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1. Apresentação 
 
O presente relatório apresenta um resumo das principais atividades realizadas no âmbito 
do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, durante o ano de 2014. As atividades foram 
desenvolvidas em formato de Secretaria Executiva compartilhada por Marcos 
Alexandre Danieli, Daiana Tânia Barth e Edilaine Dick. Destaque também para o apoio 
dos integrantes do Fórum para o bom andamento das atividades. 
 
Junto seguem breves informações do Diálogo Florestal Nacional e do The Forest 
Dialogue (TFD), para conhecimento destes contextos e balizamento com o que vem 
sendo realizado em âmbito regional. 
 
Paralelo a este relatório seguem os Anexos, contendo o detalhamento das informações 
aqui apresentadas, incluindo atas das reuniões, apresentações, fotos, matérias divulgadas 
no site do Fórum e outros materiais produzidos no ano de 2014.  
 
 
2. Contexto Nacional e Internacional 
 
2.1. Participação no IX Encontro Nacional do Diálogo Florestal 
 
O encontro foi realizado de 25 a 27 de março, em Porto Alegre/Viamão – RS. Contou 
com a participação de 47 representantes de empresas e organizações do terceiro setor e 
teve como objetivo a avaliação da III Fase (2011 a 2014) e o planejamento da fase 
posterior.  
 
Durante o evento, o consenso do grupo foi a continuidade do Dialogo Florestal, 
mantendo sua identidade e governança e procurando se aproximar de outros setores para 
troca de experiências e definição de agendas em comum. 
 
Em sua estratégia prioritária, destaque para os seguintes temas: Serviços 
Ecossistêmicos, implantação do Código Florestal, Planejamento de Paisagens, 
Adaptação às mudanças climáticas. Entre as ações prioritárias: 1 – Implantação do 
Cadastro Ambiental Rural (CAR). 2 – Aproximação com outros setores (Paisagem, 
água e clima). 
 
A importância dos Fóruns Regionais também foi destaque, os quais tem como papel a 
“mobilização e catalização de pautas regionais e políticas públicas, bem como realizar 
a articulação dos temas conhecidos como 5Fs (Florestas, alimentos, combustíveis, 
fibras e água)” (Anexo I). 
 
Para mais informações sobre o encontro nacional:  
http://www.dialogoflorestal.org.br/noticias/171/dialogo-florestal-vai-continuar-e-deve-
se-aproximar-de-outros-setores 
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2.2. Diálogo Florestal Internacional (TFD) 
 
A reunião do The Forest Dialogue (TFD) ocorreu de 02 a 05 de setembro de 2015, na 
Finlândia e teve como objetivo a discussão dos 4Fs: alimentos, combustíveis, fibras e 
Florestas. 

A partir da análise da experiência da Finlândia e da troca de experiências, caminhos 
foram definidos para superar alguns dos principais desafios nos diálogos do 4FS, 
identificados nos diálogos anteriores: 

 Como conduzir planejamento de uso da terra que seja integrado, participativo e 
observe os direitos existentes? 

 Como melhorar a avaliação dos serviços ecossistêmicos na tomada de decisões 
de uso da terra? 

 Como incluir e apoiar os pequenos proprietários de terra? 
 O papel das normas e políticas internacionais (por exemplo, certificações) no 

uso da terra e tomada de decisão? 
 

Para mais informações sobre o encontro do TFD:  
http://theforestsdialogue.org/dialogue/field-dialogue-changing-outlooks-food-fuel-fiber-
and-forests-4fs-finland 
 
 
3. Contexto Regional - atividades realizadas 
 
3.1. Organização das reuniões 

 
A organização dessas reuniões compreende a comunicação com os participantes do 
Fórum, a organização da logística, alimentação e hospedagem, elaboração da pauta, 
condução da reunião, elaboração da memória da reunião e posterior envio aos 
participantes, envolvendo ainda o encaminhamento das atividades pós-reunião. 
 
