
MEMÓRIA DA REUNIÃO ENTRE REPRESENTANTES DA ARACRUZ CELULOSE S/A E 
DAS ONGs AMBIENTALISTAS DO EXTREMO SUL DA BA 09/08/2005 

 
 

1) Data : 09/08/2005 
 
    Local : Hotel Portal, Eunápolis, BA 
      
    Início : 14:30 horas         Término : 17:30 horas 
 
2) Participantes: 

ONGs Ambientais do Sul da BA: 7 participantes de 5 ONGs 
Associação de Proprietários de RPPNs-PRESERVA: Henrique Berbert Carvalho e 

Lucélia de Melo Berbert 
DAMA: Altemir José Galavotti 
Naturezabela:José Francisco ª Junior 
Flora Brasil: Oscar Artaza 
Instituto Bioatlântica: Carlos Alberto Mesquita e Sérgio Cantuária (consultor) 

 
Aracruz: 2 participantes 

Antonio do Nascimento Gomes e Ricardo Rodrigues Mastroti. 
 
 

3) Agenda 
 

a) Apresentações: inicialmente, os novos participantes se apresentaram ao grupo.  
 
b) Carta de intenções: Ricardo entregou aos presentes uma carta assinada pelo 

Diretor Adjunto de Meio Ambiente e Relações Corporativas da Aracruz, confirmando 
o compromisso institucional da Aracruz em manter um canal de comunicação aberto 
com as ONGs. A integra da carta encontra-se em anexo ao final desta ata 

 
c) Diálogo entre as ONGs do Sul da Bahia e o Setor Florestal: 
• Em função da solicitação feita pelas ONGs na reunião de 13/07/05, a Aracruz fez 

contatos com o setor a partir dos quais a ABAF – Associação Bahiana de Empresas 
Florestais - foi identificada como a Associação mais representativa do setor para o 
Diálogo pretendido. 

• Ricardo informou que já entrou em contato com a ABAF na pessoa de seu 
Presidente, Sr. Sérgio Alípio, e que o retorno deste foi bastante positivo no sentido 
de estabelecer esse Diálogo. 

• As ONGs presentes sugeriram a seguinte lista preliminar de ONGs para serem 
convidadas para esse Diálogo com o setor: Abará, APEDEMA-Ilheús, Ecotuba, 
Floresta Viva, Grama, Instituto Dríades, Instituto Tijuípe, Ordem, Salva, Papa-Mel, 
TAMAR. Além destas ONGs do Sul da Bahia, foi apontada a importância de ter a 
Rede da Mata Atlântica (RMA) também representada e, neste caso, a sugestão foi 
convidar o GERC uma vez que esta ONG é o ‘elo’ da RMA na Bahia. As ONGs 



presentes ficaram de apontar os contatos para essas ONGs e de sugerir outras 
ONGs que por ventura não tenham sido lembradas durante a reunião. 

• As ONGs mostraram interesse de que nesse Diálogo estivessem representadas 
pelo menos: Aracruz, Suzano-Bahia Sul, Veracel e CAF.  

• José Francisco comentou que algumas entidades teriam dificuldades em arcar com 
as despesas de deslocamento para participar da reunião. A sugestão é que 
houvesse um apoio da ABAF para ressarcimento desse tipo de despesas para as 
essas ONGs. 

• Como sugestão de data para essa reunião apontou-se a última semana de 
setembro de 2005. 

• Foi sugerido que alguns dos temas levantados na reunião entre Aracruz e ONGs de 
13/07/2005 fossem utilizados para o Diálogo com Setor a saber: 

- Fomento Florestal 
- Plantações no entorno de Unidades de Conservação 
- Zoneamento Ecológico Econômico 

• Ricardo e Nascimento se comprometeram a levar as informações e sugestões 
acima à ABAF e estimular o estabelecimento deste Diálogo. 

• Havendo dificuldade por parte da ABAF para convocar essa reunião até o final de 
setembro, a Suzano, Veracel e CAF poderiam ser convidadas pela Aracruz para um 
a reunião com as ONGs do Sul e Extremo Sul da Bahia.  

 
d) Continuidade do Diálogo com a Aracruz: 
• Em função do atual interesse maior em assuntos setoriais, foi decidido que o 

Diálogo com a Aracruz será mantido, contudo o agendamento e a definição dos 
temas para  as próximas reuniões deverão naturalmente ocorrer como um 
desdobramento do Diálogo Setorial.  

 
e) Propriedade da Creusa Chicon: 
• José Francisco informou que nos dias 27 e 28/08 haverá no Distrito de Monte 

Pascoal-BA um mutirão para plantio de mata ciliar. Considerando o deslocamento 
em função deste evento, foi sugerida uma visita à propriedade de Creusa Chicon 
com representantes da Aracruz, Prefeitura de Itabela-BA e ONGs. 

• Nascimento irá contatar a proprietária para avaliar a possibilidade de viabilizar a 
visita e irá ainda levantar internamente na empresa o histórico. 

 
___________________________________________________________________________ 



 
ANEXO 1 – Carta da Aracruz às ONGs Ambientalistas do Sul da Bahia 
 

 
 

 

 

Rio de Janeiro, 22 de julho de 2005 
 
 
Às ONGs Ambientalistas do Sul da Bahia 
 
 
 
Senhores: 
 
Gostaríamos de agradecer a atenção e o interesse dispensados pelas ONGs ambientalistas do sul 
da Bahia que compareceram a nossa última reunião em 13 de julho de 2005 em Itamarajú, BA. 
 
Com o objetivo de obter maior efetividade no relacionamento com as partes interessadas de seu 
negócio, a Aracruz Celulose busca a criação de canais de comunicação com ONGs ambientalistas 
das áreas de atuação da empresa. 
 
Para que isso seja possível, temos o firme propósito de manter e estreitar, em bases regulares, 
nosso relacionamento com estas importantes organizações, tendo em vista o contínuo 
aprimoramento das operações da Aracruz no sul da Bahia. 
 
Aproveitamos a oportunidade para informar que nossa próxima reunião está programada para 9 de 
agosto de 2005 em Eunápolis, BA e para reiterar nossa convicção nos bons frutos que esta iniciativa 
trará para a comunidade e para o meio ambiente. 
 
  
 
 
Atenciosamente, 
 
 
 
 
Carlos Alberto Roxo 
Diretor de Meio Ambiente e 
Relações Corporativas 
 


