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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 2016. As atividades foram 
desenvolvidas em formato de Secretaria Executiva compartilhada por Marcos 
Alexandre Danieli e Edilaine Dick. Destaque também para o apoio dos integrantes do 
Fórum para o bom andamento das atividades. 
 
Paralelo a este relatório seguem os Anexos, contendo o detalhamento das informações 
aqui apresentadas, incluindo as relatorias das reuniões e apresentações realizadas. 
 
 
2. Atividades realizadas 
 
2.1. Organização das reuniões e seminário temático 
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: 
 

 23 e 24 de fevereiro de 2016 - XXIII Reunião Coletiva do Fórum - sede da 
Klabin, em Telêmaco Borba (PR) (Relatoria no Anexo I). 

 
A reunião contou com a presença de 19 representantes de organizações ambientalistas e 
empresas do setor florestal. 
 
Foram dois dias de troca de experiências sobre o planejamento de propriedades e 
paisagens sustentáveis, incluindo visita técnica em uma propriedade modelo, que alia 
produção e conservação. 
 
Miriam Prochnow, secretária executiva do Diálogo Florestal Nacional e conselheira 
da Apremavi, abordou planejamento de propriedades e paisagens sustentáveis, 
especialmente sobre a importância de unir recuperação, produção e conservação em um 
cenário de mudanças climáticas. 
 
Durante a realização do Fórum, Miriam lançou o  volume 7, da série Cadernos do 
Diálogo, publicação que conta a experiência do Fórum Florestal do Sul e Extremo Sul 
da Bahia e também do Fórum Nacional e outros Fóruns Regionais. 
 
Nos relatos de experiência sobre trabalhos voltados ao planejamento da propriedade 
rural, restauração de áreas e certificação, Ivone Namikawa, coordenadora de 
Sustentabilidade Florestal da Klabin, trouxe o histórico e a importância do processo de 
certificação do Grupo de Produtores Florestais do Médio Rio Tibagi. 
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Maurício Reis, coordenador do Programa Matas Legais no Paraná (parceria Apremavi e 
Klabin), apresentou as oportunidades e resultados do trabalho desenvolvido no período 
de 2008 a 2016, que já envolveu mais de 350 propriedades em ações de preservação e 
recuperação de remanescentes florestais nativos. 
 
Sabrina de Freitas Bicca, coordenadora do Projeto Planejando Propriedades 
Sustentáveis, juntamente com Emílio André Ribas, da Apremavi e Paulo Santana, da 
TNC, apresentaram este projeto, que tem como objetivo a melhoria das condições 
econômicas, sociais e ambientais das pequenas e médias propriedades rurais nos 
municípios de Ortigueira, Imbaú e Telêmaco Borba. 
 
Marcos Alexandre Danieli, secretário executivo do Fórum, apresentou um balanço das 
atividades realizadas no período de 2014 a 2015. Em grupos, também foram discutidas 
as prioridades de atuação do Fórum, um trabalho que seguiu em andamento e foi 
consolidado na reunião seguinte. 
 
O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina agradece à Klabin e 2Tree pelo apoio e 
parceria na realização deste encontro. 
 

 
Momentos da reunião e visita técnica. Foto: Apremavi (acima), Marcos Alexandre Danieli (abaixo – 2ª e 
3ª), Marluci Pozzan (1ª e 4ª). 
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 06 de julho de 2016 - XXIV Reunião Coletiva do Fórum - Sede da Embrapa 
Florestas, em Colombo (PR) (Relatoria no Anexo II). 

 
A reunião contou com a presença de 25 representantes de organizações ambientalistas e 
empresas do setor florestal e contou com a seguinte pauta: 
 
O evento teve como objetivo consolidar as prioridades de atuação do Fórum e contribuir 
com o processo de revisão dos novos padrões de manejo florestal FSC®. A consulta 
pública do processo de revisão segue até o dia 15 de julho e é aberta a todos os 
interessados. 
 
