FÓRUM FLORESTAL DE SÃO PAULO
Relatório do 21º Encontro
FGV, São Paulo, SP
11 de dezembro de 2014
Presentes: (Lista de presença no ANEXO I).

1
2
3
4

Nome
OSC
Juliana Griese
Mauricio Talebi
Daniel Venturi
Andrea Graf Werneburg

Instituição

1
2
3
4

Empresas
Alexandre Di Ciero
Ivone S. Namikawa
Rose Helena Mazzer
Onara Oliveira de Lima

Suzano
Klabin
Eucatex
Fibria

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Justificaram ausência
Paulo Groke
Xavier Andrillon
Kaliana Moro Tanganelli
Carolina Cassiano Ferreira
João Nagamura
Marcia Hirota
João Carlos Augusti
Mariana Zanetti
João Pedro Cannavale Pacheco

Instituto Ecofuturo
TFT
PCCF/IPEF
ACVP
Inst. Refloresta
SOS Mata Atlantica
Fibria
AMATA
Florestar

Instituto Itapoty
Pró-Muriqui/UNIFESP
WWF-Brasil
FSC-Brasil

O encontro foi iniciado às 9h30 com um café com prosa de boas vindas, leitura e aprovação da
programação com alterações, sendo requisitado que o Regimento Interno fosse deslocado para o
primeiro assunto (ANEXO II).
1. Regimento Interno: Na reunião da Comissão de planejamento e Eleição (Anexo III) foram
constatadas algumas necessidades de atualização do Regimento Interno a serem analisadas e
aprovadas neste encontro pela plenária presente:
1.1.Alteração das regras de participação: Justificada: embasar a melhoria da qualificação das
organizações participantes, com a ressalva que o Diálogo Florestal não é excludente. A
proposta é baseada nas regras de associação do FSC Brasil, sendo elas: mínimo de 3 anos de
existência, indicação de mais dois membros da plenária, apresentação de currículo
institucional. A organização também deve fazer uma apresentação oral no 1º encontro
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presencial que participar. Haverá também a possibilidade de participação extraordinária por
tema de interesse de uma ou um grupo de instituições, à exemplo do caso do tema
Agrotóxicos e Transgênicos da APA Botucatu; também, caso havendo interesse de alguma
OSC em participar e a mesma não atenda aos requisitos, ela poderá participar como ouvinte
dos encontros presenciais. A proposta de alterações será elaborada e apresentada à plenária
via yahoogroups para aprovação.
1.2. Outros ajustes conforme serão destacados na proposta de alteração do RI a ser enviada à
plenária.
2. Mobilização e qualificação de participantes: Foi identificado que é necessário um trabalho
para melhorar e qualificar a participação das OSCs e a plenária deve ser estimulada a enviar
sugestões para a Secretaria Executiva. Devemos programar os temas dos encontros de maneira que
seja de amplo interesse das OSCs e empresas.
3. Balanço das atividades: A Secretária Executiva fez uma apresentação das atividades e finanças
do Fórum no biênio 2013/2014 (Anexo IV) que foi sendo comentada pelos presentes. Neste
momento surgiram elementos para complementar o Plano de Ação 2015 e foi feita a leitura do email de Paulo Groke, do Instituto Ecofuturo com a solicitação de inclusão do tema recursos hídricos e
floresta nos encontros de 2015 (Anexo V). Foi proposta a revisão da Missão e construção da Visão e
Valores para o fórum em uma reunião de planejamento a ser realizada no final de 2015. Os presentes
foram informados que a WWF-Brasil, em um trabalho junto a instituição financeira, apresentou as
Diretrizes Socioambientais do FF-SP e da Bahia como um modelo a ser usado. Destaca-se que ações
como está levam ao cumprimento da missão do FF-SP e que a atuação junto as instituições
financeiras pode ser uma ótima estratégia para a conservação da natureza. Em relação ao balanço
financeiro, constatou-se que ainda não houve um aporte que garantisse o orçamento total do fórum.
A Fibria irá fazer o aporte para cobrir as despesas do XXI Encontro e as empresas irão trabalhar para
aportar todo recurso previsto no orçamento. Os presentes foram informados da saída da empresa
AMATA do FF-SP e entrada da empresa nos FF do Paraná e Santa Catarina e Mato Grosso do Sul,
justificada pelas áreas de operação da empresa estarem locadas nestes estados.
4. Plano de Ação 2015: A partir do arquivo excel com proposta de Plano de Ação 2015 trabalhada
pela Comissão de Planejamento 2015 e Eleição, foram sendo feitas sugestões e contribuições de
melhoria para o Plano de Ação, sendo a proposta final apresentada no anexo VI. Destaques:
4.1. Manutenção de 3 encontros sendo o primeiro no formato de seminário em São Paulo com
parceria da UNIFESP; 2º no Alto Paranapanema (região de Carlos Botelho ou
Itatinga/Botucatu; 3º Vale do Paraíba;
4.2.Sugestão de extrair atividades de rotina da Secretaria Executiva do Plano de Ação e registrar
em planilha separada;
4.3.Seminário: Enfatizou-se a necessidade de realizar um evento no XXII Encontro, no início de
março de 2015, para tratar do assunto recursos hídricos e florestas, com título ainda a ser
definido. Um evento aberto, com palestra de especialista, OSCs e empresas com momento
para diálogo.
4.4.Melhor a divulgação do fórum e suas atividades em parceria com a Assessoria de imprensa
