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XVII Reunião do Fórum Florestal – Paraná e Santa Catarina 

 

 

Data: 17 de outubro de 2013 

Local: ACR – Lages (SC) 

 

A reunião do Fórum PR e SC foi conduzida por Daiana Tânia Barth da Associação de 

Preservação do Meio Ambiente e da Vida - Apremavi e contou com a presença de 10 

representantes de organizações ambientalistas e empresas do setor florestal e teve como 

objetivo discutir a seguinte pauta: 

 Fórum Paraná e Santa Catarina e o Cadastro Ambiental Rural (CAR); 

 Seminário com a comunidade; 

 Programação Fórum para 2014 (técnica e financeira) 

 

 

 

1. Boas vindas e apresentações 

 

Em plenária, Daiana Tânia Barth deu as boas vindas a todos os presentes e na sequencia foi 

feita as apresentações individuais dos participantes.   

 

 

2. Fórum PR e SC e o CAR 

 

Na reunião anterior, em Curitiba no mês de junho foi feito um nivelamento de informações 

sobre o novo Código Florestal e o Cadastro Ambiental Rural e as informações 

repassadas fizeram com que o grupo refletisse sobre como o Fórum poderia influenciar 

positivamente no processo de implantação do novo código. 

 

Uma forma de estar colaborando com este processo seria a realização de um Seminário 

com a comunidade abordando este tema. 

 

Acompanhando a falta de investimentos, a lentidão e a fragilidade do governo com 

relação à implantação efetiva deste cadastro, sugeriu-se a realização deste Seminário no 

inicio de 2014 em função das eleições e da Copa do Mundo.  

 

Miriam Prochonow sugere que sejam convidados representantes do Ministério e dos 

Governos como forma de dar força ao evento. 

 

Ivone Namikawa comenta de que baseado no que já está desenhado para este cadastro, 

o papel do Fórum é cobrar e exigir saber como vai funcionar este processo de 

implantação do CAR e qual a agenda do Governo? Um nome que foi levantado para ser 

convidado para o Seminário foi à pessoa de Carlos Mendes. 
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Outro ponto de extrema importância é a não participação da AAPRE e do IAP no Fórum. 

A ideia é elaborar a proposta e tentar um novo contato de aproximação com as duas 

associações para se reintegrarem ao grupo. 

 

 

 

3. Seminário com a comunidade 

 

O seminário que incialmente havia se pensando em fazer este ano será promovido em 25 de 

março de 2014, no Centro Ambiental Jardim das Florestas, sede da Apremavi em Atalanta 

(SC). 

 

4. Publicação 

 

Miriam apresentou ao grupo os valores para uma publicação específica do Fórum e explicou 

de que forma poderia ser a cartilha. 

No entanto, o grupo entendeu de que é necessário amadurecer a ideia, pensar com qual 

objetivo publicaríamos esta cartilha, recursos, público alvo e em que formato ela seria, 

cartilha ou como um folder.  

 

Daiana vai elaborar uma proposta de tema para a publicação e apresentará na próxima 

reunião.  

 

 

5. Programação Fórum para 2014 (técnica e financeira) 

 

Daiana Tânia Barth comentou que antes da elaboração da programação técnica e financeira 

para 2014, deveríamos definir quem assumiria a secretaria executiva para fazer um 

revezamento entre os participantes ou se a Apremavi continuaria a exercer esta função. 

 

Ivone Namikawa da Klabin por sua vez, perguntou se há algum interesse da Apremavi deixar 

a secretaria executiva do Fórum e Daiana da Apremavi respondeu de que dependeria de um 

consenso do grupo, já que ela representaria a secretaria executiva e não mais a Edilaine 

Dick. 

 

O grupo entendeu de que no momento a Apremavi é a melhor estruturada para este trabalho 

e que poderia continuar a frente dos trabalhos em 2014 e neste meio tempo 

amadureceríamos a ideia do revezamento na secretaria executiva do Fórum PR e SC.  

 

Daiana perguntou se não seria interessante fazer uma dobradinha entre uma ONG e uma 

empresa na secretaria executiva. 

 

Miriam Prochonow, secretaria executiva do Diálogo Nacional e coordenadora de políticas 

públicas da Apremavi, comenta de que é válida a ideia, inclusive o Fórum Florestal de São 

Paulo possui este esquema e funciona muito bem. Porém orienta de que a integração entre a 
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secretaria executiva e este conselho deve funcionar como uma consulta interna dos assuntos 

relacionados ao Fórum antes de abrir a discussão ao grupo de maneira geral, mas o norte 

deve ser uma única pessoa, no caso a pessoa que foi escolhida para ser secretária 

executiva. 

 

Ivone Namikawa também gostou da ideia e sugeriu a participação da Arauco e Miriam da 

Apremavi sugeriu a participação do Vianei, ambos aceitaram o convite. 

 

- Funcionamento do Fórum 

 

Ficou definido que em 2014, a Apremavi continua como responsável pelas atividades 

desenvolvidas pela secretaria executiva do Fórum.  

 

Foi criado um pequeno grupo de apoio, que deverá auxiliar a secretária executiva em 

assuntos emergenciais pertinentes ao fórum, durante o intervalo entre as reuniões coletivas, 

sendo formado pelas seguintes pessoas: Marcos Venícios R. de Souza (Arauco) e Matheus 

Nunes Silva (Centro Vianei). 

 

Um e-mail será encaminhado para as ONGs e empresas que não estavam presentes na 

reunião para consultar se todos estão de acordo com as tomadas de decisões. 

 

 

- Captação de Recursos para Manutenção da Secretaria Executiva 

 

Deverá ser enviado para as empresas participantes do Fórum o novo orçamento relativo ao 

funcionamento da secretaria executiva para o período de 2014-2015. O valor total deverá ser 

rateado entre as mesmas de maneira equivalente a área florestal plantada. 

 

Daiana Tânia Barth ficou responsável de elaborar o orçamento e fazer o cálculo de qual será 

a contribuição necessária a ser dada por cada empresa e encaminhar por e-mail.  

 

 

5 Informes da ultima reunião 

 

O Fórum havia manifestado o interesse em elaborar um manual sobre Áreas de Alto Valor de 

Conservação – AAVC caso isso fosse levado adiante pelo setor florestal, mas os rumores são 

de que a Pro Forest deve liderar esse documento.  

 

Por esta razão como forma de mantermos este tema em foco, discutiremos o que e como 

cada empresa trabalha este assunto. Portanto, na próxima reunião cada empresa terá um 

tempo de 15 minutos para expor ao grupo seus trabalhos e suas iniciativas com AAVC. 

 

 

6 Encaminhamentos 
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A próxima reunião: 24 de março de 2014 (no período da tarde) 

Local: Sede da Apremavi em Atalanta (SC)  

Pauta: Publicação do Fórum PR e SC e Áreas de Alto Valor de Conservação 

 

Seminário sobre o CAR: 25 de março de 2014 (no período da manhã) 

 

 

 

Lista de Participantes: 

 

Marcos Venicios R. de Souza – Arauco do Brasil 

Ana Claudia A. Ribeiro – Arauco do Brasil 

Ivone S. Namikawa – Klabin S.A 

Mireli M. Pitz Floriani -  Klabin S.A 

Matheus Nunes Silva – Centro Vianei 

Lorenzo Silva – Celulose Irani 

Gabriela C. J. Mocoso - Celulose Irani 

Heloise Lebkuchen - Celulose Irani 

Miriam Prochonow - Apremavi 

Daiana Tânia Barth - Secretária Executiva/Apremavi 

 