Durante esse ano, foram realizadas as seguintes reuniões: 
 

 30 de abril de 2014 – XVIII Reunião Coletiva do Fórum – Sede da Sociedade 
de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS) em Curitiba (PR). 
 

A reunião contou com a presença de 16 representantes de organizações ambientalistas e 
empresas do setor florestal. Teve como principal objetivo o planejamento das ações para 
o fórum, relembrando os objetivos e o que foi planejado por cada grupo de trabalho 
(GT) em reuniões anteriores e a definição das demandas prioritárias a serem trabalhadas 
no ano de 2014 (Anexo II).  
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  12 de agosto de 2014 – XIX Reunião Coletiva do Fórum – Sede da Associação 
de Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi) em Atalanta (SC). 
 

Entre os encaminhamentos da reunião, que contou com 13 participantes, destaca-se a 
continuidade da revisão do planejamento do Fórum, com a definição das prioridades de 
atuação e a elaboração da carta propositiva enviada aos candidatos aos Governos dos 
Estados de Santa Catarina e Paraná.  
 
Entre os tópicos, o Fórum solicita prioridade na implementação do Cadastro Ambiental 
Rural (CAR), por ser o instrumento básico de efetivação da nova lei florestal (Lei n° 
12.651/2012) e das políticas a ela relacionadas (Anexo III).  

 
  06 de novembro de 2014 – XX Reunião Coletiva do Fórum – Sede da 

Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem (SPVS) em Curitiba (PR). 
 

Participaram da reunião 15 representantes de organizações ambientalistas e empresas do 
setor florestal. No evento, Ivone Namikawa, da Klabin, apresentou a Reserva Particular 
do Patrimônio Natural (RPPN) Complexo Serra da Farofa, criada em 2014 por esta 
empresa.  
 
Victória Rizo, da 2TREE Consultoria, abordou sobre certificação e manejo florestal.  
 
Os participantes também deram sequência à revisão do planejamento do Fórum, no 
intuito de alinhar e atualizar as ações estratégicas, relacionadas especialmente ao 
fomento e certificação florestal, ações socioambientais e planejamento e conservação da 
paisagem, na perspectiva de influência em políticas públicas (Anexo IV). 
 
 
3.2. Elaboração e envio de carta aos candidatos de Santa Catarina 
 
No dia 29 de setembro de 2014, o Fórum Florestal PR e SC protocolou carta aos oito 
candidatos ao Governo do Estado de Santa Catarina, no intuito de nortear a atuação do 
próximo governo em temas relacionados à conservação da biodiversidade (Anexo V). 
 
O texto chama a atenção para a degradação dos últimos remanescentes naturais e a 
perda da biodiversidade. O Fórum acredita que um programa específico para a 
conservação da biodiversidade em Santa Catarina e mecanismos inovadores que 
estimulem a conservação e a restauração de ecossistemas naturais é emergencial.  
 
Ao mesmo tempo em que chama a atenção para estes problemas, o grupo se dispõe a 
participar de discussões e de grupos de trabalho para ajudar o próximo governo a se 
destacar através da organização de uma agenda ambiental sólida e propositiva, 
possibilitando a implementação de ações inovadoras de curtíssimo prazo. 
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A carta representou o posicionamento do Fórum sobre temas considerados importantes 
pelo grupo. No entanto, o encaminhamento do envio da carta é a aproximação com o 
Governo para apresentação detalhada dos tópicos contidos no documento.  
 
3.3. Realização do Seminário sobre o CAR 
 
O Fórum Regional Paraná e Santa Catarina do Diálogo Florestal realizou no dia 13 de 
agosto o Seminário sobre Cadastro Ambiental Rural (CAR), com os seguintes objetivos: 
esclarecer os trâmites do CAR; entender as dificuldades para aplicação do CAR em 
campo; conhecer experiências de outros estados; e discutir como as empresas podem 
ajudar na implantação do CAR, inclusive no apoio a seus fomentados.  
 
