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O presente relatório apresenta um resumo das principais atividades realizadas no âmbito 

do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, durante o ano de 2011. As atividades foram 

desenvolvidas pela Secretária Executiva Edilaine Dick, com a colaboração do técnico 

ambiental da Apremavi, Marcos Alexandre Danieli. 

 

Atividades Realizadas: 

1. Contato com empresas e ONGs. 

 

Visando ampliar a participação das empresas e ONGs no Fórum, foram realizados 

visitas presenciais, contatos telefônicos e emails, com as mesmas com o objetivo de 

apresentar os princípios e principais atividades realizadas até o momento no âmbito do 

fórum e convidá-las a retomar as atividades do Fórum ou então se inserirem neste 

contexto. Segue abaixo as empresas e ONGs contatadas: 

 

• Valor Florestal – Juarez Marinhesky – troca de emails 

• Masisa – visita presencial 

• Iguaçu Celulose – Paula Ferreira Endres – troca de emails 

• Irani 21/07 – visita presencial 

• SPVS e Mater Natura – reunião presencial 

• Fundação Grupo Boticário de Proteção a Natureza – troca de emails 

 

 
Reunião realizada com SPVS e Mater Natura. 

 

2. Organização das reuniões do Fórum e dos Grupos de Trabalho 

 

A organização dessas reuniões compreende a comunicação com os participantes do 

Fórum, a organização da logística, alimentação e hospedagem, elaboração da pauta, 

condução da reunião, elaboração da memória da reunião e posterior envio aos 

participantes, envolvendo ainda o encaminhamento das atividades pós-reunião. 

 

Durante esse ano, foram realizadas as seguintes reuniões: 
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Reuniões coletivas com todos os participantes do Fórum:  

• 04 de maio de 2011 – IX Reunião Coletiva do Fórum – Sede da APRE em 

Curituba (PR) 

• 26 e 27 de julho de 2011 – X Reunião Coletiva do Fórum – Sede da Arauco em 

Curitiba (PR) 

• 16 e 17  de novembro de 2011 – XI Reunião Coletiva do Fórum – Sede da 

Acaprena em Blumenau (SC) 

 

Reuniões Grupo de Trabalho: 

• 17/03/2011 – Sede da TNC em Curitiba (PR) 

  

 Reunião realizada na APRE                                        Reunião realizada na sede da Acaprena 

 

  

  Visita ao Parque Nacional da Serra do Itajaí             Reunião de planejamento na Arauco 

 

Destaca-se como principal resultado da reunião de planejamento, a definição de 

objetivos específicos para o Fórum, sendo eles: 

 

- Influenciar positivamente em ações de conservação de remanescentes florestais e 

campos nativos; 

- Ser um espaço de diálogo e planejamento que influencie políticas públicas voltadas à 

conservação ambiental (ICMS ecológico, plantio com espécies nativas, créditos 

financeiros para conservação, Pagamento por Serviços Ambientais - PSA); 
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- Desenvolver e divulgar boas práticas voltadas a conservação de remanescentes da 

Mata Atlântica. 

 

O Fórum passou a ter 03 Grupos de Trabalhos (GTs), sendo: GT Fomento Florestal, GT 

Planejamento de Paisagem e Conservação, e GT Socioambiental. 

 

3. Organização do I Seminário Sobre Florestas Plantadas e Critérios 

Socioambientais 

 

O presente seminário foi realizado no dia 05 de maio de 2011, com o objetivo discutir 

os critérios socioambientais envolvidos nos processos de Certificação Florestal com 

ênfase nas “Relações Comunitárias e Direito dos Trabalhadores”. 

 

O evento foi realizado em Curitiba (PR) e contou com a presença de profissionais 

autônomos, estudantes, empresas e entidades que não participam ativamente deste 

Fórum, mas tem interesse em conhecer os princípios e critérios adotados para 

certificação florestal pelo Conselho Brasileiro de Manejo Florestal (FSC Brasil) e pelo 

Programa Brasileiro de Certificação Florestal (Cerflor), entre outros assuntos 

apresentados. Esses critérios foram apresentados por Fabíola Zerbini – Secretária 

Executiva do FSC e Maria Teresa Rezende – Secretária Executiva do Inmetro/Cerflor. 

 

Durante o seminário foram apresentados exemplos de projetos que estão em andamento 

e envolvem o setor, e que tem como principais beneficiários as comunidades direta ou 

indiretamente envolvidas nos processos de produção.  

