
1. É feito de papel
O papel é um material 

biodegradável, reciclável e 
sustentável. Sua produção respeita 

o ser humano e o ambiente.

2. Promove o plantio 
de fl orestas 

A celulose usada como 
matéria-prima vem de florestas 
renováveis plantadas para esse 
fim. Por isso, as indústrias de 

papel e celulose não desmatam; 
pelo contrário, plantam árvores 
e conservam grandes áreas de 

matas nativas. 

3. Ajuda a proteger o 
ambiente

As árvores usadas na produção 
de papel sequestram carbono 

da atmosfera, reduzindo o 
efeito estufa e outros impactos 
ambientais negativos. O plantio 
dessas árvores recupera áreas 

degradadas.

4. A indústria 
do papel gera 

empregos
Na produção da 

celulose e fabricação 
do papel, são gerados 
cerca de 3,7 milhões 
de empregos, sendo 

500.000 diretos.

10 razões para você 
amar seu livro
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5. Produção de celulose tem padrão 
de qualidade e certifi cação

O plantio de árvores para produção de papel é 
feito de modo a reduzir os impactos ambientais 

negativos. Isso é verificado por certificadoras 
como FSC e Cerflor. No Brasil, 74% das florestas 

plantadas já são certificadas.

6. O acesso a ele é um privilégio 
Seu livro é uma obra de arte! 

A elaboração de cada página envolve o 
trabalho de autores, editores, ilustradores 

e designers gráficos, que selecionam 
os melhores conteúdos visando a sua 

formação integral.  

7. Traz sensação de 
plenitude

Segurar e folhear o livro 
nos dá uma sensação de 
materialidade, bem-estar, 
privacidade e segurança 

em relação às informações 
nele contidas, o que 

favorece a concentração 
e a aprendizagem.

8. O futuro requer 
praticidade

O livro pode ser levado 
e levar você a todos os 
lugares; seu manuseio é 
simples e requer apenas 

luminosidade. 

9. É roteiro aberto 
para a aprendizagem

Cada livro didático faz parte de uma 
jornada de conhecimento que você 

constrói dia a dia para alcançar uma vida 
melhor em uma sociedade mais justa!

10. A reciclagem fecha 
seu ciclo material

É reciclável. Você pode guardar alguns 
livros, pois registram sua história. 

Outros, os colegas usarão. E, quando a 
missão deles estiver cumprida, podem 
ser reciclados para gerar papel novo.
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