COMUNICADO PÚBLICO
Proposta de excisão de áreas do escopo de certificação FSC® do manejo
florestal da
ASPEX - Associação dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia G2, com sede no município de Eunápolis, estado da Bahia, Brasil.
(05 de julho de 2018)
Introdução - O Imaflora e a Rainforest Alliance (RA) estão conduzindo o processo de
®
excisão de áreas do escopo de certificação FSC do manejo florestal da ASPEX - Associação
dos Produtores de Eucalipto do Extremo Sul da Bahia - G2, com sede na Rua Demétrio Couto
Guerrieri, 285 - Centro, Eunápolis, Bahia, Brasil.
A Rainforest Alliance, representada no Brasil pelo Imaflora, é uma entidade credenciada pelo
®
Forest Stewardship Council - FSC e esta excisão de áreas seguirá procedimentos aprovados
®
pelo FSC .
Proposta de Excisão - A proposta para a excisão abrange 2.011,27 ha desde a última auditoria,
representando 14,95% da área do empreendimento certificado. O produtor Henrique Passos
continua no escopos do grupo.

Abaixo estão as áreas que serão excluídas do escopo e suas respectivas justificativas:

Robson de Andrade Costa, Fazenda Ferro Estrela, área de 809,72 ha, mudança de grupo.
Marcelo Vezon e outra, Fazendas Boa Esperança/Recreio/Primavera/Córrego do Mutum/, área de
389,01 ha, desligamento.
Agnaldo Ferreira Lima, Fazendas Boa Fé/Bela Vista/Primavera/Nova Esperança/Tabocas, área de
420,43 ha, desligamento.
Concita Souza Correia, Fazenda Renascer, área de 114,90 ha, desligamento.
Suzy Ribeiro Bastos Martins e Esposo, Fazenda Texas, área de 277,21 ha, desligamento.
Etapas e cronograma do processo de excisão
 Consulta pública a partes interessadas - inicia no dia 05 de julho de 2018 e estende-se
durante todo o processo de excisão de áreas.

 Finalização do processo - após a consideração de comentários das partes interessadas o
Imaflora/RA prosseguirá com o processo final de excisão de áreas junto aos registros formais do
empreendimento no banco de dados do FSC.
 Contribuições de partes interessadas - como parte do processo de excisão de áreas, partes
interessadas são convidadas a oferecer comentários e opiniões sobre o manejo florestal do
empreendimento, com relação ao cumprimento do padrão FSC sob escopo da avaliação, bem
como com relação ao manejo e proteção de atributos de alto valor de conservação presentes
nas áreas florestais. As contribuições, confidenciais ou não, são bem-vindas nos formatos mais
simples e adequados à conveniência das partes interessadas. As opções de contribuição são as
seguintes:
1. Contatos telefônicos com o responsável do processo ou com a equipe de apoio do Imaflora.
2. Submissão de comentários escritos por correio (endereço abaixo) ou e-mail para o responsável
do processo ou para o Imaflora. Os comentários serão mantidos confidenciais e somente serão
utilizados para a finalidade de avaliação do empreendimento, salvo orientação contrária da parte
interessada.
A fonte de qualquer informação fornecida será mantida confidencial, disponível somente para as
equipes do FSC e do Imaflora/Rainforest Alliance. As partes interessadas que desejarem
questionar qualquer aspecto do processo de certificação florestal podem acessar os
procedimentos da Rainforest Alliance para resolução de contestações na página eletrônica
www.rainforest-alliance.org.
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