DIÁLOGO FLORESTAL
PARA MATA ATLÂNTICA E O PAMPA
FÓRUM FLORESTAL PAULISTA
Relatório do 5º. Encontro
São Paulo, 27 e 28 de Agosto de 2009.

Abertura
O Fórum Florestal Paulista se reuniu nos dias 27 e 28 de Agosto de 2009, no
município de Bragança Paulista, a 90 quilômetros da capital.
A reunião ocorreu no Salão de Festas da Casa Buona, com o apoio da empresa
Melhoramentos Florestal S/A, e contou com a presença de 19 participantes entre
representantes de ONGs e empresas florestais.
27/08/2009
O dia começou com a apresentação do breve histórico do Fórum Florestal de São
Paulo, realizado por Marcos Fernandes da Costa, Secretário Executivo.
Logo em seguida os participantes ressaltaram a importância da aplicação do código de
ética e conduta do Fórum Florestal Nacional no Fórum Florestal de São Paulo.
Outro assunto apontado no início da reunião foi pertinente a ferramenta de
comunicação, o site do Diálogo Florestal. De acordo com Giovana Baggio – TNC,
haverá um treinamento específico para capacitar os membros do fórum estadual a
atualizar as matérias e relatórios no site, tarefa que até então é realizada por Miriam
Prochnow.
Temas Prioritários GT-SA
(Grupo de Trabalho-Socioambiental)
Foram apresentados os pontos pré estabelecidos como prioritários pelo GT –
Socioambiental:
1) Os impactos socioambientais da silvicultura
• A dependência econômica da cultura florestal;
• A continuidade dos programas.
2) As relações com a comunidade.
• O entorno dos plantios florestais;
• A sociedade civil;
• Comunicação (melhoria dos instrumentos),
o Mecanismos de consulta
o Reportar ações
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•

Indicadores socioambientais (visando acompanhar a efetividade de
projetos/ações junto à comunidade e facilitar a interação entre empresas e
ONGs).

Após a prévia do último encontro do GT-SA, as empresas e instituições presentes
exibiram seus cases e resultados relacionados aos assuntos prioritários.
Questões que requerem o envolvimento e participação de representantes da área de
comunicação corporativa para a análise dos instrumentos de comunicação tais como
os mecanismos de consulta e o relato das ações desenvolvidas com indicadores
socioambientais (visando acompanhar a efetividade de projetos/ações junto à
comunidade e facilitar a interação entre empresas e ONGs).
Temas Prioritários GT-PP
(Grupo de Trabalho-Planejamento da Paisagem)
Conforme previsto, houve o primeiro encontro do GT – Planejamento da Paisagem,
cujo principal enfoque é a interação com o projeto Corredor do Vale do Paraíba como
modelo para outras regiões.
Esse grupo de trabalho, GT-PP, tem o compromisso de não se restringir ao Projeto
Corredor do Vale do Paraíba, a fim de ampliar a atuação do mesmo, nas demais
empresas do estado de São Paulo. Para tanto Giovana Baggio da TNC apresentou a
proposta, a qual está sendo trabalhada em alguns fóruns regionais:
•
•

•

A implantação de um Banco de dados contendo o mapeamento de áreas
de atuação com fichas de projetos socioambientais das Empresas e ONGs;
A disponibilização deste banco de dados on-line via site do Diálogo;
o Dar visibilidade aos ativos naturais das Empresas e ONGs dos
projetos socioambientais;
o Ser uma ferramenta de Gestão da Paisagem.
Focar na atuação na área de influência dos participantes do Fórum SP.

Uma sugestão mencionada para o próximo encontro do GT-PP é analisar o banco de
dados do estudo que foi realizado pela TNC.
Pauta de Debates
Com o avanço das discussões sobre os mecanismos e metodologia para melhorias do
diálogo, as sugestões e opiniões participativas dos membros deram origem a novas
propostas para o Fórum do Diálogo Florestal São Paulo.
•
•
•
•

Criação de um planejamento estratégico específico;
Elaboração de um calendário anual;
Realização de um regimento interno com metas do diálogo;
Presença de um profissional para fazer a mediação dos encontros do
Fórum.

Outro tópico levantado foi em relação à conduta dos componentes no fórum, após
sugestões foram decididos os seguintes pontos:
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•
•

•

Cada entidade participante deverá apresentar um representante oficial e um
suplente;
O Yahoo Grupos continuará a servir como ferramenta de comunicação
entre os membros efetivos que será moderada pelo Secretário Executivo;
utilizando o mesmo código de ética (Netiqueta) do Dialogo Nacional. Os
comportamentos incoerentes serão advertidos, após a terceira advertência
o participante será excluído da lista do Diálogo Florestal;
Quanto à participação efetiva do Fórum:
o Será monitorada a freqüência da presença dos participantes nos
encontros, sendo que aqueles que não puderem participar e não
enviarem suplentes por três reuniões consecutivas, não poderão
mais participar do grupo;
o Empresas de consultoria - fica deliberado a participação daquelas
que estiverem relacionadas a projetos de empresas participantes
do Fórum e que tenham sido indicadas pelas mesmas.
o Órgãos públicos: serão avaliados a cada caso, podendo participar
pontualmente, de acordo com o tema da reunião.

28/08/2009
No dia 28, os participantes desfrutaram da visita a fazenda Santa Marina da empresa
Melhoramentos Florestal S/A, onde presenciaram as técnicas e etapas de plantio do
eucalipto.
Além da apresentação do histórico da empresa e seus projetos de conservação, foi
realizada uma caminhada que proporcionou o contato dos ambientalistas e membros
das empresas com uma área de preservação permanente - APP, localizada no interior
da fazenda, área coberta por vegetação nativa, demonstrando a preocupação da
empresa em preservar a nascente.
Encaminhamentos Finais
Para as próximas reuniões de cada GT, que acontecerão um dia antes do próximo
fórum, segue o encaminhamento:
•

O GT-SA deverá iniciar o planejamento estratégico e focar na questão de
atuação e monitoramento. As diretrizes do fomento (que estão sendo
discutidas em outros fóruns regionais) serão apresentadas para apreciação
na próxima reunião.

•

O GT-PP irá discutir como viabilizar o banco de dados e decidirá áreas
prioritárias para projetos conjuntos, depois de elaborar o mapeamento das
áreas dos participantes, visando ter uma visão mais abrangente da atuação
do setor florestal no estado de SP.

Próximo Encontro
O próximo encontro do Fórum do Diálogo Florestal de São Paulo acontecerá nos dias
05 e 06 de Novembro de 2009, na Casa da Natureza, no município de Piracicaba.
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Lista de Participantes:
Instituições:
Associação Ambientalista Copaíba
Associação Pró Muriqui
FREPESP
Instituto ECOFUTURO
Instituto Eco-solidário
Instituto Itapoty
PROTER
TNC – The Nature Conservancy
Empresas:
Casa da Floresta
Lwarcel Celulose Ltda.
Melhoramentos Florestal S/A.
Suzano Papel e Celulose
Votorantin Celulose e Papel

Presenças:
Flávia Balderi
Tiago Sartori
Maurício Talebi
Ana Celina Tiburcio
João Rizzieri
Paulo Groke
Guilherme Rocha Dias
Aline Cecília Santos
Marcos Fernandes da Costa
Juliana Griese
Armin Deitenbach
Giovana Baggio de Bruns
Presenças:
Mônica Cabello
Simone Beatriz Lima Raniesi
Renata K. de Sene
Fernando Cassimiro
Alexandre Di Ciero
Naiara C. Carvalho
Sara Juarez Sales
Camila R. Silva
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