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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 2019.  

 

A secretaria executiva está hospedada na Apremavi e os trabalhos foram coordenados 

por Edilaine Dick, com apoio de Tatiana Vogelbacher e Maria Luiza Schmitt Francisco. 

 

No biênio 2018/2019, 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. 

 

O trabalho do Fórum Florestal está pautado nas prioridades indicadas no documento 

“Demandas e Prioridades do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina”, presente no 

Anexo I. Este documento foi atualizado a partir do trabalho realizado na reunião que 

ocorreu no município de Lapa em 2017, 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 e/ou regionalizada.  

 

2. Organização das reuniões e seminário temático 

A organização das 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 

O seminário regional foi realizado no dia 30 de outubro de 2019, na Universidade 

Positivo em Curitiba (PR). Teve como objetivo “Promover troca de experiências e 

discussão sobre a gestão de recursos hídricos, com ênfase no manejo de florestas 

plantadas, ocupação integrada do território e políticas públicas”. 

Participaram do seminário 70 pessoas, entre representantes de empresas do setor 

florestal, ONGs, órgãos ambientais e poder público municipal, comitês de bacia 

hidrográfica, empresas de consultoria, estudantes e demais interessados no tema. 

Programação do seminário: 

• O Diálogo Florestal e Fórum Florestal PR e SC – Edilaine Dick (Secretaria 

Executiva Fórum Florestal PR e SC) 

• Gestão de Bacias Hidrográficas e florestas plantadas – Mario Mantovani (SOS 

Mata Atlântica) 

• Lançamento da publicação dos casos de sucesso do Diálogo Florestal em 

“Florestas e Recursos Hidrícos” – Hevelyn Sato (Diálogo Florestal) 

• Apresentação dos casos de sucesso:  
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• Planejamento Florestal: Microbacias e Hidrossolidariedade – Yasmim 

Cerchiaro Rosini (Klabin) 

• Restauração Florestal, formação de corredores ecológicos e conservação 

de recursos hídricos - Samantha Nazaré de Paiva (Klabin) e Weliton 

Oliveira Machado (Apremavi) 

• Restauração de manancial de abastecimento público e educação 

ambiental - Marcos Alexandre Danieli (Klabin) e Rafaela Sella Hertal 

(Apremavi) 

• Mesa Redonda 01: Florestas plantadas na visão dos comitês de bacias 

hidrográficas. Sueli Naomi Ota (TAOWAY - Sustentabilidade socioambiental), 

Bruno Tonel Otsuka (Instituto das Águas do Paraná) e José Carlos Virtuoso 

(Comitê da Bacia Hidrográfica do Rio Urussanga) 

• Mesa redonda 02: Experiências na gestão de recursos hídricos.  Paulo 

Schwirkowski (Samae de São Bento do Sul – SC), Luciano Rodrigues Penido 

(SANEPAR) e Aurélio Lourenço Rodrigues (SANEPAR). 

 

A realização do seminário contou com apoio da Bio Teia Estudos Ambientais, Klabin, 

TAOWAY - Sustentabilidade Socioambiental, Observatório de Justiça e Conservação, 

Ecoguaricana e Universidade Positivo. 

 

 
Palestra Gestão de Bacias Hidrográficas e Florestas Plantadas 
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Participantes do Seminário. 

 

Reuniões Coletivas do Fórum 

No dia 13 de agosto de 2019, foi realizada no ISAE / FGV, Curitiba (PR) a XXXII 

Reunião coletiva do Fórum Florestal.  

 

O encontro contou com a presença de 28 representantes de organizações ambientalistas, 

empresas com atuação no setor florestal, instituições de ensino e pesquisa e demais 

convidados. O apoio logístico foi dado por Mariana Schuchovski (Verde Floresta), a 

qual intermediu o contato com o ISAE (Instituto Superior de Administração e 

Economia) / Fundação Getúlio Vargas, onde a reunião foi realizada. 

 

• Assuntos da pauta: 

o Apresentação das novas instituições participantes do Fórum 

o Atualização sobre o Diálogo Florestal Nacional 

o Atualização e encaminhamentos para assuntos das reuniões anteriores 

o Políticas Públicas 

o Assuntos Gerais 

Relatório da reunião na integra anexo II. 

