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     O PAPEL DAS FLORESTAS E BIODIVERSIDADE NA 
ECONOMIA BRASILERA

          No universo das COPs, a crise climática e a perda de 
biodiversidade são tratadas separadamente. Porém, em 
países biodiversos como Brasil, onde a mudança do uso da 
terra é responsável por 46% das emissões de gases de 
efeitos estufa, as duas crises estão intrinsicamente ligadas. 
Inclusive suas soluções, o que faz o país um lugar disputado 
para investimentos verdes e climáticos. O papel das 
florestas e da biodiversidade entrou no circuito das 
negociações climáticas na COP (26 e 27), no entanto, o 
desmatamento aumentou nos últimos anos, especialmente 

na Amazônia. Neste ritmo, será impossível zerá-lo até 2028, conforme o governo brasileiro sinalizou. Combater o desmatamento 
apenas a partir da retomada e intensificação do combate às ilegalidades não será suficiente. Será necessário promover uma 
nova bioeconomia capaz de gerar renda e emprego para as populações, com agregação de valor e renda extra a partir dos 
processos produtivos da floresta em pé. 
Acreditamos fortemente na Bioeconomia, no reflorestamento e na preservação da biodiversidade, buscando sempre o 
desenvolvimento da comunidade local e a preservação do meio ambiente.

@amazoniacare

Amazonia Care
www.amazoniacare.org

          NOSSAS ESPÉCIES - VOCÊ CONHECE O GUARANÁ?

         O guaraná é uma planta nativa brasileira, espécie vegetal arbustiva 
trepadeira, podendo chegar a 3 metros de altura, sendo bem adaptada 
aos climas quente e úmido. 
   É uma das plantas mais ricas em cafeína, correspondendo a 
aproximadamente 3-6% do fruto.  Estudos sugerem que a cafeína tem 
função na natureza de induzir memória olfativa em polinizadores, 
aumentando a probabilidade de eles retornarem à planta. 
      Devido à sua ampla gama de propriedades medicinais, o guaraná 
está atualmente listado na Farmacopeia Brasileira oficial e, dentre as 
espécies amazônicas, é considerado um dos medicamentos mais 
promissores da flora brasileira, contendo ação anti-inflamatória, efeito 
antimicrobiano, combate à obesidade e à doenças cardiovasculares, 
ação antioxidante e uso em cosméticos, além de outros usos.

PARCERIAS QUE FAZEM A DIFERENÇA

A Amazônia Care e a Frooty, firmam uma parceria para o 
desenvolvimento da agricultura familiar, buscando otimização e 
melhoria na tecnologia do cultivo, produtividade e escoamento 
do açaí na região Amazonense. A Frooty tem como propósito 
transformar a relação das pessoas com os alimentos e acreditar 
no prazer de comer bem, com sabor, saúde e respeito à natureza 
e comunidades.

Nosso muito obrigada a Frooty.

             ÚLTIMOS ACONTECIMENTOS

 A Amazônia Care em parceria com a PwC está 
desenvolvendo um trabalho de fortalecimento da estrutura 
de governança da entidade, a fim de olhar para os próximos 
10 anos com solidez e um time forte e gentil para escalar 
boas e sustentáveis iniciativas em nossa Amazônia.

 O projeto Urihiá, localizado em Manaquiri e Careiro 
Castanho – AM, finaliza o preparo de solo de 
aproximadamente 96 hectares. Até a primeira semana de 
março deste ano serão plantadas 38 mil mudas e oito 
propriedades de famílias pertencentes ao projeto serão 
beneficiadas na segunda etapa do plantio!

 No último 11 de fevereiro aconteceu a 1ª 
etapa do Circuito de Beach Tennis da BeBrasil – 
Jogamos e Plantamos! Este é o 1º evento 
esportivo com uma pauta de sustentabilidade! Um 
movimento para promover a socio biodiversidade 
na Amazônia, reforçando que podemos cuidar da 
nossa saúde e do planeta também! Com cada 
inscrição, uma muda será plantada na Amazônia 
em parceria com a Amazônia Care. 
 O circuito conta com 6 etapas em 2023 e já 
é um dos mais falados do Brasil, com a 
participação das melhores atletas do mundo e 
transmissão ao vivo da BandSports, além de 
outros canais parceiros. 
 Em entrevista com a organização do 
evento, Adriana Skaf, conta que o grande 
diferencial do projeto é as atletas sentirem que 
estão contribuindo com causas reais e potentes, 
além dos parceiros engajados com a causa 
Amazônia!


