MEMÓRIA DA REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DAS EMPRESAS FLORESTAIS E
DAS ONGs AMBIENTALISTAS DO SUL DA BA 12/12/2005
1) Data : 12/12/2005
Local : Hotel Náutico, Porto Seguro, BA
Início : 14:30 horas

Término : 18:45 horas

2) Participantes:
ONGs Ambientais do Sul da BA: 12 participantes de 9 ONGs
ECOTUBA – Maurício Arantes de Oliveira
Sara Maria Brito Araújo
ASCAE- Ricardo Montagna
Instituto Terra Brasilis – Altamiranda Cunha
Preserva – Carlos Alberto Sena Aquino
Naturezabela:José Francisco A. Junior
Instituto Cidade – Paulo Dimas R. Menezes
ANAC – Associação de Nativos de Caraíva:
Vilton José Brás Queiroz
Maria D’Ajuda Batista da Silva
Valdeci Soares dos Santos
Instituto Reciclar – Rita de Cássia Cabral
Instituto Bioatlântica: Carlos Alberto Mesquita
Aracruz: 2 participantes
Ricardo Rodrigues Mastroti.
Rildo Almeida de Paula
CAF: 1 participante
Luiz Cláudio de Oliveira
Suzano Bahia Sul: 1 participante
Sérgio Lopes dos Santos
Veracel: 1 participante
Zeila Piotto
3) Agenda
a) Apresentações:
Inicialmente todos os presentes se apresentaram. A seguir Ricardo Mastroti mencionou
a mudança interna que está ocorrendo nos quadros da Aracruz e que em função disto,
será substituído pela nova gerente de Meio Ambiente Corporativo Rosane Monteiro
Borges. Ricardo está assumindo outras responsabilidades dentro da Aracruz e não

participará mais diretamente deste Diálogo, podendo entretanto participar de reuniões
específicas que tratem dos temas de sua nova função.
b) Sobre o a criação do canal de comunicação - Diálogo:
Foi colocado ao grupo o objetivo maior desta iniciativa: estabelecer um canal
permanente de comunicação entre as empresas e as ONGs locais. Esse canal deverá
servir para as partes exporem seus pontos de vista e debater temas com vistas à busca
conjunta de soluções. As ONGs são encorajadas a levar seus comentários, críticas,
sugestões e observações a respeito da atuação da empresa, bem como aproveitar
esse canal para redimir dúvidas sobre as operações e outros assuntos relacionados a
empresa.
c) Apoio Financeiro para participações de ONGs:
Foi discutido se deveria haver apoio financeiro para a participação de ONGs nas
reuniões. Após algumas discussões foi sugerido que haja reembolso de despesas para
a participação de ONGs nas reuniões desde Diálogo. Esse reembolso seria feito pela
ABAF mediante apresentação de comprovantes de despesas e restrito à despesas de:
1. passagem ou combustível para deslocamento
2. alimentação para o dia da reunião
3. hospedagem em casos de necessidade
Essa sugestão será levada para a apreciação da ABAF e para o detalhamento das
regras.
d) Sugestão de assuntos para serem discutidos no âmbito deste Diálogo:
Foram apontados os seguintes temas como prioritários para a discussão neste fórum:
1. Formação de Corredores Ecológicos – integração do planejamento e das
ações das ONGs, demais ações e projetos e das empresas visando aumento
de sinergias. Foi estimulado que esse tipo de integração ocorra sempre, mas
inicialmente sugeriu-se o corredor do Rio Caraíva com um piloto.
2. Discussão da eucaliptocultura nas áreas de amortecimento de UCs de
preservação permanente e interiores de APAs.
3. Desenvolvimento e capacitação de arranjos produtivos locais visando a
recuperação de Mata Atlântica, geração de renda, viabilização de pequenos
negócios/projetos.
4. Fomento Florestal – discussão sobre op modelo e como maximizar as
oportunidades e minimizar os riscos. Como agregar valor de conservação aos
programas de fomento.
5. Aspectos sociais e culturais no entorno de áreas de eucaliptocultura –
investimentos sociais, qual o melhor modelo?
e) Conceitos Gerais:
As ações originadas neste fórum devem:

•
•
•
•
•

Visar a continuidade e do Diálogo,
cuidar para evitar re-trabalho/duplicação de esforços,
aumentar sinergias,
tratar assuntos que tenham algum resultado prático que possam estimular a
perpetuação do Diálogo,
aumentar o conhecimento das ações e práticas das ONGs e empresas e suas.

f) Próximos passos:
Para cada um das sugestões de temas listados no item d) acima foram propostos os
seguintes encaminhamentos:
1. Agendar uma reunião temática sobre o assunto. Nesta reunião as empresas
apresentarão os esforços que estão sendo feitos para a criação de
corredores ecológicos e as ONGs também apresentarão seus esforços. Com
base nisto serão, apontadas e priorizadas as áreas onde há oportunidades
de sinergia.
2. Agendar uma reunião temática sobre o assunto. Nesta reunião as empresas
e organizações interessadas apresentarão suas posições e políticas sobre o
assunto.
3. Em uma reunião temática as ONGs trarão propostas/demandas/projetos para
serem discutidos.
4. Em uma reunião temática as empresas apresentam suas práticas,
oportunidades e dificuldades. Nesta reunião serão avaliadas as
oportunidades de sinergia e será proposto o encaminhamento do tema.
5. Em uma reunião temática as empresas apresentarão seus projetos, políticas
e estratégias de ações sócias. O objetivo é que as ONGs conheçam as
ações e políticas e identifiquem possíveis sinergias.
4) Próxima Reunião
Ficou decidido que a próxima reunião será realizada em Eunápolis no dia 21/02/2006
com início previsto para as 9:00 horas (dia inteiro). Nesta reunião serão tratados os
assuntos 1 e 3 do item d) e deverão ser cumpridas as ações 1 e 3 propostas no item f).