 

3. Comunicação e divulgação do Fórum  

 

Lista de contatos 

A lista de contatos do Fórum está em constante atualização, sendo criado o grupo de e-

mails forumflorestalprsc@googlegroups.com para facilitar a comunicação entre os 

participantes.  

 

Elaboração de matérias e atualização do site 

No decorrer do ano, foram elaboradas e publicadas matérias relativas ao Fórum no site 

do DF Nacional.  
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• Fórum Florestal PR e SC realiza 32ª reunião. 

http://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-pr-e-sc-realiza-32a-reuniao/ 

• Fórum Florestal PR e SC convida para Seminário Regional. 

http://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-pr-e-sc-convida-para-seminario-

regional/ 

• Publicação “Casos de Sucesso: Florestas e Recursos Hídricos” é lançada hoje 

em Curitiba. http://dialogoflorestal.org.br/publicacao-casos-de-sucesso-florestas-

e-recursos-hidricos-e-lancada-hoje-em-curitiba/ 

 

A página geral do Fórum Florestal no site do Diálogo Florestal foi atualizada com 

informações como os participantes do Fórum, histórico e relatórios de atividades e atas. 

E pode ser acessada no link http://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-

florestal-parana-e-santa-catarina/ 

 

As notícias e novidades do Diálogo Florestal e do Fórum PR e SC podem ser acessadas 

na página do Facebook https://www.facebook.com/DialogoFlorestal/ 

 

Participação em eventos do setor florestal 

No dia 19 de novembro de 2019, a secretaria executiva participou do “Seminário 

Regional de Silvicultura” promovido pela Epagri, no município de Ibirama (SC).  

 

O evento contou com a participação de estudantes, agricultores e empresários do setor 

florestal. O Fórum Florestal teve espaço com estande para exposição da iniciativa. 

 

A participação do Fórum foi positiva para divulgação, contato com interessados e 

retomada de contatos como com a Associação Catarinense de Empresas Florestais 

(ACR) 
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4. Resultados Indiretos: Ações realizadas e impactos gerados 

 

Entende-se como resultados indiretos, as ações e projetos realizados por membros do 

Fórum Florestal PR e SC pós reuniões, que tiveram articulações iniciadas nos espaços 

de discussão do Fórum e estão de acordo com os temas prioritários da iniciativa. 

 

4.1. Parceria com o Projeto Verena  

Em agosto de 2018, o WRI Brasil participou de reunião do Fórum Florestal PR e SC, 

realizada em Caçador, onde apresentou o Projeto Verena que tem como objetivo discutir 

oportunidades de adequação ambiental e geração de renda a partir do plantio de espécies 

nativas e exóticas.  

 

Em outubro do mesmo ano, com apoio do Fórum, realizou-se reunião técnica na sede da  

Klabin, em Telêmaco Borba (PR), para apresentação do projeto. Participaram da 

reunião 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 (agosto 2018) 

 

Em seguida, a Apremavi, dentro do escopo do Programa Matas Legais, junto com a 

Bioflora, realizou visita a um produtor do município de Ventania (PR), interessado no 

projeto. Com a apoio do Programa Matas Legais (Apremavi e Klabin), WRI e Bioflora, 

em 2019, trabalhou-se na elaboração do projeto técnico e em 2020 iniciará a 

implantação de unidade demonstrativa. O projeto compreende uma área de 6,6 hectares, 

localizados na Reserva Legal, onde serão implantados modelos de consorcio de espécies 

nativas para fins madeireiros e exploração de erva-mate. 
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Reunião realizada com o proprietário rural (2019) 

 

4.2 Conservação de áreas naturais no segundo planalto do Paraná 

Em novembro de 2017, em reunião realizada em Colombo (PR), iniciou-se discussão 

entre os membros do Fórum sobre a necessidade de efetivar ações para a conservação de 

áreas naturais no segundo planalto do Paraná, discussão essa motivada pelo projeto de 

lei que previa a diminuição dos limites da Área de Proteção Ambiental da Escarpa 

Devoniana. 

 

Como desdobramento desta reunião empresas membro da Associação Paranaense de 

Empresas de Base Florestal (APRE) e do Fórum Florestal, levaram a discussão para 

diretoria da APRE. 

