
XXIX Reunião do Fórum Florestal de São Paulo  

O Fórum Florestal de São Paulo (FF SP) realizou no dia 13 de novembro de 2018 sua XXIX reunião, que 

ocorreu na sede da Ibá, em São Paulo, Capital. A reunião foi divulgada, as datas preferenciais definidas via 

sistema eletrônico online, e diversos membros confirmaram participação. No dia da reunião estiveram 

presentes os representantes das empresas Fibria S/A (João Augusti) e da Suzano Papel e Celulose (Alexandre 

Di Ciero) enquanto pelas organizações não governamentais participaram os representantes do Instituto Itapoty 

(Murilo Mello) e do Instituto Pró-Muriqui e Secretaria Executiva (Mauricio Talebi).  

 A pauta inicial proposta e consolidada previamente para a reunião foi:  1. Prioridades de Restauração 

Florestal no Estado de São Paulo (Listar e consolidar o que empresas e ONGs vem fazendo, para pautar a 

discussão com base no total previsto e total realizado para 2017, 2018 e previsto para 2019, considerando o 

total de hectares por município no Estado); 2. Possíveis convergências dos temas plantações na paisagem 

(TPL, sigla em inglês para a inciativa Tree Plantations in the Landscape), New Generation Plantations (NGP) e 

o Diálogo do Uso do Solo (LUD, sigla em inglês para Land Use Dialogue) com as prioridades do FF SP (sendo 

o modelo LUD a possível estratégia a ser consolidada para SP); 3. Potenciais e oportunidade de serviços 

ecossistêmicos (instrumento recentemente aprovado pelo FSC Internacional); 4. Plano de Ação Nacional 

Primatas da Mata Atlântica (Recentemente elaborado e aprovado pelo ICMBio, potencial instrumento norteador 

de ações no tema biodiversidade para Estado de São Paulo, por incluir o tema de escala de paisagem, o que 

inclui todos os Biomas paulistas); 5. Interface FF SP com outros fóruns regionais do Diálogo Florestal, em 

especial com Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina e FSC; 6. Plano Estratégico do Fórum Florestal São 

Paulo (proposta de um plano estratégico de 5 anos iniciais, onde o atual plano de ação elaborado pelo FF SP 

seja uma de suas partes). Para o planejamento estratégico, propôs-se, especialmente, a elaboração de 

instrumentos de avaliação e medidas de sucesso, atividades de gerenciamento e avaliação de processos. d) 

6. Apresentação de proposta de trabalho do Instituto Itapoty, ‘Gigante Guarany’, visando a restauração das 

matas ciliares na região de Itatinga-SP, e interfaces adicionais em temas de controle populacional do javali.  

Finalmente, 7. Balanço das atividades do ano de 2018, incluindo a) diversas representações que a Secretaria 

Executiva efetuou em eventos estaduais, nacionais e internacionais, disseminando a missão, objetivos e 

tópicos em desenvolvimento e ou consolidados pelo FF SP; b) balanço financeiro; c) outras atividades da 

secretaria executiva. 

  Na reunião, após apresentação dos balanços e todas atividades administrativas e técnicas da 

Secretaria Executiva, foi discutido o tema da baixa participação, histórica, de algumas ONGs e empresas, bem 

como possibilidades para o incremento da representatividade dos dois setores para o próximo ano. Na 

sequência, o Instituto Itapoty apresentou o projeto Gigante Guarany, que trouxe profícua e interessante 

discussão, dada a larga experiência dos representantes das empresas no tema. Após isso, os representantes 

das empresas trouxeram para a discussão, a importante visão da necessidade de uma nova abordagem para 

o Diálogo Florestal Paulista.  Acordado pelo grupo presente, muito pouco da pauta orginalmente proposta e 

discutida foi de fato conduzida nesta reunião. O grupo optou em realizar um seminário de tamanho médio, mas 

de grande abrangência para, segundo a resolução inicial, serem redefinidos os objetivos e atividades do fórum 

diálogo florestal paulista. Quanto ao local deste seminário, posteriormente, a secretaria executiva obteve 

avanços significativos para sua realização na Universidade de São Paulo, Campus Butantã, com instalações a 

custo zero (e há três minutos de caminhada de restaurantes). A pauta deste seminário deverá incluir todos os 

temas inicialmente propostos e acima expostos e outros mais, mas principalmente será consolidada a ampla 

participação dos setores participantes, para que a discussão e suas resoluções sejam representativas de todas 

as partes interessadas na missão e objetivos do Fórum Florestal de São Paulo.  

Após os devidos agradecimentos pela participação e empenho de todos em participar desta reunião 

de encerramento do ano, a reunião foi encerrada com especiais agradecimentos ao IBÁ – Indústria Brasileira 

de Árvores, por ceder o espaço e acolher esta reunião.  



Cordialmente 

Mauricio Talebi - Secretaria Executiva do Diálogo Florestal de São Paulo.   

 