 

Entre as apresentações foram relatadas as ações socioambientais realizadas pela Rigesa; 

o programa “Semear – Responsabilidade Socioambiental”, desenvolvido pela Arauco e 

os mecanismos de comunicação, desenvolvidos pela Klabin que facilitam a 

comunicação com as comunidades e com a sociedade civil em geral. 

 

Gisele Bolzani, Coordenadora de Gestão Socioambiental, da empresa Poyry 

silviconsult, através da palestra “Gestão social no contexto da sustentabilidade”, 

apresentou os principais caminhos que a empresa deve seguir para a gestão social, e que 

ações nesse sentido, devem ser planejadas, executadas, monitoradas e avaliadas 

constantemente. 

 

Através dos debates e aproximação entre os participantes, foi possível levantar 

demandas externas relacionadas a questões sociais que deverão ser trabalhadas nos 

próximos meses, pelo GT Socioambiental, constituído no âmbito do Fórum Florestal PR 

e SC. 
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Participantes do seminário. 

 

4. Participação atividades Diálogo Florestal Nacional. 

 

• Semana da Mata Atlântica 

 

A “Semana da Mata Atlântica” foi realizada em Curitiba (PR), no período de 25 a 27 de 

maio de 2012. 

 

Com um público bastante diversificado, envolveu a participação de representantes da 

administração pública municipal, estadual e federal, ONGs da Rede de ONGs da Mata 

Atlântica (RMA), ONGs integrantes da Reserva da Biosfera, representantes do setor 

empresarial, estudantes, técnicos, entre outros setores.  

 

O evento foi promovido pelo Ministério do Meio Ambiente, Reserva da Biosfera da 

Mata Atlântica, RMA e Governo do Estado do Paraná. Contou ainda com o apoio de 

diversas instituições.  

 

Durante a Semana da Mata Atlântica, aconteceram lançamentos de publicações, entre 

elas o lançamento da cartilha “Frutos do Diálogo”, o Diálogo Florestal também fez uma 

apresentação do documento sobre o Código Florestal. A apresentação foi feita por João 

Augusti e Beto Mesquita, ambos do Conselho de Coordenação do Diálogo. 

 

• Reunião Comitê Executivo 

 

Durante o encontro do Diálogo Florestal Nacional realizado em 2010, ficou instituído o 

Comitê Executivo do DF, o qual é formado pela secretaria executiva nacional e 

secretários executivos regionais/articuladores dos 07 fóruns que formam o DF.  

 

Esse comitê executivo foi criado com o objetivo de:  

 

• Estreitar a comunicação entre o Diálogo Florestal e os Fóruns Regionais.  
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• Promover a troca de experiências entre os Fóruns.  

• Fortalecer os Fóruns Regionais.  

 

As reuniões acontecem de forma virtual e através de encontros presenciais, sendo nesse 

ano realizado duas reuniões presenciais, a primeira nos dias 02 e 03 de fevereiro de 

2011,na sede da AMDA em Belo Horizonte (MG) e a segunda durante o Encontro 

Nacional, realizado no dia 21 de novembro. 

 

                  Reunião comitê executivo – realizado na AMDA. 

 

• Encontro Nacional 

 

O encontro nacional do Diálogo Florestal foi realizado no dia 21 de novembro de 2011, 

em Brasília (DF) e envolveu a participação de representantes dos outros fóruns 

regionais que compõe o Diálogo Florestal e representantes do Fórum Florestal PR e SC, 

sendo: Edilaine Dick, Giovana Baggio, Lucia Sevegnani e Ivone Namikawa. 

 

Durante o encontro a secretária executiva fez uma apresentação do andamento do 

Fórum PR e SC, ressaltando os principais resultados e desafios. Outros assuntos gerais 

foram tratados durante o encontro, entre eles: apresentação dos resultados da iniciativa 

Mosaico Florestais Sustentáveis, consulta para os padrões interinos de florestas 

plantadas, apresentação FSC – atuação e sinergias com o Diálogo Florestal, atividades 

prioritárias para 2012 (Rio+20, 4Fs, Publicações e Consolidação dos Fóruns Regionais). 

 

Durante os dias 22 a 23 de novembro, a secretária executiva também participou do 

Seminário "A Mata Atlântica no Ano Internacional das Florestas". O evento é uma 

iniciativa do Ministério do Meio Ambiente em parceria com o Diálogo Florestal, a GIZ 

e o Funbio e teve como objetivos:  

1 - Avaliação dos avanços legais e institucionais na Mata Atlântica nos últimos 30 anos 

e nos primeiros 5 anos da Lei da Mata Atlântica. 

