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Documento

Este documento evidencia as
diretrizes relacionadas às questões Ambientais, Sociais e de Governança da empresa Amazônia
Agroflorestal. O conjunto dessas
ações é identificado pela sigla
ASG ou, em inglês “ESG” - Environmental social and corporate governance.
A política ASG da Amazônia
Agroflorestal deve ser seguida
por todos seus parceiros, colaboradores e fornecedores.
Como forma de garantir e promover nossos princípios e valores,
abrimos mais um canal de comunicação com o público em nosso
site. Através da página “Ouvidoria
- Canal de Ética e Privacidade”
qualquer pessoa pode efetuar
uma denúncia ou reclamação (anônima ou não), além de pedidos
de informação, comentários e
outros. Realizaremos o tratamento
interno do chamado, atuando
pela resolução do caso.
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Apresentação

A Amazônia Agroflorestal é
uma sociedade limitada que,
logo na sua constituição,
aderiu às cláusulas do Sistema
B. O Sistema B é um movimento
global que trabalha para uma
nova economia.
Assumiu, com a adoção
dessas cláusulas, o compromisso de que no exercício das suas
atividades deverá considerar:
a) Os interesses de curto e
longo prazo da Sociedade e de
seus sócios; e
b) Os efeitos econômicos, sociais, ambientais, e jurídicos de
curto e longo prazo das operações da Sociedade em relação
aos empregados ativos, fornecedores,
consumidores
e
demais credores da Sociedade,
como também em relação à
comunidade em que ela atua
local e globalmente.
Além disso, assumiu o com-
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promisso de que, no desempenho de suas funções, os administradores da Sociedade deverão considerar o melhor interesse da Sociedade, incluindo
os interesses de, as expectativas e os efeitos de curto e longo
prazo de seus atos sobre os seguintes atores relacionados à
Sociedade:
a) os sócios;
b) os empregados ativos;
c) os fornecedores, consumidores e demais credores; e
d) a comunidade e o meio
ambiente local e global.
A adoção dessas cláusulas
contribui para que a Amazônia
Agroflorestal seja uma empresa que, desde o seu surgimento, está comprometida com o
impacto socioambiental no
curso de suas atividades econômicas.

Práticas ambientais
Produção Agroflorestal
A empresa viabiliza a comercialização de café agroflorestal cultivado em Apuí no
Amazonas e proximidades.
Essa é uma região historicamente afetada por queimadas
e de uso não sustentável do
solo. Desse modo, a atividade
da empresa contribui para
ofertar uma alternativa sustentável para produtores da
região.

Produção Orgânica
Apoiamos os produtores de
café para obtenção e manutenção da certificação orgânica, eliminando o uso de pesticidas e herbicidas, preservando a saúde do produtor rural e
do nosso cliente final, e promovendo a conservação do
meio ambiente. Todos os produtores passarão a produzir de
forma orgânica a partir do 3º
ano de plantio.
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Práticas ambientais
Código Florestal
Realizamos todos os esforços para observar o código
florestal brasileiro e incentivamos outras pessoas a respeitá-lo.

Floresta em pé
Promovemos o reflorestamento através da implementação de agrofloresta com espécies nativas junto aos produtores rurais
Promovemos, junto com os
produtores rurais parceiros, a
conservação da floresta através do Programa de pagamento por serviços ambientais
Realizamos o monitoramento de indicadores ambientais da região.
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Práticas sociais
Equipe
São oferecidas para a
equipe da empresa:
i) boas condições de trabalho, sem discriminação, trabalho escravo ou infantil;
ii) segurança para seus colaboradores, produtores e a
comunidade impactada pelas
atividades da empresa

