Memória do XXV Encontro do FF-SP
Iniciativa Gaia, São Francisco Xavier, São José dos Campos
Dias 05 e 06 de abril de 2016
Presentes: (Lista de presença no ANEXO II).
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Nome
ONGs
Juliana Griese
Barbara B. Fernandes
Lincoln Delgado
Carolina Ferreira
Daniel Venturi
Mauricio Talebi
Camila Toledo
João Nagamura
Tatiana Motta
Barbara Junqueira
Empresas Florestais
João Augusti
Naiara Carvalho
Ivone Namikawa
Caio Costa
Fernanda Abílio
Rafael Baroni
Mediação e apoio na organização
Livia Toledo
Eliete Gianini
Guilherme Breviglieri
Priscila Vinhas
Luma Eleodoro Silva
Convidados
Alecsandra Tassoni
Antonio Carlos de Carvalho Braga
Antonio Carlos Wolff
Augusto Henrique Ribeiro
Célia Alves Zurita
Claudio Caldas
Daniele Neves
Fabiana Pureza
Fabiano Lima
Fernanda Fragoso
Genival Oliveira
Graziele Caroline Scofano
João D. Mercês Tampão
José Maciel Pontes
Leonardo J. Abe
Letícia Brandão
Luciano R. M. Machado

Instituição
Membros do Fórum Florestal Paulista
I. Itapoty
I. Itapoty
GCE
ACVP
WWF Brasil
Pró-muriqui/Unifesp
GCE
Instituto Refloresta
ACVP
Instituto Refloresta
Membros do Fórum Florestal Paulista
Fibria
Fibria
Klabin
Suzano
Eucatex
Fibria
IPPLAN - SJC
IPPLAN – SJC
IPPLAN – SJC
IPPLAN – SJC
IPPLAN - SJC
SAVE Brasil
Fazenda da Serra
PMSJC
UNIFESP
Coord. Biodiversidade SMA/SP
PMSJC
Sec. Planejamento Urbano SJC
Biblioteca Solidaria
PMSJC
Unifesp
Sub Prefeitura SFX
CBRN-SMA
PMSJC
PMSJC - SPU
Floresta Brasil
ICMbio
PMSJC
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Nome
Téc. Marcelo Pedro da Cruz
Maria Alice C. Tocantins
Profa Maria Angelica Toniolo
Maria Marques
Maria de Fátima Oliveira
Michele de Sá Vieira
Monica Filipino
Patrick A. Assumpção
Paulo C.P. Cabral
Renato Lorza
Ricardo Camargo Cardoso
Ricardo Novaes
Sonia Palma
Thais Fernandes Barrados
Prof. Wagner Lacerda
Walter Pontes

Instituição
CESP
ICMBio
UNIVAP
Instituto Etno
Instituto Suinã
Sec. Planejamento Urbano SJC
Instituto Etno
Instituto Coruputuba
PMSJC
Fundação Florestal
Imaflora
SEMEA – SJC
PMSJC
UNIFESP
Projeto Sagui da Serra Escuro
Sec. Planejamento Urbano SJC

05 de abril de 2016 – TEMA: Diálogo para a Conservação da Água e Biodiversidade na Bacia do Rio do
Peixe
1. Visita Técnica: Foi feita uma visita técnica em áreas da bacia do Rio do Peixe, porem houve uma
separação do grupo e o ponto programado para a visita foi feito apenas por uma parte do grupo.
Tal ponto fica em uma ponte do Rio do Peixe onde é possível visualizar diversas situações
ambientais de preservação e de degradação e fica próximo as propriedades das empresas Fibria e
Suzano, Faz. Santa Terezinha e Montes Claros respectivamente. O ponto também está incluso em
um dos corredores planejados pela ACVP e é uma área com grande potencial de ações para
aumentar a conectividade da paisagem. Outra parte do grupo fez uma parada na porteira da
Fazenda Santa Terezinha e foram conduzidas algumas falas sobre a bacia e as fazendas da Fibria e
da Suzano.

Visita técnica na bacia do Rio do Peixe – grupo que fez a parada na Fazenda Santa Terezinha da
Fibria (esquerda); paisagem do Rio do Peixe visitada pelo outro grupo onde se localiza o corredor do
Rio do Peixe entre as Fazendas Montes Claros (Suzano) e Santa Terezinha (Fibria).

2. Abertura dos trabalhos, apresentações dos projetos e dinâmicas de grupo - Anexo VI: Informações sistematizadas pela equipe do IPPLAN; Anexo V:
Pasta com apresentações que foram disponibilizadas (PPTs e painéis)

1º momento do XXV Encontro do FF-SP dia 05.abril:
apresentações dos projetos e iniciativas na região
da Bacia do Rio do Peixe (Jaguari).

2º e 3º momentos do XXV Encontro do FF-SP dia 05.abril: trabalho em grupos para identificação de conexões e determinação de
próximos passos para conservação da águia e biodiversidade na região da Bacia do Rio do Peixe (Jaguari) e apresentações dos
resultados na plenária.

Participantes do XXV Encontro do Fórum Florestal Paulista no dia 05 de abril de 2016: Representantes
do Município, Estado, Federação, ONGs e empresas trabalhando pela conservação da Água e
Biodiversidade na Bacia do Rio do Peixe (Jaguari) em São Franscico Xavier, São José dos Campos, SP.

