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A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO, representando o pensamento a vontade
e o sentimento da população mato-grossense, através dos distintos senhores deputados e da ilustre
deputada que a integram, vem manifestar votos especiais de congratulações, destacar aplausos e
homenagear o produtor brasileiro Blairo Maggi, proprietário da empresa que foi eleita a melhor do
mundo em medidas de combate ao desmatamento e gestão de sua cadeia pelo ranking Forest 500, da
organização Global Canopy.

                           

JUSTIFICATIVA

A presente proposição tem como objetivo fazer uma justa homenagem ao produtor brasileiro Blairo Maggi,
proprietário da empresa que foi eleita a melhor do mundo em medidas de combate ao desmatamento
e gestão de sua cadeia pelo ranking Forest 500, da organização Global Canopy.

Empresa do maior produtor de soja do mundo é distinguida por medidas contra o desmatamento, essa é a
Amaggi, ligada ao produtor brasileiro Blairo Maggi, que foi eleita a melhor empresa global por suas ações
nessa área pelo ranking Forest 500 da organização Global Canopy.

A empresa brasileira Amaggi -que também atua na Argentina, foi eleita a melhor empresa do mundo
em medidas de combate ao desmatamento e gestão de sua cadeia pelo ranking Forest 500, da
organização Global Canopy. 

Dias antes, em dezembro, a organização CDP, referência mundial na avaliação de divulgação corporativa
para sustentabilidade, também reconheceu seu manejo florestal, “dedicado ao desmatamento zero e à
conversão da vegetação”. A Amaggi está ligada a Blairo Maggi, um dos maiores produtores individuais de
soja do mundo e ex-ministro da Agricultura e governador do Estado de Mato Grosso.

“Começou o ano de 2022 colhendo os frutos de esforços. Ambas as conquistas demonstram a viabilidade e o
reconhecimento internacional de uma agricultura produtiva e sustentável no Brasil”,
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Conforme indicado, a classificação Forest 500 a destacou como “líder mundial em ações contra o
desmatamento entre as empresas de todas as cadeias produtivas avaliadas (soja, óleo de palma,
carne e papel)”.

“Por conta do  efetivo combate ao desmatamento, são a empresa comercial e produtora de soja do
mundo que consta da chamada Lista A do CDP Florestas, cujo sistema de análise da responsabilidade
ambiental das empresas tem um dos mais altos níveis de compromisso no mundo, com trilhões de dólares
em ativos e aquisições. Entre as quase 12 mil organizações avaliadas pelo CDP em todo o mundo, a Amaggi
aparece entre os 2% das com melhores resultados”, apontaram.

Nesse sentido, relataram que a distinção foi resultado de uma pesquisa onde foi avaliada a relação
efetiva dos compromissos sociais e ambientais das empresas com as ações por elas realizadas,
 colocando a empresa como a melhor em nível internacional entre as 500 empresas avaliadas.

 

Nesse contexto, detalharam que esses reconhecimentos são fruto de muitos passos anteriores. “Desde 2008,
a produção das fazendas é 100% livre de desmatamento. Atualmente, já controlam 99% dos mais de 15
milhões de hectares de fornecedores diretos na Amazônia e Cerrado, garantindo que os grãos produzidos
cumpram as políticas, com a meta de desmatamento zero em toda a nossa cadeia até o ano de 2025?.

 

Nessa linha, a empresa faz parte da campanha global Race to Zero e é a primeira empresa brasileira de
cereais comprometida com a emissão líquida zero de carbono até 2050, de acordo com a metodologia
Science-Based Target Initiative (SBTi), por meio da promoção de agricultura de baixo carbono.

Desse modo, em nome da população mato-grossense, reconhecendo e louvando essas estimadas pessoas,
cumpre-me propora a presente MOÇÃO DE APLAUSOS uma justa homenagem ao produtor brasileiro
Blairo Maggi, proprietário da empresa que foi eleita a melhor do mundo em medidas de combate ao
desmatamento e gestão de sua cadeia pelo ranking Forest 500, da organização Global Canopy.

Objetivando a consecução do pretendido cumpre-me submeter essa proposição legislativa à qualificada
apreciação de meus distintos Pares, aos quais solicito nesta oportunidade o devido apoio para sua acolhida
e merecida aprovação.

 

 

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 23 de Fevereiro de 2022

 

Carlos Avalone
Deputado Estadual
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