
     A Euca Energy Administração e Participações Ltda, CNPJ: 30.252.265/0001-48, com sede na Rua

Benjamin Constant, nº 172, Centro, no município de Alto Araguaia - MT, comunica a todas as empresas

envolvidas no projeto, os parceiros de arrendamentos de terras e com plantios de eucaliptos, à população

de Alto Araguaia e região, que vem tomando medidas no que se refere à segurança e a continuidade de

seu empreendimento e negócios: 
 

   "O Projeto da Fábrica de Celulose continua em evolução e andamento. Em momento algum houve

paralização. A nossa Licença Prévia (LP) foi aprovada em 31 julho de 2019 em função dos tramites

normais do processo de licenciamento da Secretaria de Meio Ambiente (SEMA) e do Conselho da

Secretaria do Meio Ambiente (CONSEMA) do Estado de Mato Grosso. 
 

   Nesta época os preços da celulose assim como a demanda caíram no mercado internacional em função

de questões macroeconômicas e a guerra comercial entre os EUA e a China. Estas condições reduziram

o preço da celulose e alteraram a relação Real e Dólar, o que afeta a análise de viabilidade do projeto.
 

     Os investidores estratégicos, de diferentes países, que naquele momento estavam avaliando o projeto,

nos solicitaram atualizar o estudo de viabilidade, de forma a refletir o momento que o setor estava

passando. A Euca Energy contratou a Poyry para atualizar o estudo de viabilidade que foi realizado

durante os meses de outubro e novembro com o resultado final fechado no início de dezembro.
 

     O resultado do estudo confirma a viabilidade econômica do projeto, mesmo em momentos de crise de

preço, e manteve o projeto dentro dos 3 menores custos de produção global, incluindo as fábricas no

Brasil. Estes resultados foram e estão sendo apresentadas desde dezembro a diferentes investidores

estratégicos. A qualidade do projeto atrai interesses de diferentes players, sejam por interesse de crescer,

como também de se posicionar estrategicamente dentro do setor.
 

    Em paralelo a realização dos estudos e a clara necessidade de postergar o período de negociação do

projeto com os investidores estratégicos, iniciamos juntamente com a Maxitree um processo de revisar

os prazos dos contratos de opções de terras, parcerias e ou arredamentos e madeiras em pé, de forma a

estar associado ao novo cronograma que, reforçando, foi causado pelo efeito da macroeconomia.
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     Além disso, continuamos executando as atividades associadas a obtenção da Licença de Instalação

(LI), onde todas as Condicionantes solicitadas pela SEMA, indicadas após a obtenção da Licença Prévia

(LP), estão 100% finalizadas e protocoladas na SEMA, com o suporte da Poyry e empresas regionais do

Estado do Mato Grosso.
 

    A Euca Energy continua sendo um projeto de interesse para os investidores, mas teve que ter seu

cronograma revisado e adequado as questões citadas em 2019, assim como as questões atuais do

COVID-19 (Corona vírus) que não permitem deslocamentos internacionais, reuniões presenciais, etc., o

que concordamos pela saúde e integridade dos nossos Diretores, Colaboradores, Parceiros, seus

familiares e de toda a sociedade. 
 

     Continuamos em operação, atualizando contratos, desenvolvendo atividades que permitem reduzir o

impacto da postergação dos cronogramas do projeto e principalmente atuando junto aos investidores

estratégicos colaborando na atualização das informações do projeto, das informações econômicas do

Brasil e nas questões e impactos gerados em virtude da pandemia do COVID-19.
 

     A Euca Energy reitera seu compromisso com a transparência perante seus colaboradores, parceiros,

investidores e sociedade e os manterá devida e oportunamente informados em caso de mudanças

significativas com relação ao Projeto".

 

 

     Alto Araguaia, 18 de Março de 2020.

 

 

 

 

Gilberto Flávio Goellner
Presidente

 

 

     

COMUNICADO