O Fórum definiu o tema das Mudanças Climáticas como prioritário para discussão. A 
aproximação se dará pela análise das INDCs (Contribuições Nacionalmente 
Determinadas Pretendidas) e percepção de como o grupo pode contribuir. Este tema 
soma-se às outras três prioridades de discussão do Fórum: Fomento e Certificação 
Florestal, Planejamento da Paisagem e Conservação e Ações Socioambientais. O grupo 
também considerou importante a aproximação com o Diálogo do Uso do Solo, pela 
similaridade dos temas tratados no Fórum. 
 
Consulta pública FSC® 
Considerada ação prioritária pelo Fórum, a contribuição ao processo de revisão dos 
novos padrões de manejo florestal FSC® foi conduzida por Fabíola Zerbini, 
moderadora do evento e representante do FSC Brasil na reunião. 
 
A dinâmica contou com a apresentação do processo de construção dos padrões 
nacionais - histórico e momento atual; apresentação dos documentos finais e das regras 
do processo de consulta. Os participantes da reunião selecionaram as seguintes áreas de 
interesse para discussão: Serviços Ecossistêmicos; Altos Valores de Conservação 
(AVC) e Paisagens Florestais Intactas (IFL); Uso de pesticidas, fertilizantes e manejo 
integrado de pragas; e Restauração de Impactos. Estes temas foram tratados em grupos e 
as contribuições foram apresentadas, debatidas e encaminhadas em plenária. 
 
O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina agradece à Embrapa Florestas e ao FSC 
Brasil pelo apoio e parceria na realização desta reunião. 
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Momentos da reunião. Foto: Natalia Vieira. (acima), Fabíola Zerbini (abaixo). 
 
 
Seminário 
 

 26 de outubro de 2016 - Seminário “Mudanças Climáticas no Contexto do 
Planejamento de Propriedades e Paisagens - Sede da Celulose Irani, em Vargem 
Bonita (SC) (Relatoria no Anexo III). 

 
O Seminário contou com a presença de 40 representantes de representantes de 
organizações ambientalistas, empresas do setor florestal, órgãos ambientais, de extensão 
e assistência técnica, comitê de bacia, cooperativas, profissionais autônomos, poder 
publico municipal, estudantes e demais interessados pelo assunto e contou com a 
seguinte pauta: Teve como objetivo promover a troca de experiências e a discussão do 
tema mudanças climáticas no contexto do planejamento de propriedades e paisagens. 
 
Wigold Schaffer, fundador e conselheiro da Apremavi, falou sobre o tema mudanças 
climáticas e o sobre o Diálogo do Uso do Solo na Mata Atlântica (LUD – Land Use 
Dialogue), uma iniciativa que vem sendo desenvolvida no Alto Vale do Itajaí (SC) e 
que tem por objetivo mobilizar os diversos setores que atuam na região para promover o 
diálogo e trocar experiências sobre uso sustentável do solo e da paisagem. 
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Marina Campos, especialista em restauração florestal na The Nature Conservancy – 
TNC apresentou a Coalizão Brasil Clima, Florestas e Agricultura, um movimento 
multisetorial interessado em tratar das questões decorrentes das mudanças climáticas 
que pauta sua atuação por meio das 17 propostas construídas pela Coalizão, as quais 
buscam a redução das emissões de GEE e à economia de baixo carbono. Também 
apresentou os trabalhos do GT de Restauração e Reflorestamento. 
 
O Seminário contou ainda com a apresentação institucional da Celulose Irani, na fala 
de Gustavo Henning, Coordenador de Logística e Colheita Florestal da empresa, e com 
a apresentação do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, na fala de Marcos 
Alexandre Danieli, secretário executivo. Os participantes também assistiram o vídeo 
animado “Dialogando a Gente se Entende” que conta a história do Diálogo Florestal. 
 

 
Momento do seminário. Foto: Marcos Alexandre Danieli. 
 
 

 27 de outubro de 2016 – XXV Reunião Coletiva do Fórum - Sede da Celulose 
Irani, em Vargem Bonita (SC) (Relatoria no Anexo IV). 
 

No dia seguinte ao Seminário, também em Vargem Bonita, o Fórum Florestal Paraná e 
Santa Catarina realizou sua XXV reunião, com a presença de 07 representantes de 
organizações ambientalistas e empresas do setor florestal. 
 



