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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 2018.  
 
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. 
 
No biênio 2017/2018, o Fórum Florestal PR e SC contou com apoio financeiro das empresas 
Klabin, Arauco, WestRock e Adami para as atividades realizadas pela secretaria executiva, apoio à 
participação das ONGs nas reuniões e realização dos seminários regionais. 
 
 
2. Atividades realizadas 
 
2.1. Organização das reuniões e seminário temático 
A organização dessas reuniões e seminários compreende a comunicação com os participantes do 
Fórum, a organização da logística, alimentação e hospedagem, elaboração da pauta, condução do 
encontro, elaboração da memória da reunião e posterior envio aos participantes, envolvendo ainda o 
encaminhamento das atividades pós-reunião. 
 
Seminário temático 
No ano de 2018 o Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina completou 10 anos. Como parte da 
comemoração, no dia 27 de março de 2018 este Fórum realizou o Seminário – Planejamento da 
Paisagem e Conservação, na sede do Instituto Federal de Santa Catarina (IFSC) – Campus Lages 
(SC). 
 
O evento reuniu 115 participantes, incluindo representantes de empresas do setor florestal, ONGs, 
plantadores de florestas, agricultores, extensionistas rurais, órgãos ambientais e poder público 
municipal, conselhos municipais de meio ambiente, comitês de bacia hidrográfica, empresas de 
consultoria, estudantes e demais interessados no tema. 
 
Confira a matéria de divulgação produzida sobre o evento: http://www.apremavi.org.br/seminario-
comemora-os-10-anos-do-forum-florestal-parana-e-santa-catarina/ 
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Mobilização para o seminário: O seminário foi precedido pelo trabalho de campo realizado no 
período de 12 a 16/03/18 pela secretaria executiva do Fórum para entrega de convites mobilização 
para o evento. Foram visitadas principalmente as prefeituras, escritórios da Epagri, empresas 
florestais, órgãos ambientais (incluindo o Parna São Joaquim), universidades, comitê de bacia e 
propriedades em certificação dos municípios da Área Focal 1 do Fórum PR e SC – Planalto Serrano 
de SC: Lages, Bocaina do Sul, Capão Alto, Campo Belo do Sul, Correia Pinto, Otacílio Costa, 
Painel, Palmeira, São Joaquim, São José do Cerrito, Urubici. 
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Epagri de Lages Prefeitura de Lages 

  
Prefeitura de Palmeira, SC Prefeitura de Ponte Alta 

  
Prefeitura de São Joaquim  
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Fotos: Arquivo Apremavi e Marcos Alexandre Danieli (sedes das instituições). 

 

Reuniões Coletivas do Fórum 

Durante o ano de 2018, foram realizadas as seguintes reuniões: 
 

 28 de março de 2018 - XXIX Reunião Coletiva do Fórum: Sede da empresa 
Florestal Gateados. Rodovia SC-390, Km 204. Localidade Fazenda dos 
Gateados – interior. Campo Belo do Sul (SC) (Relatoria no Anexo I). 

 
O encontro contou com a presença de 14 representantes de organizações ambientalistas, 
empresas do setor florestal, instituições de ensino e pesquisa e convidados. O apoio 
logístico foi dado pela empresa Florestal Gateados, que sediou o evento. Foram 
apresentados e discutidos os seguintes pontos de pauta: 
 

 Assuntos gerais: 
o Avaliação do seminário. 
o Proposta para o biênio 2018-2019. 
o Encaminhamento da reunião setorial sobre mercado da madeira. 
o Definição de agenda de trabalho para a publicação adequação e certificação. 
o Atualização sobre a possibilidade de plano de comunicação do Fórum. 
o Conversa inicial sobre a lista para atuação em políticas públicas. 
o Apresentação e aprovação da carta sobre o PL da caça. 
o Conversa sobre demanda para região do Parna Serra do Itajaí – 

planejamento de propriedades para mitigar plantios florestais irregulares. 
o Atualização da agenda de conservação de áreas no segundo planalto do PR 

 Visita de campo na Florestal Gateados. 
o Case sobre a RPPN Emílio Einsfeld Filho e Trilha da Cachoeira em AAVC. 
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Participantes da reunião (sede da Florestal Gateados e Trilha da Cachoeira). Foto: Arquivo Apremavi. 
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 07 e 08 de agosto de 2018 - XXX Reunião Coletiva do Fórum: Sala de Reuniões 
da Epagri - Estação Experimental/Gerência Regional de Caçador, Caçador, SC 
(Relatoria no Anexo II). 

