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Homenagem a Berjamin Fernandez, Pioneiro em Sustentabilidade
Ontem, dia 14 de abril, faleceu, aos 94 anos de idade, o empresário Berjamin Fernandez.
Imigrante espanhol, aportou em nosso país em 1950. Residindo no bairro do Bexiga, em São
Paulo, exerceu atividades diversas até assumir a chefia do almoxarifado do “Açúcar União”. Ali,
identificou a oportunidade de reciclar embalagens descartadas. Em 1971, junto com seu irmão
Juan Fernandez Rodriguez, fundou a empresa Fernandez S/A Indústria de Papel, no distrito de
Três Pontes, em Amparo, interior de São Paulo. Ao falecer, “deixa um complexo fabril com 550
funcionários e o orgulho de fabricar papelão, caixas e embalagens, apenas de materiais
reciclados”. Exemplo de empreendedorismo!
Recebemos a triste notícia por whatsap e a história do empresário Berjamin Fernandez,
registrada em poucas palavras, nos leva à reflexão do quanto foi importante a atividade de
pioneiros no mercado aparista, de celulose e papel, dentre tantos outros que movimentam a
nossa economia.
Em especial os profissionais de visão que deram origem ao mercado de aparas, que não
citaremos nominalmente para não incorrer no risco de injusta omissão, foram precursores de um
movimento que só ganhou repercussão nas últimas décadas, quando se intensificou a
preocupação de toda a sociedade em preservar o meio ambiente, reaproveitando os materiais
descartados, para diminuir o volume de resíduos e preservar recursos naturais.
Hoje, novos conceitos e diretrizes orientam a gestão dos negócios. Tudo passa por mudanças
na política e economia, nas relações entre capital e trabalho, no comportamento social e o
dinamismo das transformações nos desafia, porque muito rapidamente tudo pode mudar. Nesse
movimento, o Planeta necessita cada vez mais de um caminho sustentável, isso coloca os
setores relacionados à reciclagem, como o aparista, em elevado patamar. As empresas
responsáveis pela coleta, triagem, classificação e enfardamento do papel e papelão descartados,
para fornecimento à indústria que produz papéis reciclados, desempenha nobre atividade.
Estamos nos referindo a um setor visionário em preservação ambiental, como revela a vida
memorável do Sr. Fernandez. Esta constatação, por si só, justificaria tratamento diferenciado
para este setor, com, por exemplo, incentivos tributários e apoio à implantação de eficientes
sistemas de coleta seletiva. Dois pontos identificados em análise muito superficial dos desafios
enfrentados pelos aparistas.
Entristecidos, mas orgulhosos pelo legado que deixou, registramos a homenagem do SINAPEL
ao Senhor Berjamin Fernandez, que descanse em paz.
Registramos nosso reconhecimento a todos deste setor, nos honra representá-los por meio do
SINAPEL.
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