FÓRUM FLORESTAL DE SÃO PAULO
Relatório do 15.º Encontro
Auditório da BRACELPA, São Paulo, 22 de novembro de 2012

O FFSP contou com a presença de representantes de ONGs e empresas, bem como
de representante da SMA/SP, conforme abaixo relacionado:























Natália Canova – Bracelpa
Flávio Ojidos – IES
Jeferson Rocha – IES
Paulo Valladares – ACEVP
Mariana Cassiano Ferreira – ACEVP
Carolina Cassiano Ferreira – ACEVP
Luiz Sérgio Cerqueira – Fibria
Onara Lima – Fibria
Vinicius Precioso – Suzano
Juliana Griese – Itapoty
Naiara Carvalho – Suzano
Ivone Satsuki Namikawa – Klabin
Maurício Talebi – Associação Pró-Muriqui
Guilherme Rocha Dias – Ecofuturo
João Augusti – Fibria
Artemio Sérgio – Floresta Brasil
Luciana Batista Pereira – Suzano
Maximiliano Roncoletta – WWF
Maria Lucia Dário – Eucatex
Demis Lima – Biodiversa / Eucatex
Cleusson Bortoleto – Biodiversa / Eucatex
Sergio Murilo D’Arruiz Santana – Operação Corta Fogo – SMA/SP

Justificaram ausência:
 Maria de Fátima – Fibria
 Paulo Groke – Ecofuturo
 Ana Celina – Grupo Consciência Ecológica
 Lincoln Delgado – Grupo Consciência Ecológica
 Maximiliano Roncoletta – WWF
 Marcio Meiken – Biodiversa / Eucatex
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RELATO DAS ATIVIDADES
Iniciada a reunião, as palavras de abertura foram proferidas pelo Secretário Executivo
Flávio Ojidos, que propôs alteração na ordem da programação para aproveitar o
quórum para os assuntos que dependiam de votação. Uma vez concorde o grupo, o
SecEx manifestou seus agradecimentos à BRACELPA pela cessão do espaço e pela
cortesia do almoço, agradeceu a presença dos membros e desejou ao grupo uma
boa reunião.
Após, foi realizada uma breve rodada de apresentação onde todos tiveram a
oportunidade de dizer seu nome e a instituição que representam.

Em seguida, o grupo iniciou discussão a respeito da carta do ICMS Ecológico e, em
suma, deliberou que (i) aguardará sinalização da FREPESP para retomar esse assunto
em 2013; (ii) no momento da apresentação, alinhará entendimentos com a
BRACELPA, que outrora já atuou nesse mesmo sentido e, por fim, que (iii)
considerará a possibilidade de realização de evento público para entrega da carta ou
que a mesma seja feita por alguém que possa conferir maior peso/efetividade ao ato
institucional.
Além disso, pequenos ajustes e lembretes de atualização foram anotados de modo
que o documento a ser revisitado em 2013 passa a fazer parte integrante dessa ata
como ANEXO 1.
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Na sequência foi realizada prestação de contas pela SecEx, com a disponibilização da
via física dos comprovantes de despesas e notas fiscais, bem como informação sobre
situação final do caixa na gestão do IES. Em resumo, do valor aportado pelas
empresas, restou saldo positivo que será integralmente transferido ao Instituto
Itapoty, instituição que assumirá o próximo de gestão da SecEx do FFSP, como se
verá adiante.
Ainda, para 2013, anunciou-se o compromisso já firmado pelas empresas Fibria,
Klabin e Suzano em aportarem recursos, tudo conforme discriminado na planilha
excel, denominada “Planejamento e Orçamento 2013. Prestação de Contas 2013”,
que integra essa ata no formato de ANEXO 2.

Finalizada a prestação de contas, deu-se início à eleição da próxima SecEx. Em
votação unânime, como já anunciado, a Presidência da SecEx ficará sob a
responsabilidade do Instituto Itapoty, na pessoa da Juliana Griese, que contará com
a Suplência da Associação Pró Muriqui, representado pelo Maurício Talebi. A Vice
Presidência será composta pela Suzano, na pessoa do Vinicius Precioso e a
Suplência ficará a cargo da Fibria, representada pela Onara Lima.
Cumprida essa etapa, teve início a apresentação do GT Planejamento da Paisagem –
Vale do Paraíba com os “Estudos de conexão de grandes fragmentos em São José
dos Campos e Monteiro Lobato”.
Realizada a apresentação, abriu-se espaço para discussões onde Paulo Valladares, em
nome da ACEVP, destacou a importância de evoluirmos com estudos que possam
3/6

mensurar tudo o que está sendo realizado, o que ficou como uma das potenciais
atividades para o GT no ano vindouro. Outro encaminhamento a respeito do tema é
a transformação desse trabalho no formato de artigo com descrição de metodologia
para que possa compor um “Caderno do Diálogo Florestal – Frutos do FFSP”, como se
verá em detalhes adiante.
Encerrada essa discussão, foi feita pausa para o almoço e na sequência o grupo
retomou os trabalhos com a apresentação do GT Socioambiental. Assim, procedeu-se
a leitura conjunta e ajuste de pequenos detalhes nos documentos: “Diretrizes
Socioambientais para o Fomento Florestal” (ANEXO 3) e “Diretrizes Socioambientais
para o relacionamento com comunidades de entorno” (ANEXO 4), que foram
unanimemente aprovados e validados pela plenária como resultados/produtos do
GT Socioambiental.

