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I Encontro do Fórum Regional do Diálogo Florestal – Espírito Santo 
 
Dias: 25 de setembro de 2008 
Local: Vitória do Futuro – Vitória (ES) 
 
Pauta de Debates 
 
Após as boas vindas, dadas pelos representantes do Ipema, Suzano e Aracruz, e 
rápida apresentação de todos (nome e instituição), foi feita uma apresentação dos 
objetivos e do histórico do Diálogo Florestal para a Mata Atlântica e Pampa, seguida 
de um breve debate. 
 
Na sequência foi feita uma rodada para avaliação das expectativas das organizações 
presentes, que apresentaram, num primeiro momento, como importantes para o 
Fórum, os seguintes temas: 

• A questão do cumprimento da legislação ambiental, em especial a legislação 
que trata de APPs e Reservas Legais. 

• A possibilidade de projetos concretos em parceria. 
• Necessidade de influenciar outros setores. 
• Importância do repasse de informações entre as organizações que participam 

do Diálogo: empresas e ONGs. 
• O desenvolvimento de ações de Educação Ambiental. 
• A questão do fomento florestal e o seu impacto sobre o meio ambiente. 
• A questão das espécies invasoras como um todo. 
• A falta de fiscalização eficiente por parte dos órgãos responsáveis. 
• O incentivo ao plantio de espécies nativas com fins econômicos. 

 
Encaminhamentos 
 
Os participantes entenderam como sendo de suma importância a implantação de um 
Fórum Regional do Diálogo Florestal no estado do Espírito Santo e acordaram os 
seguintes encaminhamentos: 
 
1 – A próxima reunião terá como tema principal a questão do Fomento Florestal. Para 
isso as empresas Suzano e Aracruz prepararão uma apresentação dos seus 
programas de fomento.  A ONG Bombeiros Voluntários também fará uma 
apresentação dos seus trabalhos. 
2 – A reunião será realizada no município de Santa Teresa, para possibilitar uma 
visita a campo, com objetivo de verificar in loco as questões existentes com relação 
ao fomento na região e também experiências em andamento por parte de ONGs e 
empresas. 
3 – Na reunião será destinado um tempo para a discussão sobre os temas prioritários 
a serem abordados pelo Fórum ES. 
4 – Para facilitar o intercâmbio entre os participantes será criado um grupo virtual na 
internet, a ser moderado pelo Ipema. 
5 – A próxima reunião será realizada nos dias 25 e 26 de novembro de 2008, com a 
coordenação do Ipema, Bombeiros Voluntários, Aracruz e Suzano. 



6 – Para a próxima reunião serão convidadas novamente todas as organizações que 
foram convidadas para a I reunião e mais as seguintes: CEIMA, Vale do Rio Doce, 
Acelor e Setor Moveleiro (FINDES, Movelar, Sindimóveis). Quanto ao setor 
siderúrgico, será necessário verificar se CBF e Ibiraçu estão em funcionamento. 
  
Participantes 
 
Celso Maioli – Associação Ecológica Força Verde 
Marcio Caliari – Suzano Papel e Celulose 
Álvaro Garcia – AEFES – Associação dos Engenheiros Florestais do Espírito Santo 
Luciano Lisbão Jr – Aracruz Celulose 
Larissa Franco de Mello e Aquino – Instituto Terra 
Ricardo Salgado Rocha – Instituto Terra 
Elizete Siqueira – Ipema 
Adriana Maugeri – Aracruz Celulose 
Magaly Broseghim – Bombeiros Voluntários 
Sebastião Francisco Alves – ACPN/INVIVA 
Manuel Pedro Serafim – APAL Comissão Quilombola 
Marlene Jerônimo - APAL Comissão Quilombola 
Jucelino Gomes – APAL Comissão Quilombola 
Ádila Lima - APAL Comissão Quilombola 
Adenilson Aires - APAL Comissão Quilombola 
Ranusa Coffler – Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa 
Vinicius das Neves – Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa 
Gilliard Reisen – Secretaria de Meio Ambiente de Santa Teresa 
Lauro Narciso - Ipema 
Miriam Prochnow – Diálogo Florestal 
 
 


