
REUNIÃO DIÁLOGO FLORESTAL REALIZADA NO DIA 27 DE MARÇO DE 
2009, NA SEDE DA ARCELOR MITTAL  EM BELO HORIZONTE  

Presentes: Amda (Dalce, Cristina, Lígia e Elizabete); Fundação Biodiversitas (Tiago  

Bernardo ) , Instituto Bioatlântica (André Guimarães e Aline Tristão),  Conservação 

Internacional ( Lúcio Cadaval Bedê e Luiz Paulo Pinto), Insituto Hóu (Eduardo 

Neneco), Gerdau( Carlúcio Guimarães Oliveira), Nova Era Silicon (César da Gama e 

Silva), Plantar (Fábio Marques), ArcelorMittal (Rodrigo Lana de Almeida, José Otávio 

Franco), ArcelorMittal Florestas (Roosevelt Almado, Elesìê Lima),V&M do Brasil 

(Maria Cecília Vilela), Grupo Itaminas/Replasa (Eduardo Palhares Silva) AMS/Plantar 

(Antonio Tarcizo de Andrade e Silva)     

1 -  Boas vindas por parte do presidente da Arcelor Mittal Florestas, Elesiê Lima 

Gonçalves.   

2 -  Apresentação institucional da Arcellor, com foco em suas ações 

econômicas/ambientais para captação de crédito de carbono: injeção de finos, programa 

fazendeiro florestal, gases do processo produtivo. Com relação ao programa Fazendeiro 

Florestal, a Amda (Dalce) propôs que o tema seja parte de alguma das próximas 

reuniões do Diálogo, com foco em dados sobre êxito do projeto relativo a RLs e apps 

nas propriedades fomentadas.   

3 -  Demanda Plantar – geração de documento, assinado por ONGs, sobre plantios 

florestais. Demanda devida, segundo a empresa, ao fato de que estão sendo impostas 

dificuldades fortes à captação em função dos plantios, mesmo com FSC, devido ao 

estigma alimentado contra monocultura de eucalipto. ONGs que participam do FSC não 

defendem os plantios em reuniões internacionais.  

Decisão: convocar outra reunião do Fórum para esclarecer pontos temáticos desse 

possível documento (RL, apps, fomento, biodiversidade), gerá-lo, validá-lo e depois, 

buscar adesão nacional.  

4 -  Exposição André  Guimarães , do Instituto Brasileiro de Biodiversidade –Ibio, com 

sede no RJ, entidade fundadora do Diálogo Nacional e componente da Comissão 

Coordenadora, apresentou informações sobre o mesmo.  Como não consegui anotar 

tudo que ele falou, copiei do site do Diálogo, www.dialogoflorestal.org.br, as 

informações abaixo:  

Objetivo Geral  

O objetivo geral do Diálogo Florestal é Identificar agendas comuns entre empresas e 

ambientalistas, para a promoção de ações efetivas associadas a produção florestal, de 

modo a ampliar a escala dos esforços de conservação e restauração e gerar benefícios 

tangíveis, tanto para os participantes do diálogo quanto para a sociedade em geral.  

 
Princípios do Diálogo Florestal  

Integração: as ações do Diálogo Florestal devem promover a integração dos ativos das 

organizações ambientalistas e das empresas; 



Transparência: os processos, as ações e os resultados do Diálogo devem ser 

difundidos amplamente, por diversos meios. 

Confiança: os participantes se relacionam no diálogo sob a premissa que todos os 

posicionamentos e informações ali apresentados se pautam pela honestidade e pela 

integridade. 

Não exclusão: embora, por questões logísticas e orçamentárias, não seja possível 

incluir todos os participantes do Diálogo no fórum nacional, os fóruns regionais devem 

promover a participação de todas as empresas e todas as organizações que atuam com 

silvicultura e meio ambiente na região de sua influência. 

Pró-atividade: sem esconder problemas, conflitos e desafios, a participação no Diálogo 

é pautada pelos posicionamentos com foco na busca por soluções efetivas e resultados 

concretos.  

Respeito à diversidade: o Diálogo Florestal é um espaço onde todas as posições e 

opiniões são valorizadas e consideradas, prevalecendo o respeito mútuo entre todos os 

participantes. 

Compromisso: todos os participantes do Diálogo Florestal estão comprometidos 

com a análise crítica e responsável sobre os problemas abordados e com a construção de 

soluções efetivas e concretas que superem os desafios apresentados. 

 5 -  Metodologia Funcionamento/secretaria/executiva/comissão 

coordenadora/periodicidade das reuniões/temas de trabalho/normas para adesão -  

 

Criada Comissão para elaborar proposta de funcionamento: Ibio (Aline), Amda, 

Arcelor e Plantar. Próxima reunião: 17.04, na sede da Plantar (com direito a pão-

de-queijo “quentim e cafézinho”, por conta do Tarcizo). Envio do 

documento/proposta aos participantes: até 09 de abril.  

 

Serão novamente convidadas ONGs e empresas que não participaram.  

 

Obs.:  A proposta de criação da Comissão foi do André, que relatou experiência 

do Fórum da Bahia, o mais antigo regional.  As empresas que o compõem 

implantaram secretaria executiva, contratando por horas/semanais, o arquiteto 

Paulo Dimas, como secretário executivo.  

 

A Amda, através da Elizabete, assumiria esse papel, sediando a secretaria, com 

ajuda das empresas. Observação importante, que não vi no site: o diálogo tem 

como uma de suas bases, ser sempre formando por empresas e ONGs, 

preferencialmente na mesma proporção.  Isto, para bem caracterizar sua proposta 

enquanto fórum, não para equilíbrio, já que não é pessoa jurídica e não tem 

caráter deliberativo.  

 



Cogitou-se também, que “carvão vegetal” possa ser eleito como tema ou um dos 

temas principais do Fórum Mineiro, dada sua importância na economia do 

Estado e o fato de serem a maior parte dos plantios destinados à sua fabricação  

  

6 -  Apresentação Arcellor Mittal Florestas – apresentação feita pelo gerente de 

meio ambiente, Eng. Roosevelt Almado , sobre ações de proteção da 

biodiversidade nas áreas da empresa.    

  

Gestão da biodiversidade na Arcelormittal 

•          Atendimento a requisitos legais especificados em programas e projetos 

assinados com instituições publicas; 

•          Parcerias voluntarias desenvolvidas com entidades e organizações de 

proteção ambiental com foco na conservação e manutenção da biodiversidade; 

•          Atendimento a normas e requisitos dos Sistemas de Certificação Ambiental: 

ISO 14001:2001 

Conselho de Manejo Florestal – Forest Stewardship Council – FSC 

  

 

   

Desafios 

•          Ampliar e manter as áreas de preservação (mata atlântica e cerrado); 

•          Implantar e integrar suas Unidades de Conservação aos corredores 

ecológicos. 

•          Expandir as unidades produtivas sem comprometer áreas de importância 

ambiental; 

•          Desenvolver a atividade de produção sem comprometer a biodiversidade. 

  

Dalce 

 