 
O encontro contou com a presença de 36 representantes de organizações ambientalistas, 
empresas e associações do setor florestal, instituições de ensino e pesquisa e 
convidados. O apoio logístico foi dado pela empresa Epagri - Estação 
Experimental/Gerência Regional de Caçador, que sediou o evento. Foram apresentados 
e discutidos os seguintes pontos de pauta: 
 

 Atuação da empresa Adami. 
 ONG Gato do Mato: trajetória e perspectivas. 
 Projeto VERENA - Valorização Econômica do Reflorestamento com Espécies 

Nativas.  
 Assuntos gerais: 
 Atualização da agenda de conservação de áreas no segundo planalto do PR 

o Encaminhamento da reunião setorial sobre mercado da madeira. 
o Publicação sobre adequação e certificação florestal. 
o Encaminhamento da Moção sobre o PL da Caça. 
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Participantes da reunião no primeiro e segundo dia (visita na Estação Experimental da Embrapa). Foto: 
Marcos Alexandre Danieli e Arquivo Apremavi (foto do grupo). 
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 13 de novembro de 2018 - XXVIII Reunião Coletiva do Fórum - Sede do Mater 
Natura – Instituto de Estudos Ambientais. Curitiba – PR (Relatoria no Anexo 
III). 

O encontro contou com a presença de 16 representantes de organizações ambientalistas, 
empresas e associações do setor florestal, instituições de ensino e pesquisa e 
convidados. O apoio logístico foi dado pelo Mater Natura Instituto de Estudos 
Ambientais, que sediou o evento. 

 Atuação do Mater Natura Instituto de Estudos Ambientais. 
 Assuntos gerais – atualizações e encaminhamentos 

o Nova secretária executiva do Diálogo Florestal Nacional. 
o Parceria com o Projeto Verena. 
o Moção sobre o PL da caça. 
o Agenda de conservação de áreas naturais no segundo planalto do Paraná. 
o Retirada de exóticas em APP – entraves burocráticos para restauração. 
o Publicação sobre adequação e certificação florestal. 
o Agenda para 2019 (reunião setorial no Oeste, reunião com o Fórum de SP..) 

 

 
Participantes da reunião. Foto: Arquivo Apremavi. 
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2.2. Parceria com o Projeto VERENA  
No dia 16 de outubro de 2018 foi realizada uma reunião técnica na sede da Klabin, em 
Telêmaco Borba (PR), com a participação de 23 pessoas entre produtores rurais e 
representantes da Apremavi, Klabin, WRI Brasil, Bioflora, TNC, 2Tree Consultoria, 
cooperativas e secretaria executiva do Diálogo Florestal Nacional e do Fórum Florestal 
PR e SC. 
 

 
Participantes da reunião. Foto: Marcos Alexandre Danieli 
 
O encontro ocorreu dentro do escopo do Projeto Verena e teve como objetivo discutir 
oportunidades de adequação ambiental e geração de renda a partir do plantio de espécies 
nativas e exóticas. 
 
Essa atividade é um desdobramento da apresentação do Projeto Verena realizada 
na reunião do Fórum PR e SC no início de agosto, em Caçador. Um dos 
encaminhamentos foi apresentar os resultados do Verena aos fomentados e produtores 
rurais relacionados às empresas florestais que integram o Fórum, com o objetivo de 
fomentar a implantação de alguns modelos adequados para a regularização da Reserva 
Legal e/ou áreas de baixa aptidão agrícola, para testar a solução que agrega o retorno 
econômico e a adequação da propriedade. 
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A reunião contou com a apresentação de André Nave, da Bioflora – Tecnologia da 
Restauração, que trouxe um panorama da legislação ambiental e das possibilidades para 
aliar restauração ecológica com retorno econômico, a exemplo dos sistemas 
agroflorestais (SAFs). Claudio Pontes e Miguel Calmon, do WRI Brasil, ressaltaram a 
importância do plantio de mudas como estratégia para mitigar mudanças climáticas, 
enaltecendo o Projeto Verena como uma estratégia que contribui para essa ação e ao 
mesmo tempo gera retorno econômico às propriedades rurais. 
 