2 - Os desafios da conservação e recuperação da Mata Atlântica no Século 21 no 

contexto das mudanças climáticas globais 
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3 - Mata Atlântica como vetor de desenvolvimento sustentável, em especial os 

Instrumentos Econômicos e Serviços Ambientais como oportunidades da conservação e 

recuperação. 

 

 
                    Participantes do encontro do Diálogo Florestal 

 

5. Elaboração de matérias para o site.  

 

No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum, no site 

do DF Nacional (www.dialogoflorestal.org.br), com destaque para os seguintes links:  

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-

santacatarina/noticias/97/forum-florestal-pr-e-sc-planeja-proximas-acoes 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/noticias/93/dialogo-florestal-participou-ativamente-

da semana-da-mata-atlantica 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/noticias/90/-i 

seminario-sobre-florestas-plantadas-e-criterios-socioambientais 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-

santacatarina/noticias/78/forum-florestal-pr-e-sc-realizara-o-i-seminario-sobre-florestas-

plantadas-e-criterios-socioambientais 

 

6.  Elaboração carta ao governador do Paraná. 

Após a reunião realizada em Julho/2011, definiu-se o Fórum Florestal PR e SC como 

“um espaço de diálogo e planejamento que influencie políticas públicas voltadas à 

conservação ambiental”.   

Nesse sentido, um grupo de trabalho formado dentro do Fórum se reuniu para elaborar 

um texto propositivo a ser entregue ao governador do estado do PR, ressaltando a 

importância de definições de políticas públicas concretas para conservação da 

biodiversidade no estado e ações efetivas nesse sentido.  
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O texto foi discutido com os demais membros e validado durante a última reunião, 

realizada nos dias 16 e 17 de novembro de 2011, em Blumenau.  

Após isso, foi realizada consulta as empresas e ONGs participantes do Fórum, para que 

o documento fosse validado e assinado pelas mesmas. Sendo que obtivemos 15 

assinaturas para o documento.  

Em dezembro, protocolamos o oficio junto à casa civil no dia 21/12/2011, solicitando 

audiência com o governador do PR para entrega da carta, não obtendo resposta até o 

momento. 

7. Captação de recursos projeto piloto. 

 

Umas das ações estratégicas que permeia as discussões deste Fórum desde o inicio de 

sua atuação é a elaboração e execução do projeto piloto “Planejando Paisagens: 

Conservação e Restauração da Mata Atlântica no Paraná e Santa Catarina” que têm 

como objetivo principal o desenvolvimento de um projeto integrado de conservação e 

restauração de remanescentes da mata atlântica, através do planejamento da paisagem, 

educação ambiental, promoção de serviços ambientais e auxílio do desenvolvimento de 

políticas públicas na área de abrangência do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, 

envolvendo a comunidade local, administrações regionais, entidades governamentais e 

da sociedade civil e empresas florestais.  

  

No ano de 2010, o Fórum Florestal PR e SC, contou com apoio da Conservação 

Internacional para a elaboração e refinamento do projeto piloto, sendo necessária ainda 

a realização de um planejamento para a captação de recursos visando à execução do 

Projeto Piloto.  

 

Dessa maneira em setembro de 2011, foi submetido novo projeto para a Conservação 

Internacional, visando à obtenção de apoio para consolidação e captação de recursos 

para este projeto piloto, através da revisão do projeto piloto; realização de oficina em 

captação de recursos; realização de ações de mobilização para captação de recursos e 

intercâmbio e troca de experiências.  

 

Ressalta-se que ainda não obtemos retorno da CI sobre tal projeto. 

 

Ainda sobre a captação de recursos, no mês de janeiro de 2011, a secretária executiva, 

juntamente com Marcos Alexandre Danieli e Claudio Klemz, realizaram reunião com o 

Sr. Carlos Werner Neto – Gerente de Desenvolvimento Sustentável do Banco do Brasil, 

em Florianópolis (SC). 

 

Durante essa reunião foi apresentado o projeto piloto, objetivos, linhas temáticas, 

atividades previstas no mesmo e verificado junto ao Sr. Carlos a existência de alguma 

linha de financiamento do BB para essa modalidade de projeto. O Sr. Carlos colocou 
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que não existe linha especifica, mas que estaria encaminhando o projeto para o Sr. 

Mauricio Messias, para sua análise. Porém não obtivemos retorno. 

 

Outras reuniões sobre captação de recursos também foram realizadas com Claudia 

Picone (TNC) e Miguel Calmon (Pacto da Mata Atlântica).  

 

 

 

 

 