Respeito e diversidade
É indispensável à Amazônia
Agroflorestal e seus parceiros e
fornecedores:
a. Agir com respeito aos
direitos humanos e ao meio
ambiente;
b. Agir de forma ética;
c. Repudiar o assédio de
qualquer forma;
d. Respeitar a diversidade;
e. Promover o direito à
liberdade pelo intercâmbio de
pensamentos, ideias e opiniões, sem preconceitos ou discriminações;
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Práticas sociais
f. Condenar atitudes agressivas ou constrangedoras;
g. Abdicar de comportamentos preconceituosos ou
discriminatórios em relação à
raça, cor, origem, gênero, estética pessoal, condições físicas,
nacionalidade, sexo, idade,
estado civil, orientação sexual,
posição social, religião e outros
atos que firam a dignidade das
pessoas.
h. Valorizar a ocupação das
mulheres nos quadros institucionais, especialmente nos
cargos de alta relevância e
adotar medidas que visem
plena igualdade entre homens
e mulheres no ambiente de trabalho, sendo vedada a diferença salarial em decorrência do
gênero.
A empresa está atenta e
promove escuta sobre o impacto de suas atividades junto
aos produtores de café, aos
seus distribuidores e consumidores finais.
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Desenvolvimento
sustentável

Ajudamos produtores locais
a melhorar sua qualidade de
vida através de produções sustentáveis que valorizam a floresta em pé (através da regeneração e/ou manutenção da floresta em pé) e da aplicação de
valores do comércio justo. Realizamos monitoramento de indicadores sociais.

Práticas de governança
Diversidade

A empresa promove a diversidade em sua gestão através de:
Conselho de administração: Foi constituído um colegiado com 5
pessoas para compor o Conselho de Administração da empresa.
Com isso, há mais compartilhamento de informações e escuta de
diferentes opiniões para apoiar nas tomadas de decisão da empresa. Além de representantes de sócios, há também investidores da
empresa com assento neste Conselho.
Diretoria: A empresa pela diversidade de gênero em nossa diretoria.
Sócios: A empresa preza pela diversidade de sócios, através dos
sócios minoritários da empresa, além de garantir direitos e prever
deveres através do acordo de sócios. Os sócios minoritários são pessoas que trabalharam para viabilizar a alternativa de produção
agroflorestal na região de Apuí e que permitem que hoje a empresa
exerça as suas atividades mantendo sempre o impacto sócio ambiental no centro das tomadas de decisões da sociedade.
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Práticas de governança
Anticorrupção

A empresa e seus sócios e diretores repudiam qualquer prática
fraudulenta ou de corrupção (suborno, tráfico de influência, lavagem de dinheiro, ocultação de bens, vantagens indevidas e outros)
ou de atos ilícitos ou criminosos de toda ordem.

Transparência, ética e gestão de riscos
A empresa repudia quaisquer condutas ilícitas em suas atividades, adotando cautelas para prevenir e mitigar eventuais desvios de
seus colaboradores.
Em termos de compromisso com a transparência, a empresa elabora periodicamente um Boletim informativo que é distribuído para
parceiros, equipe interna e financiadores, onde são informadas situações relevantes a respeito das atividades da empresa.
Na gestão de riscos, conta com assessoria jurídica e contábil permanente. Em 2021, a empresa passou por uma rigorosa Due Diligence a pedido de um investidor, tendo obtido resultado satisfatório e,
anualmente, será auditada por empresa especializada.
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Expediente
REALIZAÇÃO:

EQUIPE AMAZÔNIA
AGROFLORESTAL

CONSELHO DE
ADMINISTRAÇÃO

Sarah Sampaio
Diretora Executiva

Mariano Cenamo
Presidente do Conselho

Jonatas Machado
Diretor Comercial

Nick Oakes
Mirova

João Oliveira
Assistente Comercial

Átila Denys
Axcell
André Vianna
Idesam

Marcelo Nisida
Analista de Comunicação
e Marketing

APOIO
Idesam
SBSA Advogados

Geovani Machado
Técnico de Campo
Antônio Oliveira
Técnico de Campo

AVISO: Em caso de violações dessa política por parte de colaborado-

res, fornecedores ou parceiros, pedimos que uma denúncia seja feita
através da nossa Ouvidoria (www.cafeapui.com.br/ouvidoria).
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