Temos o desafio de criar uma “nova economia florestal baseada em espécies nativas”, 
frisa Calmon, ao relembrar o quanto ainda precisamos avançar em pesquisa e 
desenvolvimento nessa área. Ele cita que algumas experiências foram reunidas no 
livro silvicultura e tecnologia de espécies da Mata Atlântica (acesse aqui), no contexto 
do norte do Espírito Santo e sul da Bahia, mas que é importante dar força e escala a esse 
trabalho com nativas, que já se mostrou ser um negócio atrativo. 
 
Após as apresentações, o diálogo na reunião contribuiu para o esclarecimento de 
dúvidas e para o convite aos produtores rurais interessados na parceria com o Verena 
para a implantação de Unidades Demonstrativas em suas propriedades. 
 
Como encaminhamento, a Apremavi, dentro do escopo do Programa Matas Legais, 
junto com a Bioflora, fez visitas de campo às propriedades interessadas ou com 
potencial interesse na implantação das Unidades Demonstrativas, com o objetivo de 
detalhar a proposta e os passos seguintes.  
 
As visitas foram realizadas no final de novembro a dois possíveis produtores 
interessados em adotar um modelo de produção de espécies nativas para exploração 
econômica e comercialização, sendo uma propriedade no município de Ventania (PR) e 
ao Grupo SLB (coordenado por um grupo de investimento de capital estrangeiro). 
  
  
 2.3. Participação no Seminário Regional – Restaura Alto Vale 
No dia 13 de setembro de 2018 foi realizado o Seminário Regional – Restaura Alto 
Vale, promovido pela Apremavi por meio do projeto Restaura Alto Vale, financiado 
pelo BNDES, que tem como objetivo principal restaurar áreas degradadas da Mata 
Atlântica, contribuindo com a adequação de propriedades rurais e a conservação de 
mananciais hídricos e da biodiversidade no Alto Vale do Itajaí, SC. O evento aconteceu 
em Rio do Sul (SC) e contou com a participação 150 pessoas, entre técnicos, estudantes, 
professores, agricultores e demais interessados no tema da Restauração. Marcos 
Alexandre Danieli participou representando a secretaria executiva do Fórum. O evento 
também contou com a presença de Fernanda Rodrigues, secretária executiva do DF. 
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Entre os palestrantes, destaque ao professor Ricardo Ribeiro Rodrigues, professor do 
Departamento de Ciências Biológicas da ESALQ/USP, que falou sobre a “Importância 
da restauração florestal nas propriedades rurais da Mata Atlântica”, apresentou 
exemplos práticos, resultados de plantios de restauro e ressaltou o papel e 
responsabilidades do proprietário rural com a restauração de áreas degradadas. 
 
Leandro da Rosa Casanova, assessor florestal da Apremavi, concluiu o seminário 
falando sobre a “Legislação ambiental aplicada a pequena propriedade rural” e 
destacou a importância do projeto Restaura Alto Vale como apoiador no cumprimento 
da legislação ambiental. 

Acesse aqui a matéria de divulgação do seminário: https://apremavi.org.br/seminario-
regional-restaura-alto-vale-e-realizado-pela-apremavi/ 

 

Ricardo Rodrigues, professor da ESALQ/USP, falou sobre a importância da restauração florestal nas 
propriedades rurais. Foto: Marcos A. Danieli. 
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2.4. Participação na Oficina Reposicionamento Estratégico do Diálogo Florestal 

O Diálogo Florestal realizou um encontro para avaliar sua atuação e decidir os rumos a 
serem seguidos nos próximos anos. A oficina de reposicionamento estratégico, contou 
com  participação de 31 pessoas e foi realizada em Campinas (SP), nos dias 09 e 10 de 
maio de 2018. 
 
Entre os participantes do Fórum Florestal PR e SC, participaram Marcos Alexandre 
Danieli (Apremavi/secretaria executiva); Gisela Andrejow (WestRock); Marcelo Bosco 
Pinto (SPVS) e  Ivone Namikawa (Klabin). 
 