8 
 

Buscando perceber de que forma o Fórum, empresas, instituições e outros setores 
podem contribuir com o tema mudanças climáticas e com as metas brasileiras 
assumidas no Acordo de Paris (NDCs - Contribuições Nacionalmente Determinadas) 
algumas sugestões passam pelas contribuições discutidas no Seminário, como: 
sensibilização para conectar pessoas com o tema; conhecimento do código florestal, 
articulação com tomadores de decisão; promoção do diálogo e mobilização; pressão e 
cobrança do poder público; conciliação entre produção e conservação. Além disso, o 
Fórum considera que o Diálogo do Uso do Solo e o Planejamento da Paisagem são 
importantes ferramentas que poderão ser utilizadas pelo setor florestal e o agro 
brasileiro para auxílio no alcance das NDCs. 
 
O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina agradece à equipe da Celulose Irani pelo 
apoio e parceria na realização destes encontros. 
 

 
Momento da visita técnica. Foto: Marcos Alexandre Danieli.  
 
 
2.2. Comunicação e divulgação do Fórum  
 
Lista de contatos 
Foram feitos contatos para com as empresas e organizações do terceiros setor 
participantes do Fórum para a atualização da lista de contatos, com a inclusão dos 
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endereços no e-mail utilizado para comunicação com o grupo: dialogoflorestal-pr-
sc@yahoogrupos.com.br 
 
Os endereços que porventura não conseguirem acessar esta conta do yahoo continuarão 
sendo copiados aos e-mails do Fórum.  
 
Visitas  
Foram realizadas visitas a empresas para divulgação do Diálogo Florestal, 
fortalecimento da participação, convite para eventos, integração ao grupo e 
levantamento da percepção de atores locais sobre a relação entre a silvicultura, 
biodiversidade e comunidades. 
 
Estas visitas foram realizadas durante a mobilização para o Seminário do Fórum aos 
seguintes locais: 
 

 Prefeitura de Faxinal dos 
Guedes  

 Prefeitura de Ponte Serrada 
 Prefeitura de Passos Maia 
 Prefeitura de Água Doce  
 Prefeitura de Vargem Bonita 
 Prefeitura de Irani 
 Prefeitura de Joaçaba 
 Comitê Chapecó-Irani 
 Epagri de Vargem Bonita 
 Epagri Água Doce 

 Epagri Catanduvas 
 Avelino Bragagnolo S/A – 

Faxinal dos Guedes. 
 Berneck – Curitibanos. 
 Sincol – Caçador. 
 Trombini – Fraiburgo. 
 Primo Tedesco – Caçador. 
 Marconstroi – Joaçaba. 
 Madeireira Golim e Cia – Ponte 

Serrada. 
 Servalle Pallets – Ponte Serrada. 

 
 

Reunião na empresa Berneck de Curitibanos, SC. 
Foto: Marcos Alexandre Danieli. 

Reunião na empresa Primo Tedesco de Caçador, 
SC. Foto: Edegold Schaffer. 
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Reunião na empresa Trombini de Fraiburgo, SC. 
Foto: Edegold Schaffer. 

Reunião na empresa Sincol de Caçador, SC. Foto: 
Edegold Schaffer. 

 
 
Elaboração de matérias para o site 

 
No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum no site 
do DF Nacional, as quais abaixo: 

 Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina realiza seminário sobre Mudanças 
Climáticas 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/243/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-seminario-
sobre-mudancas-climaticas- 
 

 Fórum Paraná e Santa Catarina realizará Seminário sobre Mudanças Climáticas 
no contexto da Paisagem 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/239/forum-parana-e-santa-catarina-realizara-seminario-sobre-
mudancas-climaticas-no-contexto-da-paisagem 
 

 Fórum PR e SC define prioridades e debate padrões de manejo florestal FSC 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/233/forum-pr-e-sc-define-prioridades-e-debate-padroes-de-
manejo-florestal-fsc- 
 

 Fórum Florestal PR e SC contribuirá com a revisão dos padrões nacionais de 
manejo florestal do FSC 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/232/forum-florestal-pr-e-sc-contribuira-com-a-revisao-dos-
padroes-nacionais-de-manejo-florestal-do-fsc 
 

 Fórum Florestal PR e SC discute planejamento de propriedades e paisagens 
http://www.dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-
catarina/noticias/222/forum-florestal-pr-e-sc-discute-planejamento-de-
propriedades-e-paisagens 
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Participação no XI Encontro Nacional do Diálogo Florestal 
O Diálogo Florestal realizou, de 23 a 25 de novembro de 2016, seu XI Encontro 
Nacional. O evento aconteceu em Vitória (ES) e contou com a participação de 41 
pessoas, representando ONGs socioambientais e empresas do setor florestal. Todos os 
Fóruns Regionais do Diálogo também estiverem presentes. O encontro contou com o 
apoio local do Fórum Florestal Capixaba, do Instituo BioAtlântica (IBIO) e da Fibria. 
 
