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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 2010. 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 do setor florestal. 

 

Foram realizadas 04 reuniões presenciais, com empresas do setor florestal, que tiveram 
como objetivo ampliar a participação das empresas no Fórum, apresentar os princípios e 
principais atividades realizadas até o momento e captar recurso para manutenção da 
secretária executiva. Segue abaixo as empresas visitas e as respectivas datas: 

• Masisa - 23 de abril de 2010; 

• Arauco - 24 de maio de 2010; 

• Ecoverdi - 25 de maio de 2010; 

• Gerdau - 17 de agosto de 2010. 
Das empresas citadas acima, aderiram ao pagamento da secretária executiva, as 
empresas Arauco e Ecoverdi. 
 
Durante esse período foram também retomados contatos através de email e telefone com 
as seguintes empresas: Irani, Battistella, Valor Florestal e Norsk Eskog. 
 

2. Contato com ONGs ambientalistas  

 

Foram realizadas reuniões e estendido convites para ONGs do estado do PR e SC, com 
o objetivo de ampliar a participação das ONGs no Fórum, apresentar os princípios e 
atividades realizadas. Dessa maneira, foi realizada visita presencial a ONG Gato do 
Mato (SC) no dia 30 de setembro de 2010. Tivemos como resultado positivo a retomada 
na participação da RPPN Catarinense. 
 
No dia 10 de novembro de 2010, foi realizada reunião na TNC em Curitiba, na qual 
participaram as seguintes ONGs: Vianei (SC), Acaprena (SC), IPEVS (PR), TNC (PR), 
Mater Natura (PR) e Apremavi (SC). Foram também convidadas para participar demais 
ONGs, como: Ideia Ambiental (PR), Gari (PR), Fundação O Boticário (PR), SPVS 
(PR), Gato do Mato (SC), Ipan (SC) e RPPN Catarinense (SC). 
 
A reunião teve como pauta a apresentação sobre o que é o Fórum, as atividades 
realizadas, objetivos alcançados, entre outros. Serviu como um momento de integração 
entre ONGs do PR e SC.  
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3. 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: 
 
Reuniões coletivas com todos os participantes do Fórum:  

• 04/02/2010 – Sede da APRE em Curitiba (PR); 

• 29 e 30/06/2010 – RPPN Emílio Battistella em Corupá (SC); 

• 15/09/2010 – Sede da Rigesa em Canoinhas (SC). 

• 08 e 09/12/2010 – Sede da Arauco em Arapoti (PR). 
Reuniões Grupo de Trabalho: 

• 03/02/2010 – TNC (GT Projeto Piloto)  

• 22/10/2010 – TNC (GT Projeto Piloto) 

• 22/04/2010 – TNC (GT Projeto Piloto e Fomento Florestal) 

• 05/08/2010 – TNC (GT Fomento Florestal) 
Reuniões sobre projeto apoiado pela Conservação Internacional: 

• 28/07/2010 – TNC  

• 22/06/2010 – TNC 

• 29/09/2010 – Skype 
 

 
Foto 01 e 02: Reuniões coletivas realizadas na sede da APRE e da Battistella. 
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Foto 03 e 04: Reuniões coletivas realizadas na Battistella e na Rigesa. 

 

4. Participação no encontro nacional do Diálogo Florestal 

 

O 7º encontro do Diálogo Florestal Nacional foi realizado no período de 25 a 27 de 
agosto, em Itu (SP). Teve como objetivo: aproximar e integrar os participantes dos 
Fóruns Regionais; avaliar a atuação do Diálogo Florestal e definir caminhos para a 
terceira fase do Diálogo Florestal.  
 
Durante o evento os secretários executivos de cada fórum realizaram uma apresentação 
destacando as conquistas, desafios e novas perspectivas de trabalho para o fórum em 
questão, permitindo que fossem dados vários encaminhamentos após encontro, sendo 
eles: definição de temas prioritários para serem trabalhados na próxima fase, a qual terá 
duração de 04 anos; definição de estratégias, de critérios de participação para os 
membros atuais e novos membros e delimitação do funcionamento da governança. 
 
