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III Encontro do Fórum Florestal – São Paulo 
 

Data:  4 e 5 de dezembro de 2008. 

Local: Parque das Neblinas (Ecofuturo/Suzano) 

Taiaçupeba – Mogi das Cruzes (SP)   

 

Dia 04/12 

 

A III reunião do Fórum Florestal São Paulo teve início com a apresentação sobre o 
Parque das Neblinas e o Instituto Ecofuturo feita por Guilherme Dias e Paulo Groke. 
Na seqüência foi feita a apresentação dos participantes, a aprovação da pauta e foi 
feita a síntese da reunião passada por Giovana Baggio da TNC. 

 

De acordo com o que foi acordado na reunião passada, a III reunião deveria discutir 
os dois primeiros temas prioritários: Planejamento de Paisagens e Gestão 
Socioambiental. Neste sentido foram programadas apresentações das empresas e 
das ONGs, de projetos em andamento nestas áreas, seguidas de discussões de 
encaminhamento. 

 

Antes de se entrar na apresentação e discussão dos temas, Márcio Braga da Suzano 
deu alguns informes sobre o andamento dos trabalhos no GT do Conama sobre Topo 
de Morro. Ele informou que houve uma reunião do GT após a II reunião do Diálogo, 
onde foram apresentadas 03 propostas que não chegaram a um consenso. Está 
programada uma nova reunião para a primeira quinzena de fevereiro de 2009, que 
será uma reunião conjunta do GT e da Câmara Técnica ao qual o GT pertence. Para 
esta reunião serão convidados vários especialistas para a análise das 03 propostas. 
 
Como não foi possível, por conta de tempo hábil, levar representantes das ONGs 
para a reunião passada, será feito um esforço para que isso aconteça na próxima 
reunião programada para fevereiro. 

 

Tema: Planejamento da Paisagem 

 

Foram feitas as seguintes apresentações: 

 

1 Estudo de paisagem (classificação da vegetação) VCP/Suzano e TNC (Anita 
Diederichsen – TNC)  

2 Experiência de planejamento da paisagem – Projeto Paraitinga (Prof. Roberto 
Aguiar – Ecosolidário/Comitê de Bacias)  

 
Nas discussões foram apontados os seguintes pontos importantes:  
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• Constatação de que os temas Planejamento da Paisagem e Gestão 
Socioambiental na verdade estão muito interligados e devem ser 
discutidos em conjunto. 

• Ampliar a aplicação e abrangência do mapeamento de remanescentes 
da mata atlântica, visando a padronização de tipologias, o 
desenvolvimento de corredores e a melhoria da qualidade ambiental das 
áreas das empresas. 

• Comunicação – como fazer para chegar às partes interessadas, ao 
público externo e interno – questão que deve ser aprofundada. 

• Importância de se propor modelos de planejamento em conjunto. 

 

Tema: Gestão Socioambiental 

 
Foram feitas as seguintes apresentações de estratégias socioambientais das 
empresas/ONGs:  

 

1 Projetos Socioambientais ligados a área florestal da Suzano Papel e Celulose 
(Márcio Braga - Suzano) 

2 Relações com a Comunidade e ações socioambientais da VCP (Zezé Zakia - 
VCP) 

3 Projeto Corredor Ecológico do Vale do Paraíba (Paulo Valladares – Secretário 
Executivo do Projeto Corredor Ecológico) 

 

Foram levantados os seguintes pontos de destaque após as apresentações: 

 

• Importância de se discutir critérios de elegibilidade para a execução de 
projetos na área socioambiental (critérios da Suzano serão disponibilizados a 
todo o grupo por email para conhecimento). 

• Potencial do Diálogo em realizar projetos conjuntos 

• A escolha dos projetos é fundamental, especialmente quando se pensa em 
escala e impactos amplos, como combate à pobreza e efetiva proteção do 
meio ambiente. 

• Devem ser desenvolvidos planos locais e valorizado o protagonismo local. 

• A comunicação deve ser desenvolvida de modo a estimular o relacionamento 
com a comunidade do entorno dos plantios e partes interessadas. 

• Desenvolvimento de projetos de geração de renda como estímulo à 
participação comunitária. 

• Como agir em caso de conflito com as partes interessadas que são impactadas 
diretamente pelas atividades das empresas? 

• Busca de sinergias em outras regiões do estado, como o Corredor do Vale do 
Paraíba. 
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Encaminhamentos sobre os temas discutidos 
 
1 – A proposta é que o Diálogo Florestal SP trabalhe junto ao projeto “Corredor do 
Vale do Paraíba”, com a necessidade de definir o recorte das atividades a serem 
desenvolvidas ou apoiadas. 
 
2 – Para se definir coma será a integração do Diálogo SP ao projeto Corredor, deverá 
se fazer um diagnóstico em reunião de trabalho para definir como cada um pode 
participar e também para identificar lacunas que participantes de fora da região 
possam preencher.  
 