Entre os participantes do Fórum Florestal PR e SC, participaram Marcos Alexandre 
Danieli (Apremavi/secretário); Ademar da Silva Brasileiro (Mater Natura/representante 
do Fórum); Anderson Clayton Copini (ONG Gato do Mato) e Ivone Namikawa 
(Klabin), representando o conselho de coordenação do DF. 

 
Participantes do Encontro Nacional do DF. Foto: Marcos Alexandre Danieli. 
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A programação do evento contou com:  
 

 Dia de Campo: Visita aos experimentos florestais da FIBRIA. 
o 1 - Torre de fluxo, tema novo para o diálogo e com interessantes 

resultados para conhecer a relação da planta com o ambiente. 
o 2 - Programa de Desenvolvimento Rural Territorial (PDRT). 
o 3 - OSCIP – Centro de Reintrodução de Animais Selvagens (CEREIAS).  

 Apresentação das atividades do Diálogo Florestal em 2016. 
 Apresentação do diagnóstico vindo dos Fóruns Regionais (avanços, desafios e 

sugestões). 
 Avaliação do Diálogo Florestal. 
 Apresentação do LUD (Land Use Dialogue) – Diálogo do Uso do Solo. 
 Exibição do vídeo da reunião de Atalanta e debates sobre possibilidades de 

ampliação para outros Fóruns Regionais. 
 Apresentação do Programa Estadual de Aumento da Cobertura Florestal do ES 

(Programa Reflorestar) 
 Apresentação do Pacto pela Restauração da Mata Atlântica: objetivos, metas e 

interfaces com o Diálogo Florestal. 
 Apresentação da estratégia de plantações do WWF. 
 Debate sobre o documento sobre Licenciamento. 
 Atividades prioritárias para 2017. 
 Intercâmbio entre os Fóruns Regionais 
 Encerramento do Encontro Nacional 

 
 
Destaque para a troca de experiências entre os Fóruns Regionais, com o apontamento 
dos avanços/resultados alcançados, desafios, atividades sugeridas para minimizar os 
desafios, além das atividades realizadas em 2016 e sugestões de próximas atividades.  
 
 
Para mais informações sobre o Encontro Nacional, acesse a matéria do evento:  
http://www.dialogoflorestal.org.br/noticias/245/dialogo-florestal-realizou-encontro-
nacional-em-vitoria-es 
 
 
2.3. Participantes das atividades do Fórum 

Abaixo segue a lista das empresas e organizações do terceiro setor participantes 
do Fórum no ano de 2016, incluindo novos participantes e outros. Na lista das empresas 
e organizações do terceiro setor, há outros representantes além dos titulares nas reuniões 
coletivas, em um aumento que ocorreu especialmente a partir da realização de visitas de 
campo, evento conjunto com o FSC e realização de seminário temático. 
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Reuniões coletivas e Seminário 
 
Empresas  

1. Victor Fagundes – 2Tree Consultoria 
2. Vinicius Oliveira – 2Tree Consultoria 
3. Tiago Eduardo Leopoldo – Arauco do Brasil. 
4. Samantha Paiva – Klabin 
5. Sabrina Bicca – Klabin  
6. Olindo João Piacentini – Adami S/A. 
7. Nilson Mendes – WestRock. 
8. Maria Harumi Yoshioka - Arauco do Brasil. 
9. Manoel Salvador – WestRock. 
10. Luiz Antonio de Souza – WestRock. 
11. Johnny Allan Wensersky - Arauco do Brasil. 
12. Ivone Namikawa – Klabin  
13. Jacson R. Guimarães – WestRock. 
14. Gustavo Henning – Celulose Irani 
15. Heloise Lebkuchen – Celulose Irani 
16. Daniel de Oliveira – Klabin  
17. Diego Bongiorno Cruz – WestRock. 

