Relato da Reunião do Fórum Florestal Mineiro
Data: 08 de outubro 2020
O Fórum Florestal Mineiro se reuniu, em modo virtual, no dia 08 de outubro com o
objetivo de retomar suas atividades, pois em função da pandemia ainda não havia
realizado nenhum encontro em 2020. A reunião contou com duas novas organizações
da sociedade civil - Angá e MIB – Muriqui Instituto de Biodiversidade, que confirmaram
sua disposição em continuar participando.
Fabiano Melo (MIB) apresentou resumidamente, o projeto de manejo da fauna e
conservação do Sagui da Serra que está sendo executado em parceria com a Cenibra,
no leste mineiro. Segundo ele, é a primeira vez que trabalha com o setor florestal e
que é preciso pensar como o setor pode contribuir com produção de conteúdo para
projetos de conservação da fauna e flora.
Sónia Ribeiro, professora da UFMG – Universidade Federal de Minas Gerais, informou
que o Programa de Pesquisa Ecológica de Longa Duração (PELD) no Parque Estadual do
Rio Doce está em fase de construção de sua governança, buscando identificar quem
pode assumir o quê, e afirmou que o Fórum tem muito a contribuir para o seu
desenvolvimento.
Jacinto Lana (Cenibra) comentou sobre a importância de identificarmos oportunidades
de se trabalhar o planejamento de paisagem/uso do solo, e que os projetos
apresentados pelos professores Fabiano Melo e Sónia poderiam ter apoio do Fórum,
principalmente no registro dessas ações, em uma publicação, para que essas
experiências possam ser replicadas em outras regiões.
Após essas colocações foi definido que o Fórum se reúna com mais frequência para se
fortalecer e planejar as próximas ações. A sugestão é que seja feita uma reunião por
mês e mais Lives sejam promovidas para discussão de temas relevantes.
A próxima reunião será em novembro e a pauta será atualização do PELD - Programa
de Pesquisa Ecológica de Longa Duração, pela professora Sónia Ribeiro e apresentação
do projeto de conservação do MIB em parceria com a Cenibra.

