
Reunião de Planejamento Forum São Paulo do Diálogo Florestal 
 

Parque das Neblinas – 24 de abril de 2008 
 

Participantes 
Alexandre Di Ciero – Suzano – diciero@suzano.com.br 

Giovana B. Baggio – TNC – gbaggio@tnc.org.br 

Guilherme Rocha Dias – Ecofuturo – gdias@ecofuturo.org.br 

João Carlos Augusti – VCP – joão.augusti@vcp.com.br 

André Luis dos Santos – Melhoramentos – alsantos@melhoramentos.com.br 

Maria Dolores dos Santos – Melhoramentos – mdsantos@melhoramentos.com.br 

Rafael Hardt Araújo – Nobrecel – fomento@nobrecel.com.br 

Miriam Prochnow – DFMA – miriam.apremavi@terra.com.br 

 

Pauta 
 

• Foi feita a apresentação dos participantes. 

• Guilherme apresentou o Parque das Neblinas e seu objetivo. 

• Miriam, Giovana, João e Alexandre apresentaram o Diálogo Florestal para a 

Mata Atlântica aos outros participantes. 

• Foram feitas as discussões sobre os objetivos do Fórum São Paulo. 

• Aprovados os encaminhamentos. 

• Giovana apresentou o projeto “Mesopotâmia”. 

• Participantes conheceram uma das trilhas do parque. 

 

Encaminhamentos 
 

1 – O Fórum se chamará Fórum São Paulo do Diálogo Florestal, mas terá atuação 

prioritária na região do Alto Tietê e Vale do Paraíba, num primeiro momento. 

2 – Giovana Baggio ficou como moderadora do grupo, nesta primeira fase. 

3 – Será criado um grupo de discussão específica para o Fórum SP. 

4 – Será organizada uma nova reunião, buscando trazer seis lideranças de 

organizações locais, para aprimorar as bases do diálogo no Fórum SP. O perfil das 

lideranças deverá se ater aos seguintes critérios: ser líder de fato, atuante, em tom no 

mínimo moderado e ligado às questões ambientais. 

5 – Esta reunião poderá contar com a coordenação de um mediador profissional. 

6 – Os participantes da reunião de planejamento terão até o dia 10 de maio para fazer 

a indicação de nomes. Como sugestão foram citados o nome de Paulo Valadares e os 

coordenadores das ONGs que participaram da Conferência Regional do Meio 

Ambiente. 

7 – O grupo decidirá até o dia 16, quais serão os seis nomes a serem convidados para 

a próxima reunião de planejamento. Após isso o grupo terá mais 10 dias para fazer os 

convites, de preferência, através de contatos pessoais. 

8 – A próxima reunião deverá acontecer no dia 26 de junho de 2008, em alguma 

cidade central, como por exemplo, Taubaté. 



Assuntos paralelos 
 

Foram elencados alguns temas de interesse para o Fórum SP e que poderiam ser 

discutidos pelo coletivo do Fórum, quando este estiver instalado. São os seguintes:  

 

I – Legislação Ambiental (APP – topo de morro, Sub-bosque, Reserva Legal e ICMS-

Ecolológico). 

II – Comunicação/relacionamento com a comunidade. 

III – Fomento. 

IV – Planejamento de Paisagens. 

 

 

 

 

 

 


