
 

 

ATA DE REUNIÃO DO FÓRUM FLORESTAL DO MATO GROSSO 

DO SUL 

Reunião realizada em Campo Grande/MS, na sede da Repams 

(Associação de Proprietários de RPPNs de MS) localizada na Rua 

Calógeras nº3100, no dia 9 de Fevereiro de 2012 com inicio as 

15:00 horas e término as 16:30. A reunião iniciou com a 

apresentação dos participantes e em seguida com a leitura da 

pauta de reunião: 1-Apresentação da carta de recomendação de 

comunicação (Geralda et al); 2-Apresentação Repams: Laércio 

(apresentação Institucional) e Ailton (plantio e viveiro do projeto 

BRPPN); 3-Definição dos procedimentos para próxima reunião 

em 10 a 13 de Abril – Três Lagoas Florestal; 4-Apresentação das 

próximas reuniões e definição de local entre os parceiros; 5-

Carta de adesão; 6-Temas e pautas futuras de interesse ao grupo 

(resgatar o nosso planejamento de 2011). Carta de 

recomendação de comunicação: foi realizada a leitura da carta 

de recomendação relativo a questões de comunicação elaborada 

pelo WWF Brasil (conforme disposto no anexo desta Ata), que 

será encaminhada para o todos os integrantes deste fórum para 

análise e considerações, servindo como um guia e mecanismo 

interno do grupo para melhor condução de nossas reuniões, 

todas sugestões deverão ser encaminhadas por email até a 

próxima reunião do grupo que deverá acontecer em Abril de 

2012. Apresentação da situação atual do envio da carta 

compromisso e adesão: ficou definido que o prazo final para 

entrega da carta será até a próxima reunião em Abril de 2012, 

aqueles que não formalizarem o compromisso e novos 

integrantes interessados em participar deste grupo, deverão se 

submeter ao grupo. Em anexo segue a listagem de todos os 

participantes que foram convidados a assinar a carta de adesão e 



 

 

a listagem daqueles que já encaminharam. Foi sugerido pelo 

grupo alguns temas para a pauta da próxima reunião em Abril de 

2012: 1-Definição de quem será o por voz do grupo e 

ordenamento do mesmo; 2-Apresentar ao grupo aqueles que já 

aderiram ao grupo; 3-Definir em Ata os procedimentos de 

inserção de novos integrantes ao grupo; 4-Apresentação de uma 

instituição integrante ao grupo, sendo sugerido que na próxima 

reunião seja a Fibria. Em seguida inicio a apresentação da 

palestra institucional da Associação de Proprietários de RPPNs de 

MS-Repams, com Laércio Machado e Ailton, onde surgiram as 

seguintye perguntas e respostas: RPPNs pode virar outro tipo de 

UC´s? Se for interesse do estado ou da união pode sim, mas no 

Brasil isso não acontece. RPPN é publico? Não é sempre de 

iniciativa particular e própria. Se for criado um Parque a RPPN vai 

ser desapropriado? Normalmente não e o que acontece é 

integração. Plano de manejo pode ser revisado e alterado? Sim, 

desde que o mesmo for aprovado pela gerencia de unidades de 

conservação. Valor de custo para recuperação por hectare em 

Três Lagoas? Por isolamento não custa nada. Não existe 

fornecedor de mudas nativas. De R$ 7 a R$ 10 mil por hectares é 

a média do valor para a recuperação. Repams está conseguindo 

fazer de R$ 3 a R$ 4 mil o ha.  Próximas reuniões: Abril dia 13 

(sexta feira)- durante o evento em Três Lagoas – “Três Lagoas 

Florestal”, que deverá ser uma reunião fechada com o grupo do 

fórum de MS, sendo sugerido uma palestra institucional da Fíbria 

(Tomas); Junho 14 (quinta feira) em Campo Grande; Agosto 9 

(quinta feira) - em Ribas do rio Pardo; Outubro 18 (quinta feira) - 

em Campo Grande e Dezembro 13 (quinta feira)- local a definir. 

Estiveram presentes nesta reunião os seguinte participantes: 

Ailton Alves (Repams),  Cyntia Cavalcante Santos (Repams), Jalina 

Carvalho Casarin (Instituto forpus),  Julia Boock (WWF Brasil), 



 

 

Laércio Machado de Souza (Repams), Marcio Irias do Nascimento 

(Frigg), Renato Cipriano Rocha (Fibria), Roberto Romeu Ramos 

(Vetorial Siderurgica), Rodiney de Arruda Mauro (Embrapa Gado 

de Corte), Simone Chagas C. da Silva (Conservação 

Internacional).  



