RELATO REUNIÃO DO FÓRUM FLORESTAL MINEIRO REALIZADA EM 16.03.2018
Presentes: ONGs: Dalce Ricas (Amda), Alice Lorentz (Movimento Pró Rio Todos os Santos e
Mucuri), Thiago Bernardo (Fundação Biodiversitas), Luiz Paulo Pinto (Amda), Elizabete Lino
(Amda), Eduardo Tavares (Instituto Hóu),
Empresas: Fábio Vignoli (Metalsider), Jacinto Lana (Cenibra),
Pauta:
1. Críticas publicadas na imprensa, a partir de ofício enviado ao governo de Minas por
membros da Expedição Guimarães Rosa, acusando plantios florestais como responsáveis
diretos pela crise hídrica na região.
Definiu-se pela atuação conjunta Fórum/AMS, conforme também proposto em reunião da
mesma. A parceria será discutida entre as partes no dia 06 de abril, em reunião confirmada
com a presidente Adriana Maugeri, na sede da AMS, às 10 horas.
Já proposto desenvolvimento de ferramentas que possam disponibilizar informações em
linguagem acessível à sociedade (incluindo pessoas com baixo nível de instrução formal) sobre
os plantios, que deverão contemplar aspectos técnicos, benefícios sociais e ambientais.
Selecionar públicos alvos como comitês de bacia e outros. Realizar seminários, reuniões,
publicar cartilhas, etc. Lembramos que a realização de seminários e reuniões com públicos
alvos foi decidida há muito, e foi realizado somente um, em Governador Valadares, em
parceria com a Cenibra. O principal motivo foi carência de recursos.
Jacinto (Cenibra) levantou um tema importante, certificação como forma, inclusive, de
fortalecer o FSC.
No que se refere aos plantios na região Norte, foi sugerido que a secretaria executiva solicite
informações ao IEF sobre Daias emitidas.
Thiago (Fundação Biodiversistas) levantou possibilidade de inserção de capítulo, capitaneado
pelo no Estado, que reúna informações sobre os diversos aspectos do setor florestal – bem
como as áreas/regiões com vocação para tal atividade e aquelas que tenham algum
impedimento (áreas de conservação, oferta hídrica, especial interesse para a ciência) no Atlas
de Áreas Prioritárias que será atualizado pela ONG. Thiago sugeriu também um Fórum
sobre ZEE de plantios para nivelar as informações técnicas e científicas sobre o setor florestal
detidas pela, academia, setor privado e ONGs.
2. Aumento da demanda de carvão vegetal e possível avanço do desmatamento de vegetação
nativa: a Plantar ou a própria AMS exporá o assunto na reunião do dia 06 de abril, às 10 horas,
na sede da AMS (R. Paraíba, 1352 - Funcionários, Belo Horizonte – MG)

