
ATA DE REUNIÃO DO FÓRUM FLORESTAL DO MATO GROSSO
DO SUL

Reunião realizada em 9 de Dezembro de 2011 em Campo Grande/MS no
Escritório WWF Brasil em Campo Grande. Estiveram presentes: WCS
Brasil (Pantanal Cerrado) – Alexine;  Repams - Cyntia Cavalcante Santos;
Reflore/MS  - Dito Mario; SOS Pantanal - Jean Fernandes dos Santos Jr.;
Repams - Laércio Machado de Souza; Frigg - Marcio Irias do Nascimento;
Semadur -Marcos Andrey Alves Meira; Câmara Setorial de Florestas
Osvaldo - Antonio R. dos Santos (secretário executivo); Embrapa Gado de
Corte  - Rodiney de Arruda Mauro;  WWF Brasil - Julia Boock; Ramires
Reflorestamentos - Murilo Cafure;  Ramires Reflorestamentos - Luiz
Calvo Ramires Jr. Pauta: 1-Palestra de Junior Ramires sobre o Plano
Estadual de Florestas Plantadas (apresentação e discussão); 2-Entrega da
Carta de adesão; 3-Elaboração do cronograma dos encontros e agenda para
2012. Resultado: 1- Definição da agenda do grupo com as datas das
próximas reuniões e eventos como: Eventos: Em 2012 em Três Lagoas:
evento importante para o Fórum de MS de 10 a 13 de Abril denominado
Três Lagoas Florestal. Final de Novembro de 2012 acontecerá em Campo
Grande o III Congresso Florestal organizado pela Reflore. Agenda das
reuniões de 2012: Fevereiro 9 (quinta feira); Abril 12 (quinta feira);  Junho
14 (quinta feira); Agosto 9 (quinta feira); Outubro 18 (quinta feira);
Dezembro 13 (quinta feira); 2- Aprovação dos termos da carta de adesão,
que deverá ser enviada por email para todos os participantes e instituições
que já participaram das reuniões em Campo grande em 2011.; 3-
Apresentação de Junior Ramires, pontos destacados:

Pontos positivos: certificação florestal 200 mil ha de RL (FSC e
Ceflor), ter em mente as características locais e atrais um
mercado acessível;
Elaborar  listagem de incentivos fiscais estaduais e nacional para
o setor florestal
2008 o consumo de florestas era de 3,962 milhões de m3/ano com
perspectiva de aumento para 2020 de até 35 milhões de m3/ano.
Pontos negativos: as questões sociais caso não trabalhadas
corretamente e preventivamente com a vinda de grandes empresas
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pode gerar problemas aos municípios, com a falta de
infraestrutura local para receber estes trabalhadores.
Falta de pesquisa: o Estado de MS não possui muitos estudos
voltados para o melhoramento do setor flr5oestal, sendo este um
dos principais fatores para o desenvolvimento do setor.
Atualmente o MS possui aproximadamente 50 mil hectares de
florestas plantadas, isso agregar um grande numero de APP e RL
legalizado.
Para cada 10 hectares de florestas plantadas se geral 1
emprego
Perspectivas de crescimento do setor florestal em MS com
Seringueira para exploração de borracha (PL), podendo chegar a
ser o segundo estado produtor de borracha no Brasil
Seria interessante termos os dados de geração de empregos direto
e indiretos gerados pelo setor florestal, assim como os dados de
PIB do setor florestal.
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