O evento foi realizado no Centro Ambiental Jardim das Florestas da Associação de 
Preservação do Meio Ambiente e da Vida (Apremavi), em Atalanta (SC) e contou com 
a participação de mais de 40 pessoas entre representantes de organizações 
ambientalistas e empresas do setor florestal, técnicos do Ministério do Meio Ambiente 
(MMA) e da Secretaria de Desenvolvimento Econômico Sustentável de Santa Catarina 
(SDS), além de professores e estudantes interessados no tema e representantes dos 
Fóruns Florestais de MG e RS (Anexo VI).  
 
 
3.4. Elaboração de matérias para o site 

 
No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum, no site 
do DF Nacional. Segue para conhecimento (Anexo VII): 
 

 Fórum Florestal PR e SC realizou sua XX reunião 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/  
 

 Fórum Florestal PR e SC envia carta aos candidatos ao Governo de Santa 
Catarina 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/188/forum-florestal-pr-e-sc-envia-carta-aos-candidatos-ao-
governo-de-santa-catarina  
 

 Fórum Paraná e Santa Catarina realiza seminário sobre o CAR 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/182/forum-parana-e-santa-catarina-realiza-seminario-sobre-o-
car  
 

 Fórum Paraná e Santa Catarina realizará Seminário sobre Cadastro Ambiental 
Rural 
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http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/179/forum-parana-e-santa-catarina-realizara-seminario-sobre-
cadastro-ambiental-rural 
 

 Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina programa seminário sobre o Cadastro 
Ambiental Rural - CAR 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/174/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-programa-
seminario-sobre-o-cadastro-ambiental-rural-car  
 

 
3.5. Participantes das atividades do Fórum 
 
Abaixo segue a lista das empresas e organizações do terceiro setor participantes do 
Fórum no ano de 2014, incluindo os novos participantes e outros, a exemplo do público 
do Seminário sobre o CAR.  
 
Reuniões coletivas  
Olindo João Piacentini - Adami S.A. 
Marcos Venicius R. de Souza - Arauco do Brasil. 
Maria H. Yoshioka - Arauco do Brasil. 
Lorenzo Silva - Celulose Irani S.A. 
Gabriela Moroso - Celulose Irani S.A. 
Ivone Satsuki Namikawa - Klabin S.A. 
Eduardo A. D. Mota - MWV Rigesa. 
Zilda Romanovski - MWV Rigesa.   
 
Participantes – retomar contato para participação nas reuniões coletivas 
Battistella.  
Grupo Ecoverdi. 
Associação Paranaense de Empresas Florestais – APRE. 
ACR – Associação Catarinense de Empresas Florestais. 
Remasa Reflorestadora S. A. 
Instituto de Pesquisa em Vida Selvagem em Meio Ambiente – IPVES. 
 
Novos participantes 
2Tree Consultoria - Victoria Rizo. 
AMATA - Filipe Oliveira e Wagner Itria. 
Instituto Parque das Nascentes (IPAN) - Dayhane Hansen. 
 
Organizações do terceiro setor 
Amaranta Ferreira Bellei - Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida – 
Apremavi. 
Daiana Tânia Barth - Apremavi. 
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Edegold Schäffer - Apremavi. 
Edilaine Dick – Apremavi. 
Eloisa Donna – Apremavi. 
Marcos Alexandre Danieli – Apremavi. 
Marluci Pozzan – Apremavi. 
Miriam Prochnow – Apremavi. 
Morgana da Silva Freitas – Apremavi. 
Viviana Erpen – Apremavi. 
Wigold Bertoldo Schäffer – Apremavi. 
Jonata Giovanella - Associação Catarinense de Preservação da Natureza – Acaprena. 
Julio Cesar Moschetta da Silva - Associação Gato do Mato. 
Solange da Veiga Coutinho - Associação Gato do Mato. 
Matheus Nunes Silva - Centro Vianei de Educação Popular. 
Pollyana Born – Mater Natura - Instituto de Estudos Ambientais. 
Robson L. Capretz - Sociedade de Pesquisa em Vida Selvagem e Educação Ambiental – 
SPVS. 
Emerson Oliveira - SPVS. 
Giovana Baggio de Bruns - The Nature Conservancy – TNC. 
 