Participaram também do evento, outros integrantes do Fórum PR e SC, sendo eles: 
Marco Brito, Ivone Namikawa, Marcos Alexandre Danieli, Olindo Piacentini, Giovana 
Baggio e Claudio Klemz. 
 
Destaca-se que Edilaine Dick, Giovana Baggio, Ivone Namikawa e Marco Brito, fazem 
parte do conselho de coordenação, que deverá atuar no decorrer da 3ª fase do DF. 
 
A participação no evento foi extremamente importante devido a troca de experiências 
realizada com os demais fóruns que compõe do DF, e idéias novas que poderão ser 
incorporadas no âmbito do Fórum Florestal PR e SC. 
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Fotos x e x: 

5. Elaboração de matérias para o site e contribuição para a publicação frutos do 
diálogo 

 

No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum, no site 
do DF Nacional (www.dialogoflorestal.org.br), com destaque para as seguintes: 
- Fórum Florestal PR e SC discute projeto piloto – publicado em 10/02/2010; 
- VI reunião do Fórum Florestal PR e SC realizou intercâmbio com Fórum da BA e 
visitou RPPN – publicado em 06/07/2010; 
- Fórum do PR e SC realizará seminário sobre a Mata Atlântica – publicado em 
12/08/2010; 
- Fórum Florestal PR e SC realiza Seminário Regional em Conservação e Restauração 
da Mata Atlântica – publicado em 21/09/2010. 
 
Durante esse ano, houve colaboração da Secretária Executiva na elaboração de textos 
sobre o Fórum que farão parte da publicação Frutos do Diálogo, que apresentará os 
principais resultados alcançados durante a 2ª fase do DF. O lançamento da publicação 
deverá acontecer no inicio do ano de 2011. 
 

6. Elaboração e coordenação do projeto em parceria com a Conservação 
Internacional. 

 

Durante esse ano, também foi competência da secretária executiva, elaborar o projeto 
Planejando Paisagens com o Diálogo Florestal – Conservação e Restauração da Mata 
Atlântica no Paraná e Santa Catarina, o qual tem como objetivo: 

o Elaborar o projeto piloto de Planejamento da Paisagem a ser desenvolvido no 
âmbito do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina.  

o Consolidar o Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, através do 
estabelecimento de parcerias para a execução do projeto piloto. 

o Elaborar estratégia de captação de recursos para o desenvolvimento do projeto 
piloto. 

o Divulgar o Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, para diferentes setores da 
sociedade. 
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O presente projeto foi apresentado e está sendo financiado pela ONG Conservação 
Internacional do Brasil, com apoio da empresa Kimberly Klark. 
 
A execução do projeto envolveu a participação nas reuniões do GT Projeto Piloto e 
reuniões com as ONGs diretamente envolvidas na elaboração do mesmo, as quais foram 
realizadas presenciais e por skype, conforme descrito no item 3.  
 
A elaboração do projeto piloto foi concluída, sendo também elaborado um documento 
que contém as “Diretrizes para captação de recursos e consolidação do Fórum Florestal 
Paraná e Santa Catarina”, durante o qual são apresentados diretrizes para captação de 
recursos para manutenção da secretária executiva, para o desenvolvimento do projeto 
piloto (plano de cotas, indicação de potenciais parceiros...), e eventuais serviços de 
consultoria. Esse documento ainda precisa ser revisado pelos participantes do Fórum. 
 
Ações efetivas de captação de recursos foram realizadas, como o encaminhamento de 
um projeto que prevê a criação de uma unidade de conservação no município de Vitor 
Meirelles (SC) através da Apremavi para o Funbio. O projeto foi aprovado e deverá ser 
executado a partir do inicio do ano de 2011.  
 
Foram também estabelecidos contatos com o Instituto HSBC de Solidariedade, que 
sinalizaram interesse em realizar uma reunião para apresentação do projeto, porém sem 
data definida até o momento. Havia sido agendada reunião para o dia 02 de dezembro 
de 2010 com a Unidade de Desenvolvimento Regional Sustentável do Banco do Brasil, 
no entanto por solicitação do próprio banco a reunião foi transferida para janeiro de 
2011, com data a ser definida. 
 