06 de abril de 2016 – Reunião de membros
1. Alinhamento e avaliação das atividades do dia 05
 Estrutura: Ambiente natural favoreceu o encontro; assentos não estavam adequados;
 Divulgação, convites e participação: Muitas pessoas e instituições atraídas; reconhecimento de
que a mobilização já existe aconteceram muitos reencontros importantes; o tema foi atrativo;
faltou apresentação do mapa das iniciativas; faltou informação sobre o status de execução dos
projetos; ressalta-se a importância de participação da sociedade civil e concursados do poder
público para segurar o andamento dos trabalhos apesar das mudanças de governo.
 Visita: não foi valorizada e não teve link com a atividade da tarde. Sugestão: realizar o campo
depois da abertura, não colocar no primeiro momento. Disponibilizar croqui com o roteiro.
 Programação e dinâmicas: Manhã extensa, as apresentações poderiam ser mais breves; não
foi possível cumprir o planejado; foi fácil identificar as conexões;
 Encaminhamentos: como o fórum irá interagir com o público? Faremos mais ações neste
território?
═ Participação de membros do fórum nos conselhos gestores das APAS municipal, estadual
e federal com reporte desse representante para o Fórum;

═ Disponibilização dos produtos do IPPLAN e endereçamento das responsabilidades
assumidas;
═ Corredor do Peixe – oportunidade para realizar algo dentro do fórum: i. identificar os
produtos do encontro que se adequam a este corredor; ii. verificar como pode ser feito o
diagnóstico e direcionamento de ações para conservação da água; iii. diálogo com
vizinhos da área foco tendo o assunto água na pauta da conversa;
═ Mapeamento de especialistas para participação no fórum e contribuição nos temas que
estiverem em pauta;
═ Importante para as empresas abordar o tema água – traduzir as informações que o
diálogo já tem (Cadernos Vol. 01) para uma linguagem que as pessoas entendam.
Sugestão: trazer especialista em Educação Ambiental e promover o diálogo com
populações diversas;
 Avaliação feita com IPPLAN via vídeo conferencia no dia 25 de abril de 2016:
═ A programação estava muito intensa pois houve uma percepção prévia de que já existia a
possibilidade dos participantes identificarem as conexões e assumirem compromissos
mais profundos, mas o encontro atingiu o objetivo, não com uma estruturação profunda,
mas com importantes compromissos assumidos. O encontro ajudou as pessoas a se
conhecerem ainda mais (seus trabalhos e instituições);
═ Houve uma ótima repercussão posterior com manifestações de felicidade pelo encontro
ter acontecido e vontade de conectar os projetos, principalmente em SFX onde sabem
que várias iniciativas estão acontecendo e conectá-las seria bem vantajoso; algumas
pessoas ficaram emocionadas de estarem naquele momento – todos com a percepção
que foi um primeiro passo.
2. Reportes sobre iniciativa de Itatinga (Itapoty, Eucatex e Suzano)
 Mudança de área foco devido a ausência das empresas florestais no manancial e Itatinga;
 Área focal: região da Fazenda Santa Irene (Eucatex) vizinha de fazendas da Suzano e
provavelmente Duratex – potencial de estabelecimento ou reconhecimento de Corredores
Ecológicos. É uma área que está dentro dos limites da APA Botucatu;
 Objetivo: Estabelecimento de corredores alinhado a políticas públicas existentes
 Próximos passos: 2º encontro entre as instituições envolvidas para alinhamento e proposta de
atividades
3. Identificar oportunidades em Capão Bonito e região do Carlos Botelho
4. Proposta para o XXVI Encontro (Local, Data e temas)
 Local: São Paulo de preferencia no IBÁ
 Data: 07 de junho de 2016, 8h30 às 16h30
 Foco temático: Planos Municipais da Mata Atlântica;
5. Outras atividades:
 Participar da Semana da Mata Atlântica

 Atualizar membros via yahoogroups sobre CAR/PRA: João Augusti
 Atualizar membros via yahoogroups sobre Javalis (levantar informações com as empresas,
atuação do estado/CBRN e Projeto realizado em Monte Verde via FUNBIO): Juliana
6. Relato sobre reunião na SEMA (Augusti):
 Tema: Comitê Silvicultura Sustentável
 Planejamento de um seminário sobre sub-bosque
 Florestas plantadas próximas do meio urbano: Há benefícios? Quais os serviços ambientais
das florestas X loteamentos? Oportunidade de gerar aceitação das florestas pela comunidade?
As empresas estão vendendo suas áreas plantadas para loteamentos ou elas mesmas fazem os
empreendimentos (alto valor da terra e pressão urbana);
 Encaminhamento: Levantar os serviços ambientais das florestas nessa situação periurbana;
trazer informações comparadas Floresta X loteamentos

XXV Encontro do FF-SP – participantes do 2º dia com avaliação do encontro aberto e definição dos
próximos passos.

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS:
ANEXO I
ANEXO II
ANEXO III
ANEXO IV
ANEXO V

Programação do XXV Encontro
Proposta de atividades IPPLAN
Listas de Presença
Relato IPPLAN - primeiro dia (05/abril) do XXV Encontro
Apresentações disponibilizadas

O conteúdo desta memória foi baseado em anotações feitas nos dias do encontro e não reflete toda
a riqueza do diálogo, falas e acontecimentos exatos que aconteceram no encontro.
Memória apresentada para aprovação no dia 26 de abril de 2016 aos participantes do fórum do XXV
Encontro com prazo para correções e contribuições até dia 28 de abril de 2016.

Juliana Griese
Secretária Executiva do Fórum Florestal de São Paulo
Diretora Executiva do Instituto Itapoty