Outros participantes  
Lais Spris - Compensados Fuck LTDA. 
Wilson A. Massaneiro - Compensados Fuck LTDA. 
Adilson T. B. Silva – UDESC. 
Gabriela Savian - Conservação Internacional. 
João Daniel Simoes Pires - Instituto Çarakura. 
Mauro Figueiredo- Instituto Çarakura. 
Percy Nei Silva- Instituto Çarakura. 
Richard Smith- Instituto Çarakura. 
Rodrigo Merep- Instituto Çarakura. 
Junior Bertoldo – Autônomo. 
Kathia Vasconcellos Monteiro – Instituto Augusto Carneiro. 
Maria Dalce Rica - AMDA - Fórum Florestal Mineiro. 
Neuza Alves dos S. Medler – Particular. 
Adrian Ichlei - Manoel Marchetti Industria e Comércio LTDA. 
Mauricio José Cavilia - Manoel Marchetti Indústria e Comércio LTDA. 
Mauricio Mielbratz - Manoel Marchetti Indústria e Comércio LTDA. 
Ana Lucia Kvantchuz - Elementar Engenharia. 
Felipe Gomes - Secretaria de Agricultura/Pouso Redondo. 
Ivan Xavier Junior – Prefeitura Municipal de Gaspar. 
Ricardo Henrique Castani - Prefeitura Municipal de Gaspar. 
Rafaela P. Marquardt - MARPS Engenharia LTDA. 
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4. Considerações 
 
Principais avanços:  
 

 Manutenção da secretaria executiva e das reuniões do Fórum. 
 Realização do Seminário sobre o CAR, para discussão, divulgação do tema e 

troca de experiências entre os participantes. 
 Consolidação de um posicionamento comum na carta enviada pelo Fórum aos 

candidatos ao Governo de Santa Catarina. 
 Agregação de novos participantes ao Fórum. 

 
 
Principais desafios:  
 

 Manter e fortalecer a participação e mobilização nas ações e atividades 
realizadas pelo Fórum, como reuniões e seminários, e retomar a participação de 
representantes ausentes. 

 Continuidade das discussões sobre fomento e certificação florestal, ações 
socioambientais e planejamento e conservação da paisagem, na perspectiva de 
influência em políticas públicas. 

 
 
Assuntos Gerais: 
 

 Continuidade da revisão do planejamento do Fórum. 
 Planejamento das atividades para o ano de 2014. 

 
 
5. Anexos 
 
Paralelo a este relatório, são enviados os seguintes anexos: 
 Anexo I – Relatório e apresentações do IX Encontro Nacional do Diálogo 

Florestal - 25, 26 e 27 de março de 2014 - Porto Alegre/Viamão – RS. 
 Anexo II – Ata da XVIII Reunião Coletiva do Fórum - 30 de abril de 2014, sede 

da SPVS, Curitiba (PR). 
 Anexo III - Ata da XIX Reunião Coletiva do Fórum - 12 de agosto de 2014, 

Sede Apremavi, Atalanta (SC). 
 Anexo IV - Ata da XX Reunião Coletiva do Fórum - 06 de novembro de 2014, 

Sede SPVS, Curitiba (PR). 
 Anexo V - Carta do Fórum enviada candidatos ao Governo do Estado de Santa 

Catarina. 
 Anexo VI – Relatoria do Seminário sobre o Cadastro Ambiental Rural (CAR). 
 Anexo VII - Matérias divulgadas no site do Fórum. 


