Relato da reunião do Fórum Florestal Mineiro realizada no dia 15 de julho de 2011
Presentes: Paulo Dantas (Cenibra), Gustavo Toledo (Siderpa), Marcelo Pereira (Gerdau),
Guilherme Freitas (V&M), Leonardo Ribeiro e Roosevelt Almado (Arcelor Mittal), Luiz Paulo
(CI), Alice Lorentz (Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri), Eduardo Tavares (Instituto
Hóu), Dalce, Elizabete e Aline (Amda).
Pauta: discutir ações propostas durante o planejamento estratégico com apresentação dos
grupos de trabalho criados na última reunião.
1. GT Termo de Adesão - esboço de proposta, que foi enviada ao grupo antes da reunião.
Decidiu-se que a proposta apresentada será transformada em Carta de Princípio do Fórum, à
qual seus membros ratificariam. Paulo Dantas e Guilherme Freitas dispuseram-se a fazer a
adaptação..
2. GT Seminário sobre Plantações Florestais – os temas foram apresentados e enriquecidos
com propostas dos presentes. Ratificada de decisão de que o seminário seja feito em março do
ano 2012. O próximo passo será definirmos palestrantes e orçamento para apresentação na
próxima reunião, se possível. Anexo, programação prévia aprovada.
3. Proposta de Política para Proteção da Biodiversidade - ainda sem resultados.
4. Reestruturação da secretaria executiva - ainda sem resultados.
5. Outros assuntos
Alice Lorentz (Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri) informou que a entidade realizará
seminário sobre plantações florestais para apresentar prós e contras da atividade e solicitou
apoio (institucional e financeiro) do Fórum Mineiro para esse fim. O Fórum apoiará o evento
também como promotor. Foi sugerido que Alice faça contato com as empresas Fíbria e Suzano,
que estão implantando atividades na região.
Guilherme Freitas (V&M) alertou sobre a necessidade de estabelecer missão e visão do Fórum,
por entender que é isto é fundamental para que suas ações sejam coerentes com as mesmas.
Dalce (Amda) elogiou de forma geral as posições trazidas ao Fórum pelos representantes de
empresas, mas observou que a posição de seus dirigentes não é conhecida, ao contrário das
ONGs que têm posições claras sobre assuntos como o Código Florestal. Para ela, esta situação
gera insegurança.
Luiz Paulo (CI) comentou sobre o revezamento dos representantes das empresas, fato que
dificulta o planejamento e os avanços do Fórum.
Paulo Dantas (Cenibra) levantou a necessidade de definição das expectativas de cada um em
relação ao Fórum. Seria somente um espaço para diálogo?
Dalce propôs que isto seja tema de reunião, para a qual seriam convidados os dirigentes das
empresas participantes.
Luiz Paulo (CI) relembrou que o Fórum tem uma imagem que deve ser preservada, que é a do
diálogo e um de seus objetivos é criar espaço para mostrar que é possível diálogo entre

instituições diferentes para solução de problemas. Mas, é preciso que haja limites para
participação, visando evitar que ele se torne espaço legitimador: empresas que participam,
mas tenham práticas contrárias a seus objetivos.
Leonardo Ribeiro (Arcelor Mittal) apontou a necessidade de políticas públicas para a atividade
florestal, à semelhança do Mato Grosso do Sul.
Roosevelt (Arcelor Mittal) expressou opinião de que planejamento é o caminho para resolver
os diversos problemas levantados.
Paulo Dantas (Cenibra) apresentou solicitação do Diálogo Nacional de que as empresas
componentes dos Fóruns Regionais contribuam financeiramente também para o Nacional.
Informou ainda que o cálculo do valor é feito com base na área de propriedade da empresa, e
que enviou mensagem para as empresas que compõem o Fórum solicitando posicionamento
sobre essa possibilidade.
Guilherme Freitas (V&M) perguntou se o cálculo é sobre a área total ou plantada, e sugeriu
que a contribuição para o Diálogo Nacional seja feita através da instituição de classe.
A próxima reunião será para definir missão, visão, temas prioritários e ações estratégicas, com
a presença de Walter Schneider (Arcelor Mittal), no dia 11 de agosto de acordo com a
disponibilidade dele. Ele está de férias e retorna no dia 29 de agosto, quando faremos contato
para marcar a data.