Através da parceria com a Conservação Internacional, foi realizado o “Seminário 
Regional Conservação e Restauração da Mata Atlântica”, que aconteceu no dia 16 de 
setembro de 2010, em Canoinhas (SC). Este evento surgiu a partir da necessidade de 
tornar público os assuntos debatidos no âmbito do Fórum e de divulgar para as 
empresas e agricultores que não participam deste coletivo a importância de seguir as 
normas ambientais atuais para o plantio de exóticas, incluindo princípios de 
sustentabilidade em seus plantios e considerando o planejamento da paisagem.  
 
O evento contou com a participação de aproximadamente 80 pessoas, entre eles, 
estudantes, técnicos e extensionistas rurais, secretários de agricultura e meio ambiente, 
representantes de ONGs, terceiro setor e sindicatos dos trabalhadores rurais. 
 
No decorrer deste dia, importantes assuntos foram abordados, através das seguintes 
apresentações:  
- Integração entre empresas privadas e o terceiro setor na conservação e restauração da 
Mata Atlântica. Palestrante: Miguel Calmon - IBio.  
- Apresentação sobre o Fórum Florestal PR e SC. Palestrante: Edilaine Dick - Apremavi 
- Recursos hídricos e legislação ambiental. Palestrante: Maria José Zakia.  
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- Serviços ambientais. Palestrante: Claudio Klemz - TNC 
- Responsabilidade socioambiental das empresas do setor florestal. Palestrante: 
Guilherme de Andrade Lopes - Imaflora 
 

 
Fotos 05 e 06: Inscrição seminário regional e participantes. 
 

 
Fotos 07 e 08: Palestras Maria José Zakia e Claudio Klemz, durante o seminário regional.  

 

A organização do seminário envolveu a realização de visitas de campo para divulgação 
do mesmo. Essas visitas foram realizadas no período de 17 a 20 de agosto de 2010, 
sendo visitadas as prefeituras e secretarias de agricultura dos seguintes municípios: 
Água Doce, General Carneiro, Porto União, Canoinhas, Mafra, Rio Negrinho, 
Papanduva, Bela Vista do Toldo e Monte Castelo. 
 

Durante as visitas, foi procurado apresentar o que é o Fórum, os princípios e objetivos 
do mesmo e as atividades que vem sendo realizadas. Através dessas visitas foi possível 
levantar informações sobre como alguns municípios vêem o setor florestal e assuntos 
que precisam ser discutidos no âmbito do Fórum, entre eles destaca-se: 
 

• Problemas gerados a partir da falta de recuo dos plantios realizados em extremas 
de propriedades e nas margens das estradas;  

• Ônus para os municípios que só tem plantio e vendem a madeira, como: salário 
baixo por ter mão-de-obra desqualificada; ausência de recolhimento de impostos; 
manutenção de estradas; 
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• Isolamento das comunidades rurais; 

• Falta de participação da sociedade civil no Fórum. 
 

7. Considerações Finais 

 

Destaca-se como principal avanço para esse ano, a consolidação da secretaria executiva 
que permitiu o funcionamento do Fórum, e a realização das demais atividades que 
foram destacadas no decorrer do relatório, entre elas, o seminário regional que contribui 
na divulgação desse coletivo para a sociedade e trouxe indicações de assuntos que ainda 
necessitam ser amplamente discutidos. Assim, como a elaboração do projeto piloto que 
passa a partir de agora para a fase de captação de recursos.  
 
Avançou-se ainda nas discussões sobre o monitoramento das diretrizes do fomento 
florestal, tendo como próxima etapa a continuidade na elaboração do diagnóstico inicial, 
que destacará a situação atual das empresas quanto a implementação das diretrizes e 
subsidiará o efetivo monitoramento destas. 
 
É necessário que no próximo ano, tenhamos os participantes mais engajados com as 
ações que estão sendo realizadas ou se pretende realizar, para que possamos alcançar 
com êxito os resultados pretendidos. 


