Memória do XXVI Encontro do FF-SP
Centro de Pesquisa e Formação do SESC – São Paulo – SP
Dia 07 de junho de 2016
Presentes: (Lista de presença no ANEXO I).
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Nome
ONGs
Juliana Griese
Barbara B. Fernandes
Mauricio Talebi
Daniel Venturi
Lincoln Delgado
Camila Toledo
João Nagamura
Carolina Ferreira
Paulo Groke
Murilo Mello
Paulo Groke (tarde)
Flavio Ojidos
Henrique Ribeiro
Vinicius Orsini
Empresas Florestais
Rafael Baroni
Caio Costa
Ivone Namikawa
ONGs ligadas ao setor florestal
Nathalia Granato
Convidados
Mariana Gianiaki
Andrea Werneburg
Juarez Michelotti
Natalia

Instituição
I. Itapoty
I. Itapoty
Pró-muriqui/Unifesp
WWF Brasil
GCE
GCE
Refloresta
ACVP
I. Ecofuturo
Instituto Itapoty
I. Ecofuturo
FREPESP
Unifesp/Pro-muriqui
Pró-muriqui
Fibria
Suzano
Klabin
IBÁ
SOS Mata Atlantica
FSC Brasil
SESC - GESC
FSC Brasil

O encontro foi iniciado com um café de boas vindas, uma breve meditação seguida da leitura e
aprovação da programação (Anexo II).
Iniciando-se os trabalhos o Sr. Juarez Michelotti, fez uma apresentação e passou um vídeo sobre o
SESC e sua área de sustentabilidade. Enfatizou o alinhamento do Diálogo Florestal com a missão do
SESC e se colocou à disposição para futuras parcerias abrindo a possibilidade da realização de
encontros em outras unidades da instituição. Agradecemos a oportunidade de realização do
encontro nesta unidade do SESC e reforçamos a satisfação em estar neste espaço considerados
excelente por todos.

Apresentação sobre o SESC feita por Juarez Michelotti.
1. Atualização e diálogo sobre Planos Municipais da Mata Atlântica – Mariana Gianiaki (SOS Mata
Atlântica): A apresentação baseada no arquivo do Anexo III, foi permeada por questionamentos
e esclarecimentos de dúvidas. O fórum continua reconhecendo os PMMA como importante
política pública que deve ser apoiado pelos seus membros. Após diálogo sobre como o fórum e
seus membros podem colaborar para ajudar a catalisar o processo de implantação da lei, foram
levantadas as seguintes ideias:
- realizar mais intercâmbios sobre o assunto: Disponibilizar vídeo da experiência de Caxias do Sul;
fazer a conexão com LUD (Landscape Use Dialogue - disponibilizar vídeo) e, com parceria do
SESC, trazer representante da APREMAVI para falar sobre o assunto;
- Ação nos COMDEMAS estimulando para iniciar os processos de criação da lei municipal e
esclarecer atuação das empresas nos conselhos;
- Projetos que possuem alinhamento com a Suzano é sempre possível apoio e a mesma
reconhece o PMMA como importante.
Foi ressaltado ainda que o Fórum não tem capacidade de execução de projetos e sim de levantar
temas e dialogar sobre os mesmos, estimulando ou motivando ações de seus membros e o
estabelecimento de parcerias o que foi cumprido neste encontro.

Apresentação sobre os Planos Municipais de Mata Atlântica feita por Mariana Gianiaki da SOS
Mata Atlântica.

2. Revisão dos padrões nacionais do FSC – Andrea Werneburg (FSC-Brasil):
Andrea fez uma apresentação sobre o processo de revisão e esclareceu dúvidas dos presentes.
Depois foi proposto um exercício de revisão baseado na metodologia das reuniões presenciais, em
grupos heterogêneos para que todos pudessem entender o processo. Após o trabalho em grupos e
apresentação dos resultados em plenária, houve um diálogo sobre os desafios do processo:
- dificuldades relativas a linguagem FSC;
- levantou-se a questão de que não há muito interesse das pessoas/instituições devendo-se
trabalhar com “partes desinteressadas”;
- Sugestão de trabalhar o engajamento de universitários;
- Importante cada um colaborar com a consulta online através dos formulários disponíveis no
seguinte site: https://br.fsc.org/pt-br/consultas/consultas-fsc-brasil ;
- Fórum Florestal Paulista e Diálogo Florestal continuarem a divulgar o processo até dia 15 de julho.

Apresentação feita por Andrea Werneburg, trabalho em grupos e diálogo em plenária sobre o
processo de revisão dos padrões nacionais do FSC.

3. Informes (Sec. Ex., Encontro TFD no Chile,) e planejamento do 2º semestre:
- Desdobramentos do XXV Encontro – Lincoln Delgado: Após o encontro foi feita uma articulação
com Prefeitura, ONGs do vale e TNC para criação e produção de um Atlas, uma plataforma digital da
Mata Atlântica e Cerrado em São José dos Campos e Monteiro Lobato baseada em um produto já
existente da TNC, porém que seria customizada. Nesta plataforma seriam inseridos dados
georreferenciados e informações atuais dos projetos e conexões. A plataforma ainda poderá ser
alimentada e atualizada. Empresas patrocinariam este processo, estando já em negociação com a
Fibria e uma oficina será realizada em julho para iniciar e firmar parcerias.
- Secretaria Executiva e planejamento 2º semestre: Juliana informa que a Eucatex anunciou
desligamento do Fórum Florestal de São Paulo e que, com isso, os trabalhos do GT da
Cuesta/Itatinga que haviam sido iniciados agora terão que ser replanejados; informa que estará
ausente em parte do 2º semestre (de agosto à novembro) e propõe uma agenda baseada em
reunião realizada com Maurício Talebi (Pró-muriqui e vice Secretário Executivo) e Barbara Barreto
Fernandes (Itapoty) em maio/2016, sendo a proposta a seguinte:
XXVII Encontro: A ser realizado no PE. Carlos Botelho para tratar do GT Carlos Botelho sobre
Paisagem, Biodiversidade e Água desta localidade; a ser realizado em setembro sob coordenação de
Maurício Talebi e Barbara B. Fernandes.
XXVIII Encontro: A ser realizado em Itatinga para tratar do GT Cuesta/Itatinga sobre Paisagem,
Biodiversidade e Água desta localidade, da eleição da nova Secretaria Executiva e planejamento
2017; a ser realizado em dezembro.
- Repasse sobre participação de Mauricio Talebi e Ivone Namikawa no evento do LUD em
Atalanta, Santa Catarina e no evento do The Forest Dialogue no Chile

Participantes do XXVI Encontro do Fórum Florestal Paulista realizado no dia 07 de junho de 2016

no Centro de Formação e Pesquisa do SESC São Paulo.
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O conteúdo desta memória foi baseado em anotações feitas no dia do encontro e não reflete toda a
riqueza do diálogo, falas e acontecimentos exatos que aconteceram no encontro.
Memória apresentada para aprovação no dia 13 de junho de 2016 aos participantes do fórum do
XXVI Encontro com prazo para correções e contribuições até dia 15 de junho de 2016.

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

