
   
   

Memória do XXVII Encontro do FF-SP 

Local: Escritório sede da Klabin, São Paulo – SP 

Dia 19 de outubro de 2016 

Presentes: (Lista de presença no ANEXO I).  

 Nome Instituição 

 ONGs  

1 Mauricio Talebi Pró-muriqui 

2 Daniel Venturi WWF Brasil 

3 Murilo Mello I. Itapoty 

4 Barbara B. Fernandes I. Itapoty 

 Empresas Florestais   

1 Yugo Matsuda Suzano Papel e Celulose 

2 Rafael Baroni Fibria 

 ONGs ligadas ao setor florestal  

1 Patricia da SIlva Machado  IBA 

 
O encontro foi iniciado com uma breve apresentação dos participantes seguida da leitura e 
aprovação da programação (Anexo II). 
 

 

  
Participantes do XXVII Encontro do FF-SP, 19 outubro 

 

1. Retrospectiva dos encontros anteriores: Por haver novos participantes do Dialogo Florestal 
neste Encontro, foi feito uma retrospectiva de todos os Encontros realizados neste ano e um 
panorama geral das discussões centrais de cada Encontro. Foi mais uma vez ressaltado que o 
Fórum não tem capacidade de execução de projetos e sim de levantar temas e dialogar sobre os 
mesmos, estimulando ou motivando ações de seus membros e o estabelecimento de parcerias. 

 

2. Informes: a) Evento Fórum Nacional 2016: Acontecerá nos dias 25-26 de novembro em Vitoria. 
Neste encontro será visitada as áreas de alto valor de conservação da Fibria e entender como 



   
   

este processo se desenvolveu. Fórum deverá circular a programação e ajudar na divulgação. b) 
Evento seminário sobre mudanças climáticas no contexto do planejamento de propriedades e 
paisagens, Fórum Paraná e Santa Catarina. c) Avaliação do fórum florestal nacional: Mirian 
solicitou que fosse feito uma avaliação do Fórum paulista para ser apresentado junto com as 
avaliações dos demais Fóruns no Encontro Nacional. 

 
Também foi falado da recente reunião que teve protagonizada pela Associação 
Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (ACVP) para ações ambientais na Bacia do rio do peixe. 
Possibilidade de aumentar a restauração e as áreas potencias desta região. Falaram da parceria 
da ACVP com a Tamoios e possíveis parcerias com outras empresas (através de compensação 
ambiental). Foi sugerido que o Fórum conversasse mais com a ACVP para possíveis parcerias 
levando este modelo do corredor para outros lugares (como a bacia do Rio Novo e bacia do Alto 
Paranapanema) 
 

3. Perspectivas e prioridades de ação nas duas localidades chave escolhidas como prioritárias 
neste momento pelo Fórum (Bacia do Alto Paranapanema e Bacia do Rio Novo, Manancial 
Itatinga): Fase 1) Levantamento de pontos para discussão, quais municípios envolvidos e a 
presença de cada empresa. Foi sugerido que a empresa Resinas Brasil fosse convidada a 
participar do Fórum (atua na região de Itapetininga). Necessário pessoas/instituições se 
engajarem e “puxarem” este tema para assim ser feito o mapeamento físico (áreas potenciais de 
ação) e stakeholder e definir o papel de cada um na ação. Foi lembrado que na bacia do Rio Novo 
o mapeamento já está avançado. Fase 2) Discussão dos pontos principais levantados. Fase 3) 
Convergências, e prioridade. Foi detectado a necessidade de definir o que quer ser feito em cada 
bacia com os atores principais de cada região, e que desenvolver uma matriz ou análise SWOT 
(FOFA) em um encontro futuro poderia ajudar bastante neste processo. Fase 4) Fechamento e 
pontos para sumário da discussão.  