3 – Outra sugestão dada é que instituições de fora funcionem como avaliadores das 
propostas de projetos de dentro de corredor. 
 
4 - Como a integração junto ao projeto Corredor terá um recorte regional (Vale do 
Paraíba), decidiu-se que deverá ser desenvolvido um terceiro tema (sugestão é que 
seja o terceiro tema prioritário: Parcerias Florestais), que seja comum e de interesse 
de todas as empresas e ONGs do estado de São Paulo. O tema transversal sugerido 
deverá ser definido em discussão na lista virtual do Diálogo SP. 
 
5 – Deverá ser realizada uma reunião de trabalho, com o objetivo de explicar melhor 
as atividades e abrangência do projeto Corredor e para que seja realizado o 
diagnóstico com a identificação de projetos das empresas e ONGs em andamento na 
região e também as lacunas, para maior detalhamento do projeto corredor e para que 
todos se posicionem e se identifiquem (ou não) com o projeto. 
 
6 – A próxima reunião deverá ocorrer na sede do Instituto OIKOS, em Lorena, pelo 
fato de no local existirem atividades práticas para serem visitadas. Proposta de data: 
entre 9 e 13 de fev de 2009. 
 
Como encerramento do dia, todos foram convidados para um Happy hour com moda 
de viola. 

  

Dia 05/11  

 

O dia começou com uma caminhada guiada nas trilhas do Parque das Neblinas. 

 

Após a caminhada foi discutido o funcionamento e continuidade do Fórum Florestal 
de SP, com os seguintes encaminhamentos: 
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1 - Estrutura do Fórum SP 
 
- Secretaria Executiva Provisória será assumida pelo Instituto Ecosolidário 
- Possibilidade futura de contratação de um Secretário Executivo exclusivo 
para as atividades do Fórum SP (part time) 
- O grupo de coordenação do Fórum SP será formado por: TNC, Suzano, VCP, 
Vale Verde ou Oikos (a confirmar). 
- Será elaborado um Orçamento para funcionamento do Fórum SP a ser 
enviado para apreciação das empresas 
- Fazer cronograma anual de reuniões na próxima reunião – a sugestão é que 
sejam reuniões trimestrais 

 
2 Próxima reunião: 

 
Definiu-se que: 
 

– Planejamento e Gestão Socioambiental – estes assuntos estão sendo 
abordados no projeto já existente piloto no Vale do Paraíba, por isto será 
discutido através de projeto piloto dentro do escopo do Projeto Corredor do 
Vale do Paraíba – o detalhamento do projeto será apresentado pelo Oikos. 
-  Parcerias Florestais (tema a ser validado pela lista) 
-  Será de 2 dias. Entre os dias 09 e 13 de fevereiro de 2009. 
 

Para aumentar a participação de outras empresas e outras ONGs será feito um 
esforço conjunto na convocatória da próxima reunião. 
 
Soneto dos Mutantes (Sidônio Muralha) 
  
Homens, ilhas distantes. 
Brevemente a linda mutação dos seres pensantes 
Tocará todo mundo, toda gente 
E não mais haverá ilhas distantes. 
  
Os amanhãs germinam na semente 
E a solidão sem sol do que foi antes 
Não mais existirá no continente coletivo 
Das ilhas dos mutantes. 
  
E agora vou dizer-vos 
Com minha voz, minha carne, meus nervos: 
Valeu a pena viver a vida! 
  
Chegou o tempo das manhãs lavadas 
Os mutantes caminham de mãos dadas 
E o mundo é uma aldeia reflorida.  
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Lista de Participantes 
 
Alexandre Di Ciero – Suzano 
Ana Celina Tiburcio 
Anita Diederichsen – TNC 
Camila R. Silva – VCP 
Denis Lima – Biodiversa 
Eduardo S. Quartim – Instituto Ecoar para Cidadania 
Flávio Ojidos – FREPESP 
Giovana B. Bruns – TNC 
Giordano Aviomane – VCP 
Guilherme R. Dias – Instituto Ecofuturo 
Jeferson Rocha – Instituto Ecosolidário/FREPESP 
José M. C. Bizon – VCP 
João Carlos Augusti – VCP 
Marcelo Zardo – Vale Verde 
Márcio Saad – Suzano 
Maria de Fátima Oliveira – VCP 
Marcos Fernandes da Costa – Instituto Ecosolidário 
Márcio Braga – Suzano 
Maria Lucia Dario – Eucatex 
Marcio T. S. Meikon – Biodiversa 
Maria José B. Zakia – VCP 
Maria Alice C. Tocantins – Serviço Florestal 
Maria R.B. Abreu 
Michele C. Martins – Instituto Ecofuturo 
Miriam Prochnow – DFMAP 
Paulo Valladares Soares – Projeto Corredor Ecológico 
Paulo Groke – Instituto Ecofuturo 
Roberto Aguiar – Instituto Ecosolidário 
Tiago Sartori – Copaíba 
Vinicius Precioso – Suzano 


