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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 2012. 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: 

 

• Masisa – conversa via email 

• Irani 21/07/13 – visita presencial 

• Instituto Parque das Nascentes – conversa via email 

 

Outra forma importante de aproximação com as empresas do setor florestal foi através 

da participação na reunião da Associação Catarinense de Empresas Florestais (ACR), 

realizada no dia 19 de outubro de 2012 em Rio Negrinho (SC). 

 

A participação no evento propiciou a divulgação do Fórum Florestal PR e SC, e a 

aproximação com diversas empresas do setor florestal. Durante a palestra Edilaine Dick, 

apresentou o que é o Diálogo Florestal, objetivos e principais premissas, assim como 

falou sobre o processo de funcionamento do Fórum, principais atividades 

desenvolvidas, resultados obtidos e importância dessa iniciativa para a região sul do 

país. 

 

Destacou que o Fórum é um importante espaço para discussão e construção de 

consensos entre ONGs e setor florestal, no que tange a produção florestal aliada ao 

planejamento da paisagem e consequente conservação da natureza. 

 

Também apresentou os principais pontos abordados nas diretrizes estabelecidas para o 

Fomento Florestal adotadas pelas empresas participantes deste Fórum, e ao final da 

apresentação agradeceu ACR pelo espaço cedido e convidou a instituição e demais 

empresas presentes a se integrarem a esta iniciativa. 

 

Ivone Satsuki Namikawa coordenadora de sustentabilidade da empresa Klabin e 

conselheira do Diálogo Florestal, em seguida apresentou os princípios, critérios, 

dificuldades envolvidas na certificação florestal e a contribuição deste processo na 

conservação ambiental. O tema também é ponto de pauta no Fórum Florestal PR e SC. 
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Participantes da reunião ACR realizada no dia 19 de outubro de 2012. 

 

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: 

 

Reuniões coletivas com todos os participantes do Fórum:  

• 06 e 07 de março de 2012 – XII Reunião Coletiva do Fórum – Sede da SPVS em 

Antonina (PR) 

• 30 e 31 de maio de 2012 – XIII Reunião Coletiva do Fórum – Sede da Embrapa 

Florestas em Curitiba (PR) 

• 02 de outubro de 2012 – XIV Reunião Coletiva do Fórum – Sede da Rigesa em 

Três Barras (SC) 

 

  
 Reunião realizada na SPVS                                         Reunião realizada na sede da SPVS 
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                                                   Reunião realizada na Embrapa Florestas              

 

Durante as reuniões foram também realizadas as reuniões dos grupos de trabalho, sendo 

que o Fórum está estruturado em 03 GTs: GT Fomento Florestal, GT Planejamento de 

Paisagem e Conservação, e GT Socioambiental. 

 

3. Organização do Seminário Certificação e Fomento Florestal 

 

O presente seminário aconteceu no dia 03 de outubro de 2012, na Associação 

Desportiva Classista da Rigesa, em Três Barras (SC). 

 

O evento contou com um público de 80 pessoas, entre elas técnicos das empresas 

florestais diretamente envolvidos com o tema, representantes de entidades da sociedade 

civil e governamental, agricultores fomentados, profissionais autônomos e demais 

interessados pelo assunto. 

 

O seminário foi coordenado pela secretária executiva do Fórum Edilaine Dick e 

Giovana Baggio da The Nature Conservancy e teve como objetivo “Esclarecer os 

trâmites envolvidos nos processos de fomento e certificação florestal, entender as 

principais dificuldades encontradas em campo pelos técnicos, e apropriar os 

participantes das diretrizes estabelecidas para o Fomento Florestal no âmbito deste 

Fórum”. 

 

Durante o seminário foram abordados os seguintes assuntos: 

- Princípios, critérios, dificuldades envolvidas na certificação florestal e a contribuição 

deste processo na conservação ambiental. Palestrante: Ivone Satsuki Namikawa da 

empresa Klabin. 

 

- Desafios e oportunidades para a certificação florestal para pequenos e médios 

produtores, iniciativa pioneira do FSC no Brasil. Palestrante: Vanessa Maria Basso, da 

Universidade Federal de Viçosa. 

 

 - Apresentação das 09 diretrizes elaboradas pelo Fórum Florestal Paraná e Santa 

Catarina, para o Fomento Florestal. Palestrante: Giovana Baggio.  
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- Princípios e critérios adotados pelo Cerflor para a certificação florestal. Palestrante:  

Zilda Romanovski da MWV Rigesa. 

