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NOTA DE ESCLARECIMENTO 

 
 

A TRANSWOOD TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA (TW FOREST), por muitos 
conhecida como TW, tomou conhecimento sobre a veiculação de informações 
caluniosas e difamatórias as quais foram publicadas em Jornal de circulação no Estado 
do Amapá. 
 
Diante disso, é dever da TW FOREST vir a público através de meio oficial, elucidar 
os fatos, uma vez que foram publicizadas falácias e mentiras com o propósito e 
finalidade de atingir a honra e a reputação da empresa e, sobretudo, prejudicar o 
desenvolvimento social e econômico do Estado do Amapá com a geração de 
emprego e renda ao povo amapaense.  
 
ENFATIZAMOS que não compactuamos com qualquer conduta ilegal ou maliciosa de 
qualquer agente público ou particular, pois nossas relações com os órgãos públicos e 
seus respectivos representantes são pautadas na conduta e no dever legal de observar 
e cumprir a lei e as normas editadas pelo poder público, primando pela legalidade, 
moralidade, transparência, publicidade e ética nas interrelações com os órgãos fiscais 
e reguladores da atividade da empresa.  
 
Ressaltarmos que possuirmos certificações internacionais como o FSC e PEFC e o 
SELO VERDE do Estado do Amapá, selos de qualidade e respeitabilidade conquistado 
pelo trabalho sério desenvolvido pela TW FOREST com o a missão rigorosa de cumprir 
o Código de Compliance. 
 
A TW FOREST tem orgulho de fazer parte do desenvolvimento econômico e social do 
Estado do Amapá, gerando mais de 300 empregos diretos, assim como de diversas 
ações sociais, principalmente no Município de Mazagão-AP, onde estamos instalados, 
com o objetivo de atender em futuro próximo outros municípios.  
 
Reiteramos o nosso compromisso com o desenvolvimento socioeconômico do Estado 
do Amapá e principalmente com a sustentabilidade e a preservação da Amazônia e não 
permitiremos que informações negativas com ataques a honra e a dignidade da 
empresa fique impune. A lei é para todos e deve ser cumprida, ninguém está acima 
dela.   
 
Por fim, a TW FOREST na presente toada REPUDIA as mentiras e as ofensas feitas na 
referida matéria jornalística, sobretudo os danos à imagem e a honra da empresa e de 
seus funcionários, igualmente ofendidos, reiterando compromisso de cumprir a lei e de 
perseverar o meio ambiente, com respeito à Constituição Federal e a todos os 
dispositivos legais que regem a atividade ambiental no Estado do Amapá. 
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