 
Organizações do terceiro setor  

1. Ademar Brasileiro – Mater Natura 
2. Alessandra Xavier de Oliveira – SPVS. 
3. Weliton Oliveira Machado – Apremavi  
4. Pedro Ferreira – Apremavi  
5. Paulo Santana – TNC 
6. Marluci Pozzan – Apremavi. 
7. Miriam Prochnow – Diálogo Florestal/Apremavi 
8. Mauricio Reis – Apremavi  
9. Matheus Nunes da Silva – Vianei 
10. Marina Campos – TNC 
11. Marcos Alexandre Danieli – Apremavi. 
12. Júlio C. Moschetta da Silva – ONG Gato do Mato. 
13. Jonata Giovanella – Acaprena. 
14. Jhonatan Timoteo – Apremavi  
15. Gabriela Hiller – Instituto Parque das Nascentes (IPAN). 
16. Guilherme Ribas – Apremavi  
17. Emilio Ribas – Apremavi  
18. Edilaine Dick – Apremavi. 
19. Anderson C. Copini – ONG Gato do Mato. 

 
Associações de empresas florestais 

20. Mauro Murara Jr. – ACR  
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Novas instituições e/ou representantes 
21. Yeda M. M. Oliveira – Embrapa Florestas. 
22. Sérgio Gaiad - Embrapa Florestas. 
23. Juliana Kramer – Comfloresta. 
24. Jarbas Yukio Shimizu – Embrapa Florestas. 
25. André Biscaia - Embrapa Florestas. 

 
Outros participantes - evento FSC e seminário   

26. Adair Spader – Prefeitura de Vargem Bonita 
27. Winicius Oliveira da Silva – Prefeitura de Vargem Bonita 
28. Valdecir Valcarenki – Epagri  
29. Tainá Meneghini – Bionova 
30. Sandro Tremeá – Aurora 
31. Rosana Renner – RBG Conhecimento. 
32. Rogério Golin - Defesa Civil de SC 
33. Ricardo Jerozolimski – ICMBio/REVIS dos Campos de Palmas 
34. Novelli Sganzerla – Prefeitura de Água Doce, SC 
35. Monica Patricia Prestes – Comitê Chapecó-Irani 
36. Mariangela Gerum - RGB Conhecimento 
37. Mariane Haack – Bionova 
38. Marciano Maciel Vieira – Grimpeiro 
39. Maicon Waskiewic – Consórcio Lambari 
40. Jussara Aparecida da Cruz – Prefeitura de Vargem Bonita, SC 
41. Leila Angela Tirelli – Epagri  
42. Luciano Pery – Defesa Civil de SC 
43. Juliano Rodrigues de Oliveira – ICMBio/PARNA das Araucárias 
44. Jhonatan Friguel Tavares – Timber Forest 
45. Irineu Parolim – Prefeitura de Joaçaba, SC 
46. Ivan T. Baldissera – Comitê Chapecó-Irani 
47. Evandro Ronei Weirich – BRF Concórdia 
48. Fabíola Zerbini – FSC Brasil. 
49. Felipe Santos – Iguaçu Celulose. 
50. Elisandra de Lima – Bragagnolo 
51. Angelo Milani - Grimpeiro 
52. Antonio de Almeida Correia Junior – ICMBio/ESEC Mata Preta 
53. Clenoir A. Soares - Comitê Chapecó-Irani 
54. Ana Paula Knakiwiscz - Cooperalfa 
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3. Considerações 
 
Como demanda para o Encontro Nacional realizado em novembro, o Fórum fez a 
avaliação do Fórum Florestal PR e SC, conforme abaixo: 
 
Três principais avanços/resultados alcançados. 

 Fortalecimento do diálogo entre empresas do setor de base florestal e ONGs 
ambientalistas. 

 Relacionamento com a comunidade por meio da realização de seminários, 
espaços fundamentais para reflexão e esclarecimento sobre os temas abordados. 

