
Relato da reunião do Fórum Florestal Mineiro realizada em 11 de novembro de 2020 
  
Presentes: Maria Dalce (Amda), Elizabete Lino (Amda), Fernanda Rodrigues (Diálogo Florestal), 
Sónia Ribeiro (UFMG), Josemir Dias (Vallourec), Jacinto Lana (Cenibra), Luiz Paulo (Instituto 
Ciclos) 
  
Pauta: Atualização do Programa Ecológico de Longa Duração – PELD realizado  na região do 
Parque do Rio Doce, coordenado pela professora Sonia Ribeiro (UFMG) 
  
O  PELD Rio Doce começou com enfoque dentro do parque. No primeiro momento foram 
realizadas pesquisas, construídas dinâmicas para conhecer problemas, soluções e recursos 
para construir cenários desejáveis. Essa pesquisa não foi apenas para um diagnóstico, mas para 
um prognóstico que apontasse o futuro almejado pelas  comunidades de entorno . 
Na dinâmica árvore de palavras podem ser visualizados vários anseios dos participantes, 
dentre eles: água, produção, turismo, meio ambiente, comunidade. 
  
Com esse prognóstico em mãos, o próximo passo é  estabelecer cenários de governança do 
projeto e apontar a responsabilidade de cada parceiro para alcançar futuro almejado, tendo 
em vista que as atividades econômicas devem ser conciliadas com a conservação ambiental. 
  
Segundo a professora Sônia, a maioria das pessoas que vive no entorno do parque não se 
sente parte dele, muito pelo contrário  o vê como incógnita e o considera um empecilho para o 
desenvolvimento econômico da região. 
  
O principal desafio no momento é verificar o que cada parceiro está fazendo para continuar as 
atividades do projeto e também buscar fontes de financiamento, pois o CNPQ (financiador de 
PELDS no Brasil inteiro) recusou a proposta. 
  
Após a apresentação da professora, Jacinto Lana (Cenibra) sugeriu que o Fórum Mineiro e 
Diálogo Florestal entrem como parceiro no projeto, documentando tudo que está sendo feito. 
Fernanda Rodrigues apontou a possibilidade de realizar um LUD na região do Rio Doce e se 
prontificou a colaborar no que for possível, sugeriu que a secretaria executiva do FFM 
acompanhe os trabalhos do Fórum Florestal Bahia, no planejamento do LUD Bahia. 
O encaminhamento final: Jacinto Lana (Cenibra) e professora Sônia Ribeiro se prontificaram a 
elaborar um documento apontando quais serão os passos para realização de projeto LUD na 
região do Rio Doce. 
  
 


