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Notícias
29 de setembro de 2014

Importante encontro em
prol das florestas marca o
FSC® Friday no Brasil
No dia 26/09, o FSC Brasil
promoveu um encontro com
representantes das câmaras social,
ambiental e econômica, para
analisar e debater os resultados da

Próximos Eventos

Assembleia Geral do FSC,
realizada no início do mês em
Sevilha - Espanha. LEIA MAIS

Reserve a data! 7ª Simpósio
Brasileiro de Construção
Sustentável

Participe da campanha "Eu
uso produto FSC®"!
Para celebrar o FSC Friday deste
ano, o Imaflora lançou no dia 26/09,
uma campanha de sensibilização
para engajar produtores e

São Paulo - 4 de novembro

consumidores de produtos FSC,
visando despertar a consciência da
sociedade para a origem daquilo
que consome, o impacto provocado

FSC® Brasil irá participar do
2º Encontro Painel Florestal de
Executivos

por suas escolhas sobre os
recursos naturais e a possibilidade
de contribuir positivamente para o
meio ambiente a partir de suas
opções de compra. LEIA MAIS
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7adfff4b30&view=pt&cat=Boletins&search=cat&th=148c2399f383e94b&siml=148c2399f383e94b&siml=…
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São Paulo - 11 de novembro

Inscrições abertas para o
próximo curso do FSC®
Brasil
O FSC Brasil irá realizar, nos dias
04 e 05 de novembro, em São
Paulo, o curso "Novos Princípios e
Critérios - IGIs e o futuro dos
padrões nacionais". Participe! LEIA
MAIS

O FSC® Brasil agradece o
apoio das empresas USE
Móveis e Duratex
Espaço FSC em São Paulo passou
por reforma e contou com o apoio
de duas empresas certificadas que
doaram o piso e todo o mobiliário
do novo escritório. LEIA MAIS

Confira os vencedores do
11º Prêmio FIEB de
Desempenho
Socioambiental
O encontro aconteceu em Salvador
e destacou a promoção de aumento
de produtividade e competitividade
de empresas, com menos impacto
no meio ambiente. LEIA MAIS

Tetra Pak® forma aliança
para promover a 
certificação FSC®
A Tetra Pak firmou parceria com as
empresas Kingfisher e IKEA 
para
promover e compartilhar os
benefícios da utilização de madeira
certificada, produzida de forma
sustentável, e esclarecer a
importância da certificação do FSC
na entrega desses valores. LEIA
MAIS

Desmate na Amazônia
Legal tem alta de 9,8% ao
longo de um ano, diz Inpe
https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7adfff4b30&view=pt&cat=Boletins&search=cat&th=148c2399f383e94b&siml=148c2399f383e94b&siml=…
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Floresta perdeu área equivalente a
duas cidades de SP entre 2013 e
2014. Dados divulgados em
setembro pelo Inpe apontaram que
a Amazônia Legal perdeu 3.036 km²
de floresta entre agosto de 2013 e
julho de 2014, 9,8% a mais em
relação ao período anterior. LEIA
MAIS

Livro "Cenário da Madeira
FSC® no Brasil" é lançado
na Virada Sustentável
Encontro da Sustentabilidade teve
mesa redonda, debate sobre a
importância das certificações
sustentáveis e lançamento do
livro. LEIA MAIS

Atualizações
Saiu a nova versão do
Guia FSC® para
organizações que
trabalham no contexto da
Regulamentação de
Madeira da União
Europeia (EUTR)
O guia é importante para as
companhias que cumprem os
requisitos de due dilligence
previstos na regulamentação de
madeira da UE e traz normas para
diminuição do risco de
comercialização de madeira ilegal.
Verifique! LEIA MAIS

Rumo a um sistema de
Cadeia de Custódia FSC®
mais forte
Veja a Declaração do Forest
Stewardship Council® (FSC).
LEIA MAIS

https://mail.google.com/mail/u/0/?ui=2&ik=7adfff4b30&view=pt&cat=Boletins&search=cat&th=148c2399f383e94b&siml=148c2399f383e94b&siml=…
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Fatos e
Números

Setembro de 2014
6.411 milhões de hectares certificados
103 certificados FM/COC
1.035 certificados COC

FOREST STEWARDSHIP COUNCIL®
FSC® Brasil
Rua Luis Coelho, 320 - Cj. 82 Consolação
01309-000 - São Paulo - SP - Brasil
Tel./Fax: + 55 11 3884-4482
info@fsc.org.br
br.fsc.org
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