VENDA DE MADEIRA
Mensalmente, a Veracel disponibiliza para venda às serrarias e industrias madeireiras da região de
influência da Veracel um volume de madeira de eucalipto do seu processo produtivo. Dessa forma,
contribuímos com a geração de trabalho e renda na região.
Características da madeira comercializada:
•

Volume mensal: 1.700 m³ (madeira roliça)

•

Dimensões da madeira: de 6,20 m de comprimento com + – 50 cm (podendo conter toras com no
mínimo 3 m)

•

Diâmetro mínimo de 4 cm na ponta fina (apenas algumas toras)

•

Limite de reserva / venda por comprador: 340 m³/mês

•

Preço atual referência mercado de Eunápolis: R$ 125,81 por metro cúbico carregado no caminhão
(o reajuste de preços ocorrerá a cada 6 meses – conforme variação de mercado)

As reservas do volume mensal de madeira devem ser realizadas pelo telefone: (73) 3166-8737 nos dias 1º a
15 de cada mês. A retirada da madeira deve ser no período de 05 a 20 de cada mês, das 8h às 12h.

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
Atingido o volume de 1.700 m³ de reservas no mês, o processo de reservas é fechado e reabrirá no 1º dia
do mês seguinte.
A madeira comprada deve ser retirada na fábrica da Veracel – endereço: BA 275, Km 24 – Eunápolis/BA. A
Veracel é responsável pelo carregamento dos caminhões.
O pagamento deve ser feito de forma antecipada. A programação de retirada será considerada após
apresentação do depósito da compra.
CONDIÇÕES PARA RETIRADA DA MADEIRA:
Os veículos (caminhões) devem estar em perfeitas condições de segurança, assim como sua documentação
e a do motorista.
A inspeção será feita no ato da carga e, caso não esteja em conformidade, serão impedidos de carregar até
que a situação seja regularizada. Também é obrigatório o uso de EPI nas áreas da Veracel (itens
obrigatórios: colete reflexivo, botas, perneiras, capacete e óculos). Toda empresa compradora deverá ter
seu cadastro junto à Veracel para efetuar a compra.
Para mais informações, entre em contato pelo telefone: (73) 3166-8737.
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