 

- Mecanismos de financiamento a projetos de Fomento Florestal. Palestrante: Luiz 

Aberto Troula, do Banco Votorantim. 

 

Para encerrar, as discussões no período da tarde, Fábio Henrique Ferlin, Paulo Vicente 

Angelo e Marcio Caliari, respectivamente das empresas MWV Rigesa, Klabin e Suzano 

Papel e Celulose, apresentaram os seus programas de fomento e principais diretrizes 

adotadas. 

 

 

Participantes do seminário e palestra Ivone Satsuki Namikawa 

 

 

4. Participação em eventos 

 

• Congresso Florestal Paranaense 

 

O Diálogo Florestal e o Fórum Florestal PR e SC, estiveram presentes no 4º Congresso 

Florestal Paranaense, realizado nos dias 10 a 14 de setembro de 2012, em Curitiba (PR). 

No dia 12 de setembro, a secretária executiva do Diálogo Florestal Nacional, Miriam 

Prochnow, participou da Câmara Técnica “Conservação da Natureza” e apresentou a 

iniciativa dando ênfase para os trabalhos realizados pelo Fórum PR e SC. O evento foi 

uma importante vitrine para o trabalho que está sendo realizado. 

 

O conteúdo apresentado está disponível no site 

http://malinovski.com.br/CongressoFlorestal/Palestras/Palestra-03.pdf 
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Participantes do Congresso Florestal Paranaense 

 

 

• Reunião Comitê Executivo 

 

O Comitê Executivo do Diálogo Florestal Nacional é formado pela secretaria 

executiva nacional e secretários executivos regionais/articuladores dos 07 fóruns que 

formam o DF.  

 

Esse comitê executivo tem o objetivo de:  

 

• Estreitar a comunicação entre o Diálogo Florestal e os Fóruns Regionais.  

• 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 uma reunião presencial no dia 09 de outubro de 2012 em Curitiba (PR). A 

secretaria executiva do Fórum Florestal PR e SC foi representada por Marcos Alexandre 

Danieli. 

                                    

 

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 as seguintes 

matérias:  
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- Fórum Florestal PR e SC realiza a primeira reunião em 2012. Publicada em 

16/03/2012.  

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

catarina/noticias/115/forum-florestal-pr-e-sc-realiza-a-primeira-reuniao-de-2012 

 

- Fórum Florestal PR e SC entrega carta propositiva a Beto Richa. Publicada em 

07/05/2012.  

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

catarina/noticias/117/forum-florestal-pr-e-sc-entrega-carta-propositiva-a-beto-richa 

 

- Questões socioambientais na pauta do Fórum Florestal PR e SC. Publicada em 

06/06/2012. 

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

catarina/noticias/121/questoes-socioambientais-na-pauta-do-forum-florestal-pr-e-sc 

 

- Fórum PR e SC promove Seminário sobre Certificação e Fomento Florestal. Publicada 

em 03/09/2012. 

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

catarina/noticias/130/forum-pr-e-sc-promove-seminario-sobre-certificacao-e-fomento-

florestal 

 

- Seminário discute Certificação e Fomento Florestal.  Publicada em 08/10/2012. 

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

catarina/noticias/131/seminario-discute-certificacao-e-fomento-florestal 

 

- Fórum Florestal PR e SC participa de reunião na ACR. Publicada em 23/10/2012. 

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

catarina/noticias/133/forum-florestal-pr-e-sc-participa-de-reuniao-da-acr 

 

6.  Elaboração e encaminhamento carta aos governos do Paraná e Santa Catarina 

 

Levando em consideração um dos objetivos do Fórum Florestal PR e SC, como “um 

espaço de diálogo e planejamento que influencie políticas públicas voltadas à 

conservação ambiental”, foi formado um grupo de trabalho que durante o ano de 2011, 

elaborou 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.  

 

No ano de 2012, o mesmo grupo trabalhou na elaboração de documento com o mesmo 

teor, porém ressaltando as especificidades de Santa Catarina, para ser entregue ao 

governo deste estado. 

 

Em dezembro de 2011, foi protocolado o oficio junto à casa civil, solicitando audiência 

com o governador do PR para entrega da carta, não obtendo resposta até o momento. 
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Outras articulações principalmente através da Secretária de Meio Ambiente e Recursos 

Hídricos do PR (SEMA) e Instituto Ambiental do Paraná (IAP) foram realizadas, porém 

não surtiram efeito. Assim, como foram pensadas em articulações em SC que precisam 

ser ainda trabalhadas, em função de mudanças na diretoria da Fundação Estadual de 

Meio Ambiente (FATMA). 

 

 

 

 