Encaminhamentos: Enviar os shapes da Bacias Rio Novo – Barbara e Alto Paranapanema-Talebi 
para as empresas que atuam nestas regiões. Resgatar o trabalho da TNC. Avaliar planos de ações 
e instrumentos de planejamento que estão acontecendo na região e mapear possíveis ações. 
 
 

4. Avaliação do fórum florestal nacional: Solicitação da Miriam Prochnow de debate e compilação 
de algumas perguntas: 3 principais avanços, 3 principais desafios que persistam e 3 atividades 
que o Fórum poderá realizar para auxiliar nos desafios. Este debate visa subsidiar a discussão no 
Fórum nacional em novembro. Como neste Encontro faltou representantes do Fórum que 
poderiam ajudar muito nestes levantamentos, foi decidido que será enviado um instrumento 
eletrônico para que todos respondam. Talebi e Barbara vão fazer o formulário enviar para os 
membros do FF-SP. 

 

5. Debate Livre e Compilação de novos temas de pauta e ou de interesse: Revisão da governança 
do Fórum SP (olhar para o grupo deliberativo), necessidade de fazer um planejamento 
estratégico do Fórum para 1,3 e 5 anos (buscar a Interface com o Fórum Nacional). 
Importante conseguir “avaliar” o diálogo - ter uma matriz de avaliação-monitoramento).  



   
   

Olhar para outros setores (como envolver representantes de outros setores para a discussão e 
influencia-los para fazerem boas práticas). Ações de engajamento: Trazer mais membros para o 
Forum e também aproximar as universidades. 
 
Para 2017 WWF pretende apresentar no espaço do Dialogo uma plataforma paper company 
index, que é uma ferramenta como análise de risco hídrico (water risk tool) desenvolvido 
primeiro para o setor florestal. Patrícia sugeriu levar este tema para o IBA que já seria um 
caminho mais curto e eles estão querendo reativar trabalhos nessa linha. 
 
XXVIII Encontro: A ser realizado em Itatinga para tratar do GT Cuesta/Itatinga sobre Paisagem, 
Biodiversidade e Água desta localidade, da eleição da nova Secretaria Executiva e planejamento 
2017; a ser realizado em dezembro. 
 

RELAÇÃO DE DOCUMENTOS ANEXOS:  

ANEXO I Lista de Presença  

ANEXO II Programação do XXVII Encontro 

 

O conteúdo desta memória foi baseado em anotações feitas no dia do encontro e não reflete toda a 
riqueza do diálogo. 

 

Memória apresentada para aprovação no dia 17 de outubro de 2016 aos participantes do fórum do 
XXVII Encontro com prazo para correções e contribuições até dia 21 de novembro de 2016. 

 

 

 

Maurício Talebi 

Vice-Secretário Executiva do Fórum Florestal de São Paulo 

Associação Pró-muriqui / UNIFESP 

 

 

 

Barbara Barreto Fernandes 

Diretora Executiva do Instituto Itapoty 

 



   
   

ANEXO I 

 

 



   
   

ANEXO II 

 

PROGRAMAÇÃO 

XXVII Encontro do FF-SP – 19 de outubro de 2016 

 

Local: Escritório Sede da Klabin (Av. Brigadeiro Faria Lima, 3600 - 5o andar, Auditório, Itaim – São 
Paulo/ SP). Acesso via ramal 5648 (recepção 5o andar) ou ramal 9912 (Rosana). 

 

Horário: 11:00 as 17:00 hs 

 

Programação: 

11h00hs–11:15hs Abertura e apresentação dos participantes  

11h15hs–11:30hs Sumario das discussões e ações do fórum florestal paulista em 2016 

11:30hs–12:30hs Informes  

12:30hs – 13:30hs Almoço 

13:30hs–15:00hs Perspectivas e prioridades de ação em localidades chave 

15:00hs–16:00hs Avaliação do fórum florestal nacional  

16:00hs–16:30hs Debate Livre e Compilação de novos temas de pauta e ou de interesse 

16:30hs–17:00hs Fechamento da Reunião e Encerramento. 


