
 

Parceria com Banco do Brasil 

 

 

Na noite de ontem, 30 de janeiro, o Fórum Produção Sustentável de Madeira realizado na Faculdade Machado 

Sobrinho recebeu os palestrantes do Banco do Brasil. 

Os especialistas do banco Jairo Andrade Silva Gallo e Maurilio Antunes Correia proferiram a palestra sobre a linha 

de crédito do Programa ABC – Agricultura de Baixo Carbono do Banco do Brasil. 

 

Com o objetivo incentivar a adoção de técnicas agrícolas sustentáveis que contribuam para a redução das emissões 

de gases de efeito estufa e ajudem na preservação dos recursos naturais a linha crédito do Banco do Brasil do 

Programa A.B.C. atua em 6 atividades: 

• Plantio de florestas comerciais 

• Integração lavoura-pecuária-floresta       

• Recuperação de pastos degradados 

• Tratamento de resíduos animais   

• Plantio direto na palha                             

• Fixação biológica de nitrogênio 

 

 

 

à esquerda  Jairo   - Assessor de Agronegócios  do B.B.  

 à direita, em segundo plano,  Maurilio -  Gerente de Assessoramento Técnico ao Agronegócio do B.B.  



Durante a Palestra a Fazenda Triqueda formalizou a assinatura do documento de financiamento da linha A.B.C. com 

taxas de 5% ao ano, 7 anos de carência e até 15 anos de prazo para o pagamento final. 

 

 

`a esquerda, Regina Maria Gama Oliveira   -   Fazenda Triqueda  

ao meio , Durval José Moreira Horta  -  Gerente Geral Ag. Manoel Honório do B.B.  

À direita,  Amarildo Ribeiro  -   Superintendente Regional do B.B. 

“O Banco do Brasil esta se tornando um parceiro estratégico para a Fazenda Triqueda na medida que nos permite 

ter um custo de capital mais baixo tornando nossa atividade mais sólida e competitiva” 

-  Regina Maria Gama Oliveira   -   Fazenda Triqueda  - 

 

A BB Seguros fechou a noite de palestras com a participação de Luiz Leonardo Leite Filho que mostrou como os 

SEGUROS FLORESTAIS vem evoluindo para taxas muito competitivas chegando a ter um custo anual inferior a 0,8% 

do valor do prêmio total da floresta assegurada. 

 O BB Seguros Florestas é destinado a produtores rurais, proprietários de terras de reflorestamento e indústrias de 

papel e celulose, protegendo plantações de eucalipto, pinus, seringueira e outras espécies.   

                                                                                                        

                       

Luiz Leonardo  -  Analista da Diretoria do B.B.Seguros  

 

 