 Definição de agendas e posicionamentos comuns frente a temas prioritários, a 
exemplo da discussão sobre o planejamento de propriedades e paisagens, que 
visa a incorporação dos conceitos adotados em projetos e programas 
desenvolvidos pelas empresas e ONGs participantes do Fórum. 
 

 2 - Três principais desafios que ainda persistem. 
 Divulgar as discussões do Fórum para a sociedade em geral, no intuito de 

influenciar empresas e agricultores que não participam do Fórum sobre a 
importância de se seguir a normas ambientais atuais para o plantio de exóticas, 
incluindo princípios de sustentabilidade em seus plantios e considerando o 
planejamento da paisagem. 

 Fortalecimento da participação nas ações e atividades realizadas pelo Fórum. 
 Institucionalização do Fórum pelas empresas e ONGs e apoio à divulgação desta 

iniciativa. 
 

 3 - Três atividades que o Fórum poderá realizar para ajudar nos desafios. 
 Transformar as discussões em recomendações e direcionamentos para políticas 

públicas e promover a articulação para encaminhamentos necessários. 
 Realização de visitas a empresas do setor de base florestal e ONGs para 

fortalecer a participação no Fórum Florestal PR e SC. 
 Realização de reuniões setoriais em determinados territórios para discutir os 

temas prioritários do Fórum. 
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4. Próximas atividades 
 Continuidade das visitas a empresas e ONGs para fortalecer a participação no 

Fórum Florestal PR e SC. 
 Aproximação e fortalecimento do Diálogo Florestal e Fórum com as associações 

estaduais de base florestal (APRE e ACR) por meio da participação nas 
assembleias destas associações para exposição do trabalho. 

 Realização do próximo encontro do Fórum dias 08 e/ou 09 de março de 
2017, em Blumenau (SC), a convite do IPAN – Instituto Parque das 
Nascentes. Deve ser feita uma enquete para definir se o evento terá um ou dois 
dias.  
Temas/demandas para a próxima reunião: 
 Atuação da Acaprena nas políticas públicas regionais e Parque das 

Nascentes (IPAN). 
 Fomento e certificação Florestal: Organizar o guia/manual de divulgação 

das diretrizes de certificação/adequação ambiental aos pequenos 
agricultores. Obs: Na discussão sobre o folder a ser elaborado, o grupo 
sugeriu nortear o material para falar sobre adequação de propriedades e 
não especificamente sobre certificação, pois este seria um passo seguinte.  

 Discutir a participação no Fórum de outros setores e empresas que não 
tem base florestal, mas que plantam muita madeira para manutenção dos 
seus processos produtivos. 

 Analisar formas de comunicação do Fórum Florestal PR e SC (agenda, 
página no Facebook). 

 Discutir pontos do relato das visitas de campo realizadas no período de 
13 a 20 de outubro de 2016 durante a divulgação do Fórum e do 
Seminário. 

 Visita técnica de integração.  
 
Temas/demandas para outras reuniões do Fórum: 
 Estreitar relações com políticas e programas governamentais:  

 Corredores Ecológicos e o Sistema de Créditos de Conservação 
(SICC) – Fatma 

 Integração com o Fórum Florestal São Paulo, para troca de experiências. 
 Realização de um Seminário regional. 

 
Também são consideradas as prioridades indicadas no documento “Demandas do 
Fórum”, presente no anexo I, que funciona como documento norteador das ações do 
Fórum. 
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5. Anexos 
 
Paralelo a este relatório, são enviados os seguintes anexos: 
 

 Anexo I – Relato da XXIII Reunião Coletiva do Fórum - 23 e 24 de fevereiro de 
2016 - sede da Klabin, em Telêmaco Borba (PR). 

 Anexo II – Relato da XXIV Reunião Coletiva do Fórum - 06 de julho de 2016 -
Sede da Embrapa Florestas, em Colombo (PR). 

 Anexo III – Relato do Seminário “Mudanças Climáticas no Contexto do 
Planejamento de Propriedades e Paisagens - 26 de outubro de 2016 - Sede da 
Celulose Irani, em Vargem Bonita (SC). 

 Anexo IV - Relato da XXV Reunião Coletiva do Fórum - 27 de outubro de 2016 
–- Sede da Celulose Irani, em Vargem Bonita (SC). 
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