Foi consenso de que o Diálogo deve continuar, de que existem muitos avanços, mas ao 
mesmo tempo ainda muitos desafios e que deverá haver um esforço para que novos 
impactos positivos sejam gerados no âmbito da iniciativa. 
 
O objetivo geral permanece: promover ações efetivas associadas à produção florestal, 
ampliar a escala dos esforços de conservação e restauração do meio ambiente, gerando 
benefícios para os participantes do Diálogo e para a sociedade em geral. 
Como novos objetivos específicos foram definidos os seguintes: 
Fortalecer e multiplicar ações de conservação da natureza nos territórios de atuação do 
Diálogo Florestal. 
 Ampliar o alcance temático, territorial e institucional do DF. 
 Expandir a atuação do DF para a Amazônia. 
 Debater temas estratégicos relacionados aos objetivos do Diálogo Florestal e 

buscar posicionamento, quando possível. 
 Assegurar a participação e a interação do DF com o meio acadêmico. 
 Fortalecer os Fóruns Regionais 
 Promover o Diálogo Florestal para ampliar sua influência e a difusão de 

conteúdos. 
 Buscar a sustentabilidade do DF, garantindo a sua viabilidade executiva e 

financeira a longo prazo. 
 
Para cada objetivo foram elencadas metas, as quais integram o plano de ação refinado 
após o evento pelo conselho de coordenação do DF. 
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Roda final de conversa. Foto: Arquivo Apremavi e Tatiana Espíndola (roda de participantes). 
 
 
Para mais informações sobre o Encontro Nacional, acesse o relatório da oficina (Anexo 
IV) e confira a matéria de divulgação: http://dialogoflorestal.org.br/dialogo-florestal-
define-metas-para-nova-fase/ 
 
 
2.5. 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 continuam 
sendo copiados aos e-mails do Fórum.  
 
Elaboração de matérias para o site 

 
No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum no site 
do DF Nacional. Clique nas imagens para acessar as matérias: 
 

  
http://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-

pr-e-sc-realiza-reuniao-em-curitiba/ 
http://dialogoflorestal.org.br/projeto-
verena-e-apresentado-a-produtores-
rurais-da-regiao-do-forum-pr-e-sc/ 
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http://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-

pr-e-sc-debate-estrategias-de-restauracao-
florestal/ 

http://dialogoflorestal.org.br/seminario-
comemora-os-10-anos-do-forum-
florestal-parana-e-santa-catarina/ 

 
  
2.6. Participantes das atividades do Fórum 

Abaixo segue a lista das empresas, organizações do terceiro setor participantes 
do Fórum no ano de 2018, incluindo novos participantes e outros.  

 
Reuniões coletivas  
 
Empresas do setor de base florestal 

10 participantes de 06 empresas: 

1. Bruna Salami – Florestal Gateados 
2. Heloise Lebkuchen – Celulose Irani 
3. Ivone Satsuki Namikawa – Klabin  
4. Jacson R. Guimarães - WestRock 
5. Juliana Tramontina – Adami 
6. Larissa C. R. Magalhães - Celulose Irani 
7. Maria Harumi – Arauco 
8. Mireli Moura Pitz Floriani – Klabin 
9. Tiago Luiz Daros – Arauco 
10. Vlademir Martarello – Adami 
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Organizações do terceiro setor 

27 participantes de 08 ONGs: 

11. Ademar da Silva Brasileiro – Mater Natura 
12. Anderson Copini – Gato do Mato 
13. Andréa Tozzo Marafon – Gato do Mato 
14. Arthur Klein Goelzer – Gato do Mato 
15. Daiana Tânia Barth - Apremavi 
16. Daros Augusto Teodoro da Silva – Rede Ecovida 
17. Edilaine Dick – Apremavi 
18. Eduardo B. Ribas – Gato do Mato 
19. Emílio André Ribas – Apremavi 
20. Jonata Giovanella – Acaprena 
21. Júlio César Moschetta da Silva – Gato do Mato 
22. Júlio Tymus – TNC 
23. Karen Ângela Flores – Apremavi 
24. Karoline Rodrigues – Gato do Mato 
25. Leandro Casanova - Apremavi 
26. Maíra Ratuchinski - Apremavi 
27. Marcelo Bosco - SPVS 
28. Marcos Alexandre Danieli – Apremavi 
29. Marcos José dos Santos – Apremavi 
30. Maurício Batista Reis – Apremavi 
31. Miriam Prochnow – Apremavi 
32. Paula Tonatto C. Pereira – Gato do Mato 
33. Paulo Pizzi – Mater Natura 
34. Pedro Ferreira – Apremavi 
35. Rafaela C. Sella Erthal - Apremavi 
36. Randi Raddatz – Instituto Parque das Nascentes 
37. Weliton Oliveira – Apremavi 

