Relato da reunião do Fórum Florestal Mineiro realizada em 22.10.2012

Presentes: Maria Dalce (Amda), Luana Bhering (Amda) Elizabete Lino (Amda), Alice Lorentz
(Movimento Pró Rio Todos os Santos e Mucuri), Luiz Paulo (CI), Marcelo Gomes (Gerdau),
Marcelo Axer (Cenibra), Júlio Sampaio (WWF) e Fabiano Goulart (Plantar)
Pauta:
1. Relato reunião do Conselho de Coordenação e Comitê Executivo realizada em Curitiba, no
dia 08 de outubro de 2012
O evento contou com representates dos Fóruns Paraná/Santa Catarina, Mato Grosso do Sul,
Espírito Santo, Rio de Janeiro, São Paulo, Extremo Sul da Bahia e Minas Gerais, representado
por Maria Dalce e Elizabete.
Cada representante informou sobre as atividades do Fórum em seu Estado, sendo o Fórum
Extremo Sul da Bahia o que se mostra mais articulado e com plano de ações bem definido.
Para fortalecimento dos fóruns, principalmente em estados muito grandes como Minas
Gerais, o Conselho deliberou pela liberdade de se criar fóruns abrangendo territórios de mais
de um Estado. Minas Gerais foi citado como exemplo, devido à sua grande extensão. A região
do Vale do Mucuri por exemplo, está muito mais próxima do ES e do Sul da Bahia do que da
região Central. E lá estão presentes a Fíbria e Suzano. A iniciativa de concretizar isto ficou a
cargo dos fóruns que possam ter interesse.
Desmatamento para produção de carvão foi outro assunto que surgiu "com força" na reunião,
a partir de relato da representante do Fórum de Piauí. Como sempre ela informou que a maior
parte do carvão vem para Minas. O Conselho deliberou por realização de reunião entre os
fóruns envolvidos, que ficou a princípio marcada para dezembro de 2012.
Não saber e ser difícil descobrir, o nome das empresas que compram carvão de origem
nativa, foi dificuldade levantada pela Amda na reunião.
Míriam Prochnow informou que está se mudando para SC e consultou o Conselho quanto à
continuidade da secretaria executiva em Brasília. Por unanimidade, deliberou-se que ela deve
continuar como secretária.
2. Informações sobre realização de ações previstas no planejamento estratégico do Fórum
Florestal Mineiro:
2.1 - Seminário Plantios Florestais e Proteção da Biodiversidade - foi realizado no auditório
do CREA - MG, nos dias 04 e 05 de junho de 2012.
2.2 - Revisão do planejamento estratégico - aprovado que será feita na próxima reunião a ser
realizada ainda em 2012.
3 - Seminário sobre plantios em Teófilo Otoni - aprovada proposta de apoio do Fórum à
realização de seminário sobre plantios em 2013, de forma conjunta com ong Movimento Pró
Rio Todos os Santos e Mucuri (por proposta da mesma). O Fórum poderá inclusive, apoiar

financeiramente, dentro de suas possibilidades, e participará da construção do programa e
organização do mesmo.
Alice Lorentz entende que o seminário deve tratar das possibilidades de condições de
sobrevivência das pessoas que dependem financeiramente do carvão. Para Dalce, da
Amda, esse aspecto é importante, mas é muito usado para justificar desmatamento. Informou
que há muito, a Amda cobra do governo que elabore diagnóstico da situação, visando
identificar quem realmente depende disto para sobreviver e então, aliar políticas sociais à
proibição do desmatameto.
Para o seminário serão convidados Fóruns do sul da Bahia e Espírito Santo.
4 - Substituição de vegetação nativa por plantios - para subsidiar a discussão, a Amda havia
solicitado informações à Semad quanto aos pedidos e licenças concedidas nesse sentido, que
não foram ainda repassadas. A proposta apresentada pela entidade é que o Fórum manifestese publicamente contrário à substituição. A proposta foi aprovada, a partir de documento que
será submetido aos membros do mesmo. Definido que o principal parâmetro serão as áreas
consideradas prioritárias para proteção da biodiversidade e apontar a importância do Estado
criar condições para a manutenção da vegetação nativa, tornando esta uma fonte de renda.
Fabiano (Plantar) e Júlio Sampaio (WWF) ficaram encarregados da elaboração da minuta
inicial. Além disto, ficou definido que na próxima reunião, o secretário de meio ambiente,
Adriano Magalhães será convidado a expor o Plano de Controle de Carvão.
5. Adequação da Lei Florestal Mineira ao Código Florestal - definido que, na próxima reunião,
este tema será ponto de pauta e, para tanto, será convidado alguém que possa falar sobre o
assunto.
6. Saldo financeiro do Fórum - a Amda informou que o saldo atualmente é de R$:
R$3.729,25 (três mil, setecentos e vinte e nove reais e vinte e cinco centavos), que poderá ser
utilizado na realização do seminário aprovado.
7. Próxima reunião - foi marcada para o dia 29 de novembro, das 10 às 17:00 horas e terá
como pauta, além dos assuntos constantes do item anterior, a revisão e avaliação do
planejamento estratégico do Fórum.
8. Reunião sobre carvão de florestas nativas - o Fórum deliberou por convidar o ES, MS e Sul
da Bahia para a reunião prevista pelo Conselho. A data não foi marcada ainda e a realização da
mesma dependerá também de custeio da vinda de representantes dos outros Estados. A
Amda consultará a secretaria executiva do Diálogo Florestal Nacional quanto à possibilidade
desse custeio.

