DADOS ESTATÍSTICOS DA SATERI-BAHIA
PULP-COPENER

VENDAS E LUCROS DA
BAHIA PULP/COPENER 2009

*Projeção linear dobrando os resultados que a empresa teve no primeiro semestre de 2010. Fonte: balanços da
empresa, disponíveis no site.

RGE/SATERI/BAHIA PULP NO MUNDO

RGE/SATERI/BAHIA PULP NO MUNDO
•

Royal Golden Eagle International (RGEI), uma holding
com suas atividades que vão desde papel, óleo de palma,
construção, energia e setores empresariais. Conta com
50 mil funcionários no mundo.

•

A receita da RGEI superou US$ 3 bilhões em 2006 e tem
crescido a um ritmo anual de 17% desde 2002, informou
o empresário.

•

Sateri é a principal fabricante de celulose de
especialidades à base de madeira

•

Em 2003, a Sateri International Group adquiriu a Klabin
Bacell SA e Copener Florestal Ltda, dando-lhes o nome
da Bahia Pulp AS

•

QUEM É O DONO
DA BAHIA PULP/COPENER?
• Sukanto Tanoto, em 2008 como o foi o homem mais
rico da Indonésia, segundo a revista Forbes, com
patrimônio líquido total da U$ 3,8 bilhões de dólares.

ESTA FRIMA TEM TRADIÇÃO DE
DESTRUIÇÃO AMBIENTAL E
ASSASSINATO DE TRABALHADORES
•
•

•

Em 1989, Sukanto Tanoto começou uma fábrica de celulose com o nome de
Inti Indorayon Utama PT, Sumatra. A usina poluiu a região, desmatou e tomou
terras injustamente.
A qualidade do ar e da água em torno Asahan Rio foram degradadas
drasticamente, gerando doenças da pele e a contaminação da água.

Manifestações da população foram respondidas com prisões, agressões,
invasões e atos violentos por parte das forças de segurança locais.
Confrontos entre moradores, funcionários e membros das forças de
segurança eram inevitáveis e resultaram seis mortos, e centenas de feridos
em 1999.

•

Depois de muita luta governo fechou definitivamente a fábrica de celulose.
A empresa está tentando reabri-la.

•

Em maio de 2007, todos os executivos da empresa, incluindo Sukanto Tanoto,
foram processados por não pagar impostos devidos.

BAHIA PULP PRODUZ 15% DA
PRODUÇÃO MUNDIAL DE
CELULOSE SOLÚVEL
•

um dos produtores de menor custo de celulose solúvel do
mundo

•

A Bahia Specialty Cellulose é a única produtora de celulose
solúvel especial com alto teor de pureza da América Latina
e a mais moderna do mundo.

•

Nossa capacidade de produção é de até 500 mil
toneladas/ano, o que representa 15% da produção
mundial.

EUCALIPTO CRESCE QUATRO
VEZES MAIS NO BRASIL QUE
EM OUTROS PAÍSES
•

No Brasil, a idade média de corte do eucalipto é de sete
anos após o plantio, quando atinge cerca de 35 metros de
altura. Em outras regiões do planeta, ele pode precisar de
mais de 25 anos para atingir o mesmo ponto de corte. Por
isso, empresas estrangeiras se deslocam para o Brasil pois
aqui o eucalipto cresce em 6 anos, quando leva 25 anos lá
fora e destrói meio ambiente com monocultivo.

•

Ninguém come eucalipto. Além de destruir os lençóis
subterrâneos.

PLANTAÇÕES DE EUCALIPTO DA
COPENER NA BAHIA
EM VERDE NO MAPA

MONOCULTIVO DO EUCALIPTO É
DESTRUTIVO DO SER HUMANO
E DO MEIO AMBIENTE
Área correspondente a 150 mil campos de futebol.

As terras de maior produtividade para a cultura do
eucalipto são as do sul da Bahia e do Espírito Santo.
Fecharam fábricas de celulose na Alemanha, Estados
Unidos e Canadá e estão abrindo no Brasil e na Bahia. Vem
para cá porque o Brasil aceita fábricas poluidoras e
destrutivas do meio ambiente.

MODELO DE POUCA MÃO DE
OBRA E TERCEIRIZADA

•

Respondemos por mais de 650 empregos próprios nas operações florestais,
industriais e administrativas. Na unidade industrial são mantidos,
adicionalmente, 600 empregos nas prestadoras de serviço. Nos períodos do ano
em que há plantio e colheita de eucalipto, o número de trabalhadores
terceirizados no campo chega a 5.000. (Informação do site da A Bahia Specialty
Cellulose)
Se fizesse a reforma agrária e plantasse alimentos neste mesmo espaço poderia
gerar 33 mil empregos diretos.

PRODUÇÃO PARA EXPORTAÇÃO

•

90% DA PRODUÇÃO É EXPORTADO PARA PAÍSES RICOS, DEIXANDO A DESTRUIÇÃO AMBIENTAL E
EMPREGOS PRECÁRIOS, SAZONAIS.
A produção é para exportação, monocultura do eucalipto para exportação.
Riqueza vai para o estrangeiro, ficando aqui destruição do meio ambiente e do ser humano