Em relação ao planejamento de atividades do GT para 2013, restou definido que a
plenária retomará essa discussão no início do ano que vem para os devidos
encaminhamentos.
Finda essa discussão, passou-se a apresentação do GT de Planejamento da Paisagem
do Alto Paranapanema onde Juliana Griese apresentou relatório de “Estudo sobre a
situação das populações ferais de javalis na Fazenda Entre Rios e proximidades”.
Tendo-se em conta o teor da apresentação e o status da situação, a plenária
encaminhou pela transformação desse relatório, com acréscimo de outras
informações em artigo que comporá o “Caderno do Diálogo Florestal – Frutos do
FFSP”, como se verá adiante.
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Na sequência, a palavra foi franqueada ao Maurício Talebi que defendeu a instalação
do GT da Biodiversidade, explicando com riqueza de detalhes como pretende
conduzir os trabalhos de modo que os resultados do GT tragam maior efetividade às
proposições do FFSP para conservação da biodiversidade no território paulista.
O GT será coordenado pela Associação Pró Muriqui, representada pelo Maurício
Talebi, com apoio da Klabin, na pessoa da Ivone Satsuki Namikawa e contará com a
Suplência do Instituto Itapoty, na pessoa da Juliana Griese com apoio da Fibria,
representada pela Onara Lima.
Já em sede de “comunicados gerais”, o Instituto Itapoty realizou breve apresentação
e sorteou quatro exemplares da recém-lançada publicação “Atlas da Cuesta”. Após, o
grupo teve a oportunidade de conhecer a Operação Corta Fogo, da Secretaria do
Meio Ambiente do Governo do Estado de São Paulo, apresentada por seu
coordenador, nosso convidado, o Sr. Sergio Murilo D’Arruiz Santana. Alguns pontos
de intersecção foram detectados e o prosseguimento das articulações para
fortalecimento da parceria entre a SMA/SP e as empresas e/ou ONG’s serão
realizados diretamente entre os atores, em paralelo às atividades do FFSP.
ATIVIDADES, RESULTADOS E CONQUISTAS DO FFSP EM 2012:
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

9.

10.

11.

Organização de todo o material produzido desde o início das atividades do
FFSP em atas e memórias de reunião devidamente renomeadas em ordem
cronológica;
Saneamento do e-group dialogoflorestalsaopaulo@yahoogrupos.com.br;
Organização dos XIV e XV Encontros do FFSP;
Elaboração de documento denominado “Linha do Tempo” com resumo das
principais deliberações e encaminhamentos do FFSP;
Elaboração e validação de “Documento Norteador” que foi utilizado como base
para estabelecimento do Plano de Ações 2013;
Elaboração e validação de Orçamento e Plano de Ações para o FFSP em 2013;
Aprovação e validação do produto: “Diretrizes Socioambientais para o Fomento
Florestal”, para composição de publicação;
Aprovação e validação do produto: “Diretrizes Socioambientais para o
relacionamento com comunidades de entorno”, para composição de
publicação;
Aprovação e validação do produto: “Estudos de conexão de grandes
fragmentos em São José dos Campos e Monteiro Lobato”, para composição de
publicação;
Aprovação e validação do produto: “Estudo sobre a situação das populações
ferais de javalis na Fazenda Entre Rios e proximidades”, para composição de
publicação;
Eleição de nova Secretaria Executiva para 2013, com estrutura mais robusta,
formada por quatro instituições, sendo duas ONG's e duas empresas;
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12.
13.
14.
15.





Realização de saldo positivo de caixa pela SecEx FFSP 2012 para repasse à
SecEx FFSP 2013;
Articulação, com apoio da BRACELPA, para garantia de aporte de recursos por
parte das empresas para a SecEx FFSP 2013;
Instalação do GT da Biodiversidade, que será capitaneado por Maurício Talebi,
da Associação Pró Muriqui;
Proposta de formatação de publicação a ser denominada “Caderno do Diálogo
Florestal – Frutos do FFSP 2008 – 2012” (título sugestivo), contendo:
Estudos de conexão de grandes fragmentos em São José dos Campos e
Monteiro Lobato, do GT Planejamento da Paisagem – Vale do Paraíba.
Estudo sobre a situação das populações ferais de javalis na Fazenda Entre Rios e
proximidades, do GT Planejamento da Paisagem – Alto Paranapanema.
Diretrizes Socioambientais para o Fomento Florestal, do GT Socioambiental.
Diretrizes Socioambientais para o relacionamento com comunidades de
entorno, do GT Socioambiental.

ENCERRAMENTO
Ao final, o SecEx Flávio Ojidos agradeceu à todos pela colaboração nesse processo de
reorganização e retomada do FFSP e passou a palavra à futura SecEX Juliana Griese,
que definiu com os presentes as datas das próximas três reuniões de 2013, conforme
abaixo e agradeceu o apoio de todos na eleição para o cargo.
 XVI Encontro FFSP (Fibria – Capão Bonito): 21 e 22 de março de 2013.
 XVII Encontro FFSP (Bracelpa – SP): 12 de junho de 2013, dia dos namorados 
 XVIII Encontro FFSP (Pq. das Neblinas, Ecofuturo – Taiaçupeba): 19 e 20 de
setembro.
Nada mais tendo-se a discutir, informar ou deliberar, com a pauta e todos os
compromissos assumidos devidamente cumpridos, o presidente do IES, Jeferson
Rocha, teve a palavra para realizar o encerramento oficial do XV Encontro do Fórum
Florestal de São Paulo.
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS:
Anexo 1
Anexo 2
Anexo 3
Anexo 4

Minuta de Carta com posicionamento do FFSP sobre o ICMS Ecológico
Planejamento e Orçamento 2013. Prestação de Contas 2013
Diretrizes Socioambientais para o Fomento Florestal
Diretrizes Socioambientais para relacionamento com comunidades de
entorno
Secretaria Executiva
Flávio Ojidos
Instituto Eco Solidário
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