 

Reuniões entre membros da SPVS, Observatório de Justiça e Conservação e APRE 

foram realizadas no período de 2018/2019 e caminha-se para a elaboração de um 

projeto conjunto sobre “Ordenamento da Paisagem” na região dos Campos. Ainda em 

2019, a SPVS realizou sobrevoo com drone para levantamento análise da paisagem da 

área definida no projeto. 

 

5. Elaboração de cartilha sobre Certificação Florestal 

 

Está em elaboração uma cartilha sobre Certificação Florestal, que será um produto do 

Fórum Florestal PR e SC, destinado principalmente a proprietários rurais e produtores 

de florestas. A cartilha tem como objetivo informar sobre certificação florestal, qual é o 

valor em termos de meio ambiente, serviços ecossistêmicos e outros; estimular e 

apresentar os caminhos de “como certificar”.  

A elaboração do material está sendo coordenado pela secretaria executiva e 2Tree 

consultoria, com apoio da Klabin e WestRock. 
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6. Participação no Encontro Nacional do Diálogo Florestal 

 

O Encontro Nacional do Diálogo Florestal aconteceu nos dias 11 e 12 de junho de 2019, 

em Belo Horizonte (MG), contou com a presença de representantes de todos os fóruns 

regionais do Diálogo Florestal, entre eles o Fórum Florestal PR e SC que esteve 

representado por Edilaine Dick (Apremavi), Ivone S. Namikawa (Klabin) e Denise 

Jeton Cardoso (Embrapa Florestas). 

 

Durante o encontro foram realizados debates estratégicos “Conservação e restauração 

florestal” e “Paisagens”. 

 

Ponto importante do encontro foi a realização de análise de conjuntura: reflexão sobre o 

ambiente político-institucional brasileiro à luz do plano de ação do Diálogo Florestal 

2019 – 2022, que resultou na elaboração de um posicionamento do Diálogo Florestal 

sobre o código florestal e propostas de alterações na gestão ambiental. 

 

O relatório do Encontro do Diálogo Nacional pode ser acessado em: 

http://dialogoflorestal.org.br/wp-ontent/uploads/2019/09/Relatorio_EN_2019_Final.pdf 

 

O documento com o posicionamento do Diálogo Florestal pode ser acessado em: 

http://dialogoflorestal.org.br/dialogo-florestal-se-posiciona-sobre-o-codigo-florestal-e-

propostas-de-alteracoes-na-gestao-ambiental/ 

 

Entre as ações realizadas em 2019 pelo Diálogo Florestal Nacional, destaca-se a 

realização do Diálogo do Uso do Solo na Amazônia e lançamento de duas publicações o 

vol. 9 da série Cadernos do Diálogo: Planejando Paisagens Sustentáveis e o vol. 1 da 

série Casos de Sucesso: Florestas e Recursos Hídricos. 

 

O relatório completo pode ser acessado em http://dialogoflorestal.org.br/wp-

content/uploads/2020/03/Relatorio-Anual-do-DF_2019.pdf 

 

A secretária executiva participa ainda do Comitê Executivo do Diálogo Florestal que 

reúne todos os secretários executivos dos fóruns regionais. As reuniões são realizadas 

on line, com objetivo de trocar experiencias entre os fóruns e nivelar ações e discussões 

realizadas a nível nacional. 

 

7. Participantes do Fórum Florestal PR e SC 

 

 Em 2019, novas instituições e empresas integraram formalmente o Fórum 

Florestal PR e SC, sendo elas: 

 

Empresas de consultoria/assistência técnica 

• Verde Floresta  

• Tao Way  

http://www.dialogoflorestal.org.br/
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• Bio Teia Estudos Ambientais  

• Ecoguaricana  

 

Organizações do terceiro setor 

• Instituto Life   

• APAVE (Associação dos Protetores de Áreas Verdes de Curitiba e RM)  

• Observatório de Justiça e Conservação  

8. Anexos 

 

Paralelo a este relatório, são enviados os seguintes anexos: 

 

Anexo I – Documento: Demandas e prioridades do Fórum Florestal PR e SC.  

 

Anexo II – Relato da XXXII Reunião Coletiva do Fórum Florestal – 13 de agosto de 

2019 - ISAE / FGV. Curitiba (PR). 
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Secretaria Executiva - ano 2019 

Edilaine Dick 

 

Contatos 

edilaine@apremavi.org.br 
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