
Paraprodutosagrícolasepecuária sustentável, por exemplo,
existe a certificação RAS (Rede
deAgriculturaSustentável).No

No Grupo Estado, a preocupação com questões ambientais
se traduz na cobertura diária e
de reportagens especiais sobre
o tema em todas as mídias e em
ações que transcendem a atividade jornalística.
Na Rádio Eldorado, por exemplo,ambienteéoeixodeprogramas e campanhas que há mais
de duas décadas mobilizam os
paulistanos.Em 1990,a emissora lançou um abaixo-assinado
que reuniu mais de 1,2 milhão
deassinaturas na capital paulista em prol da despoluição do
Rio Tietê. Maior abaixo-assinado por uma causa ambiental na
America Latina, deu subsídios
ao governo paulista para solicitar o financiamento no BID e
iniciar a despoluição do rio.
A campanha continuou desde então e no ano passado ganhou um outro nome – “Criaturas do Tietê” – que, de modo
bem humorado, alertava para
os “seres” que lá vivem, como
pneus e bitucas de cigarro.
Há 13 anos, a rádio promove o
“Projeto Pintou Limpeza”, que
oferece à sociedade informações sobre questões ambientais por meio de boletins com
dicas sobre reciclagem, alertas
sobre os problemas causados
pelo descarte incorreto do lixo
e o consumo irresponsável dos
recursos naturais.
No final do ano passado, em
evento de comemoração dos 12
anos do projeto, foi concedido
pelaprimeiravezo“PrêmioPintouLimpeza”a pessoas,empresas e entidades que têm colocado em prática ações de cunho
socioambiental.
As Rádios Eldorado e Estadão
terão, a partir do dia 27, as emissões de gás carbônico de suas
atividadescompensadasvoluntariamente e certificadas com o
seloCarbon Freepela Iniciativa
Verde. Serão plantadas 1.675 árvores em compensação.
Internamente, o Grupo Estado também adota uma série de
medidas para reduzir os impactos ambientais de sua atividade
industrial de impressão dos
seus próprios produtos, além
de terceiros.
Em 2011, com o fim do fotolito, a empresa reduziu significativamenteoconsumodesolventes e energia, além de melhorar
a qualidade da impressão. Isso
foi possível graças a uma nova
tecnologia,chamadacomputerto-plate (Ctp). Além das mudanças que levaram à certificação da cadeia produtiva, as aparas da gráfica são vendidas para
uma empresa de reciclagem, reduzindo as sobras do processo.
A sede da organização usa
água de reúso e consome água
de poço artesiano e da Sabesp.
O fim do fotolito e a implementação do Ctp permitiram uma
redução de9,3% do consumo.O
funcionamento de um novo poçoartesianoapartirde2010permitiu o aumento da captação
nessamodalidade, quehojeresponde por 26,3% do total, reduzindo a captação da rede da Sabesp, que ficou em 53,9%.
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Economicamente viável

Grupo
desenvolve
diversas ações
ambientais

ano passado, a 5.ª edição da Feira Brasil Certificado contou
com 32 expositores apresentando experiências com projetos
de certificação socioambiental
FSC ® e RAS.
Roberto Smeraldi, diretor da
Oscip Amigos da Terra e membro do conselho da Iseal Alliance, ONG mundial que estabelece padrões de sustentabilidade
para diversas certificações, comentaque após umafase de “infância e adolescência” dos selos, alguns deles estão entrando
na vida adulta.
Ele define essa primeira fase

como aquela em que ter um selo
era entendido como uma coisa
diferenciada.E esseprêmioacabava se convertendo em preços
maiores. “Entendia-se que o
produto certificado era de ponta, voltado para a elite, mas a indústria de papel e celulose colocou o selo num outro patamar,
de que não dá mais para trabalhar sem ele”, diz. “É quase uma
obrigaçãoter,eumproblemapara quem não tem.”
Isso não vale ainda para a madeira, queapesar devir crescendo, o selo se mantém num nichomaiscaro.Também é restri-

to para a agricultura sustentável. Mas Smeraldi diz acreditar
queesse setor tempotencial para também fazer essa transformação.
Ele foi um dos principais defensores do movimento para
certificar a pecuária – historicamenteoprincipal motordodesmatamento da Amazônia. “Hoje, são duas fazendas em Mato
Grosso certificadas pela RAS, ligada à Rainforest Alliance™, e
que no Brasil é concedida pelo
Imaflora, com 100 mil bois, e a
carnecomacertificaçãoévendida em algumas lojas do Carrefour. Há vários produtores candidatosa entrar. Estamostrabalhando com frigoríficos e cogitando agir de modo mais am-

plo.” Foi a primeira certificação
de pecuária do mundo.
Além de garantir que o produto veio de área não desmatada, a
RAS também certifica sobre
uma série de critérios ambientais,comoaáreaflorestaldapropriedade agrícola estar de acordocomoCódigoFlorestal(obedecendo os limites de Reserva
LegaleÁreadePreservaçãoPermanente), não usar alguns produtos químicos que, mesmo autorizados por lei, causam danos
ao meio ambiente e não são permitidos pela certificação, e respeitar os direitos trabalhistas.
Segundo Smeraldi, outro setor
que está se mobilizando é o da
laranja.“Nãosãomuitosempresários, é mais fácil se adequar.”

Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 22 set. 2013, Primeiro Caderno, p. A30.