 

 

 

Nome Empresa atuante carta de adesão 

Orlando Moreira Jacques ABPO e Organicos Rio Dourado    

Carolina de Sena Madureira Figueiró Aguas guariroba   

Fernando dos Santos Gomes Arauco   

Simone Chagas C. da Silva Conservação Internacional   

Miriam Prochnow Diálogo Florestal   

Nátia Pereira dos Santos Eldorado Brasil (tres Lagoas)   

Davi J. Bungenstab Embrapa Gado de Corte   

Rodiney de Arruda Mauro Embrapa gado de Corte   

Valdemir A. Laura Embrapa Gado de Corte   

Fabio Martins Ayres Equipe do Zonemaneto Ecológico Econônico   

Renato Cipriano Rocha Fibria   

Tomas Dandrea Balistiero Fibria entregue 

Márcia Espindola de Araujo Florestal Brasil   

Marcio Irias do Nascimento Frigg   

Kelson R. Santos Geo/MS   

Liliane Lacerda IASB entregue 

Jalina Carvalho Casarin Instituto forpus entregue 

Volmir Meneguzzo Meneguzzo Consultoria entregue 

Eron Leal Marques MS Gás   

Eleri Rafael Muniz Paulino Neotrópica   

Murilo Cafune Ramires reflorestamento   

Dito Mario Reflore MS com carta de adesão-falta assinar 

Luiz Calvo Ramires Jr. Reflore MS com carta de adesão-falta assinar 

Cyntia Cavalcante Santos Repams entregue 

Laércio Machado de Souza Repams entregue 

Marcos Andrey Alves Meira Semadur  entregue 

Osvaldo A. R. dos Santos Seprotur   

Alessandro Menezes SOS Pantanal   

Jean Fernandes dos Santos Jr. SOS Pantanal   

Giovana Baggio de Bruns TNC   

Marney Pascoli Cereda UCDB-Ceteagro   

Arnildo Pott UFMS   

Vali Pott UFMS   

Silvia Rahe Pereira Universidade Federal de São Carlos e 

Embrapa gado de Corte   

Roberto Romeu Ramos Vetorial Siderurgica   



 

 

Nelson Luiz Liebel Vetorial Siderurgica-consultor- Duarte 

Ramos   

Alexine Keuroghliar WCS Brasil (Pantanal Cerrado)   

Bernardo Caldas ded Oliveira WWF brasil   

Julia Boock WWF Brasil   

Julio César WWF brasil   

Maximiliano roncoletta WWF brasil   

 



 

 

Diálogo Florestal Mato Grosso do Sul 
Recomendações de Comunicação 

 
 

Como o objetivo de orientar o trabalho de comunicação do Fórum de MS do Diálogo 
Florestal, o WWF-Brasil apresenta algumas recomendações sobre a divulgação das 
atividades deste fórum de discussões. 
 
Divulgação para a imprensa  
 
1- Quando a reunião for aberta ao público o fórum, juntamente com a comunicação 

das instituições parceiras, avalia se o tema tem potencial de divulgação, a 
comunicação prepara um release ou nota e repassa aos parceiros para que cada 
um possa disseminar a informação nos seus veículos de comunicação e para a 
mídia.  Sugerimos que essa divulgação externa só seja feita nos casos em que a 
agenda for de interesse público e tiver algum resultado que justifique a divulgação.   
 

2- Quando a reunião for fechada e com um grupo menor, não aberta ao público 
externo, o melhor é que ela não seja divulgada. Isso porque, a participação de 
jornalistas em uma reunião técnica, pode não só atrapalhar as discussões como 
também resultar na divulgação de assuntos que ainda não estão maduros o 
suficiente para irem a público, podendo atrapalhar a construção desse diálogo. Além 
disso, quando não há um release ou nota com a informação completa, a simples 
publicação da agenda da reunião pode gerar um entendimento equivocado por parte 
da imprensa sobre o objetivo da reunião. Nestes casos, sugerimos que a pauta da 
reunião não seja publicada nos veículos de divulgação externa das instituições.  

 

Materiais de divulgação e site 

3- Os materiais que forem produzidos pelas instituições que integram o fórum para 
divulgar o tema – folder, cartilha, livreto ou mesmo qualquer comunicado para a 
imprensa - devem ser compartilhados e seu conteúdo previamente aprovado pelos 
integrantes do fórum.  Esse compartilhamento é importante para que todos saibam o 
que cada um está fazendo e como o tema está sendo abordado. 

4- Recomendamos também que não sejam divulgados no site do Diálogo Florestal 
(http://www.dialogoflorestal.org.br/) temas ainda não maduros para divulgação, bem 
como as reuniões que não sejam abertas ao público. Nestes casos, o melhor é 
enviar o convite da reunião por e-mail.    

 

Assessoria de Comunicação - WWF-Brasil 
 



 

 

 