 
 

Universidades/centro de pesquisa  
04 participantes de 02 universidades/centros de pesquisa: 

38. Luciane Costa – IFFS Lages 
39. Tayane Mary Okamoto Bianchin - IFFS Lages 
40. André Biscaia – Embrapa Florestas  
41. Denise Jeton Cardoso – Embrapa Florestas  
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Associação de empresas do setor florestal 

02 participantes de 01 associação de empresas do setor florestal: 

42. Mauro Murara – ACR 
43. Davi Etelvino – ACR 

 
Empresas de consultoria/assistência técnica 

04 participantes de 02 empresas de consultoria/assistência técnica: 

1. Alissa Mayla Pereira – 2Tree Consultoria 
2. André Sanches – 2Tree Consultoria 
3. Mariangela Gerum - RBG conhecimento 
4. Vinícius Oliveira – 2Tree Consultoria 

 
02 Convidados de 03 instituições/redes 

44. Claudio Pontes – WRI Brasil 
45. Fernanda Rodrigues – Secretaria executiva Diálogo Florestal 

 
 
3. Considerações 
 
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 e 
conservação de áreas naturais, 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. 
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 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. 
 
 
4. Próximas atividades 
 
Abaixo segue a agenda de reuniões para 2019: 

Agenda de reuniões do Fórum em 2019 

 Realizar reunião conjunta entre o Fórum Florestal PR e SC e o Fórum de SP no 
ano de 2018, na RPPN Vale do Corisco (Sengés – PR), tendo como indicativo a 
discussão conjunta sobre Políticas Públicas e Planejamento de Paisagens. 
Indicativo de data: 08 a 12/04 ou 22 a 26/04. Em tempo: por conflito de agenda 
com SP, repensar a data. 

 2ª Reunião 2019 + Reunião setorial sobre usos múltiplos da floresta/madeira. 
Local: Vargem Bonita ou Ponte Serrada, SC. Indicativo de data: 08 a 12/06.  Em 
tempo: em função do confito citado acima, repensar a data, podendo ser a 
primeira reunião do ano. 

 3ª Reunião 2019. Local: Colombo ou Curitiba... (PR). Indicativo de data: 07 a 
11/10.   

 
Também são consideradas as prioridades indicadas no documento “Demandas e 
Prioridades do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina”, presente no Anexo V. Este 
documento foi atualizado a partir do trabalho realizado na reunião que ocorreu no 
município de Lapa, onde foram definidas áreas focais e ações para os territórios. As 
informações trabalhadas foram integradas ao documento citado acima, tornando o 
funcionamento das reuniões no biênio 2018-2019 orientadas pela discussão temática 
(temas quentes) e regionalizada (áreas focais).  
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5. Anexos 
 
Paralelo a este relatório, são enviados os seguintes anexos: 
 

 Anexo I – Relato da XXIX Reunião Coletiva do Fórum - 28 de março de 2018 - 
Sede da empresa Florestal Gateados. Campo Belo do Sul (SC). 
 

 Anexo II – Relato da XXX Reunião Coletiva do Fórum - 07 e 08 de agosto de 
2018 – Sede da Epagri - Estação Experimental/Gerência Regional de Caçador, 
Caçador (SC). 
 

 Anexo III - Relato da XXVIII Reunião Coletiva do Fórum - 13 de novembro de 
2018 - Sede do Mater Natura – Instituto de Estudos Ambientais. Curitiba (PR). 
 

 Anexo IV - Relatório da Oficina de Reposicionamento Estratégico do Diálogo 
Florestal - 9 e 10 de maio de 2018. Campinas (SP). 
 

 Anexo V – Documento “Demandas e Prioridades do Fórum Florestal Paraná e 
Santa Catarina”. 
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