das instituições. Sugestão de parceria com o Estadão através do Premio de Jornalismo
Ambiental.
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4.5. Levantou-se a necessidade de as regras de Chatham House, garantindo assim um ambiente
seguro e livre para o diálogo e evitando a divulgação descontextualizada das informações,
posicionamentos e diálogos que acontecem nos encontros.
4.6.Temas: Além dos já propostos pela comissão incluir recursos hídricos conforme solicitação do
Instituto Ecofuturo e reconhecimento da importância do tema para as instituições
participantes do fórum.
4.7.Identificar outros fóruns de interesse para participação do FF-SP, sendo sugerido o Viva Mata.
4.8.Diretrizes Socioambientais: sugestão de mudar o nome “Comunidade do Entorno” para
“Comunidade na qual estou inserido” ou “Comunidade de convivência”;]
4.9.AAVCs: Foi feita uma atualização dos presentes sobre o assunto: Plano de trabalho já está
feito e Grupos Executivo e consultivo formados. Daniel Venturi (WWF-Br) irá representar e
manter o FF-SP informado sobre o assunto.
4.10.
Tema Biodiversidade: Um rico diálogo foi feito sobre esse tema em relação aos
esforços isolados das empresas para realização dos monitoramentos e a possibilidade do
fórum contribuir com a integração dos dados e levar as ações de monitoramento e outras
para o nível da paisagem dentro do conceito de paisagens sustentáveis – Monitoramento
integrado entre as empresas da Paisagem Ecológica. O trabalho deste tema será feito
através de um formulário on-line a ser respondido até o 2º encontro (agosto de 2015). A
partir da obtenção dos formulários respondidos, planejar as apresentações que devem ser
feitas pelas empresas e realizar um encontro específico na região de Carlos Botelho sobre o
tema, tendo como meta gerar dados que possam ser utilizados para os próximos passos de
integração das ações que contribuam para o monitoramento e conservação da
biodiversidade na paisagem ecológica.
4.11.
A cada encontro deve-se “sentir a temperatura” dos temas e a partir disso planejar sua
continuidade ou não.
5. Orçamento 2015: .Após análise do orçamento e proporcionalidade territorial das empresas no
estado de São Paulo, decidiu-se que a Secretaria Executiva iria enviar a proposta de contribuições
para as empresas e as empresas iriam conversar entre si para garantir o aporte do total do
orçamento (Anexo VI). Ressaltou-se que outras empresas deverão ser contadas para participar mais
e realizar aportes para que este não se concentre em poucas contribuintes.
6. Eleição da Secretaria Executiva: .Titular e suplente OSC: Foi feita a proposta para as OSCs de
recondução da atual composição (Juliana Griese, Instituto Itapoty, Secretária Executiva Titular;
Maurício Talebi, Pró-Muriqui, Secretário Executivo Suplente) e também aberta a possibilidade de
candidaturas. As OSCs que responderam e presentes no encontro, concordaram com a recondução.
As empresas indicaram Onara O. Lima, Fibria como Representante das Empresas Titular e Rose
Mazzer, Eucatex, como Representante das Empresas Suplente. As propostas foram aprovadas por
unanimidade dos presentes sendo a seguinte:
6.1.Secretária Executiva titular: Juliana Griese, Instituto Itapoty
6.2.Secretário Executivo Suplente: Maurício Talebi, Associação Pró-Muriqui
6.3.Representante das Empresas Titular: Onara O. Lima, Fibria
6.4.Representante das Empresas Suplente: Rose Mazzer, Eucatex
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7. APA Botucatu: Atualização sobre o GT – o GT foi criado por resolução do Secretário do Meio
Ambiente com prazo para entrega de relatório em fevereiro de 2015; Juliana Griese, Itapoty, está
compondo o GT entre outras instituições membros do Conselho Gestor da APA Botucatu e eternas a
ele; Identificou-se que ainda não houve um retorno claro das empresas sobre o questionário sobre
uso de agrotóxicos na APA Botucatu e as empresas se comprometem a dar esse posicionamento em
relação ao envio de proposta de melhoria do questionário e/ou responde-lo.
ENCAMINHAMENTOS FINAIS:

Participantes do XXI Encontro do Fórum Florestal de São Paulo na sala 1101 da FGV, São Paulo, SP (11 de
dezembro de 2014).

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

Lista de presença
Programação do XXI Encontro do FF-SP
Memória da Reunião da Comissão de Planejamento 2015 e Eleição da Sec. Executiva
Apresentação Secretaria Executiva – Balanço do Biênio 2013/2014
Mensagem lida de Paulo Groke – Instituto Ecofuturo
Plano de Ação 2015; Rotina da Sec. Ex.; Orçamento

O conteúdo desta memória está organizado por assunto tratado e não reflete o diálogo, falas e
acontecimentos exatos que aconteceram no encontro.
Memória apresentada para aprovação no dia 16 de dezembro à plenária via yahoogroups com
prazo para correções e contribuições até dia 20 de dezembro; aprovada sem manifestações.
Juliana Griese
Secretária Executiva do Fórum Florestal de São Paulo
Diretora Executiva do Instituto Itapoty
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