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APRESENTAÇÃO 

 

O presente relatório apresenta um resumo das principais atividades realizadas no âmbito 

do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, durante o ano de 2020.  

 

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

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

 

No ano de 2020, o Fórum Florestal PR e SC contou com apoio financeiro das empresas 

Klabin, Arauco, WestRock e Adami para as atividades realizadas e que são descritas no 

decorrer deste relatório. 

 

Devido a pandemia da Covid – 19, o trabalho do Fórum Florestal foi realizado de forma 

essencialmente online, contando com a participação efetiva dos seus membros. 

 

1. Organização das reuniões e Live 

A organização das reuniões e seminários compreende a comunicação com os 

participantes do Fórum, a organização da logística, 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/Live 

O seminário regional realizado anualmente foi substituído pela Live realizada no dia 16 

de setembro de 2020, com o tema “Implementação do Cadastro Ambiental Rural (CAR) 

e do Programa de Regularização Ambiental (PRA) no Paraná”.  

 

Sob a moderação da Secretária Executiva do FF PR e SC, o encontro trouxe como 

debatedores, a Técnica em Conservação da Natureza da Sociedade de Pesquisa em Vida 

Selvagem e Educação Ambiental (SPVS), Alessandra Xavier de Oliveira; o Gerente de 

Restauração Ambiental do Instituto Água e Terra (IAT), Marco Scharnik; e o Presidente 

do Conselho Diretor da Associação Paranaense de Empresas de Base Florestal (APRE), 

Álvaro Luiz Scheffer Junior. 

 

Entre os eixos centrais que foram abordados na live estão: exposição sobre a situação do 

CAR e do PRA no Paraná, perspectivas de como as empresas e as organizações do 

terceiro setor trabalham para implementar os dois programas, bem como uma visão 

geral sobre os instrumentos legais recentemente publicados como a Portaria do IAT nº 

170 de 01 de junho de 2020 e a Instrução Normativa nº 03 de 08 de junho de 2020 que 

estabelecem procedimentos para elaboração do Plano de Recuperação de Áreas 

Degradadas (PRAD) e fazem relação com o PRA. 

 

O bate-papo virtual, foi organizado pelo Fórum Florestal PR e SC, e fez parte da série 

de lives dos Fóruns Florestais do Diálogo Florestal, sendo transmitida pelo canal do 

Youtube do DF. 
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O conteúdo da Live está disponível no link 

https://www.youtube.com/watch?v=LCya_fREtiA&list=PLDsmHn3XYtPL0BHnq3EQ

ooyS1VKvOKbZV, para qual já houve 279 visualizações. 

 

 

No dia 19 de agosto de 2020, a Secretária Executiva do FF PR e SC, participou da Live 

“Desafios Regionais e Caminhos para o Diálogo”, inaugurando a série de lives 

“Diálogos Florestais”, realizada no ano de 2020, com o objetivo de promover a 

interação entre as empresas do setor de base florestal, sociedade civil organizada e 

instituições de ensino e pesquisa.  

 

A moderação foi realizada pela Secretária Executiva do Diálogo Florestal no Brasil, 

Fernanda Rodrigues. O conteúdo está disponível em: 

https://www.youtube.com/watch?v=M6pAiRHDx50&t=13s 

 
 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
https://www.youtube.com/watch?v=LCya_fREtiA&list=PLDsmHn3XYtPL0BHnq3EQooyS1VKvOKbZV
https://www.youtube.com/watch?v=LCya_fREtiA&list=PLDsmHn3XYtPL0BHnq3EQooyS1VKvOKbZV
https://www.youtube.com/watch?v=M6pAiRHDx50&t=13s
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Reuniões Coletivas do Fórum 

No dia 24 de abril de 2020, foi realizada em formato online, pela plataforma Zoom, a 

33ª plenária do Fórum Florestal PR e SC. 

 

O encontro contou com a presença de 31 representantes de organizações da sociedade 

civil, empresas com atuação no setor florestal e instituições de ensino e pesquisa. O 

apoio operacional para acesso a plataforma do Zoom foi dado por Fernanda Rodrigues.  

Assuntos da pauta: 

o Apresentação cartilha Certificação Florestal e encaminhamentos  

o Apresentação desdobramentos projeto para Conservação de Campos Naturais  

o Diálogo do Uso do Solo  

o Informe resultado edital conversão de multas do Ibama  

o Programação inicial planejamento Fórum Florestal PR e SC  

 

Relatório da reunião na integra anexo 01. 

 

2. Elaboração da cartilha “Certificação Florestal” 

 

Em 2020, finalizamos a elaboração e impressão da cartilha “Certificação Florestal”, 

produto do Fórum Florestal PR e SC. A produção do material está relacionada ao 

objetivo específico de aproximar o Fórum da sociedade civil.   

 

A cartilha tem como objetivo informar sobre certificação florestal, estimular e 

apresentar os caminhos de “como certificar”.  

 

A elaboração do material foi coordenada pela secretaria executiva do Fórum Florestal 

PR e SC, com a elaboração dos textos e diagramação realizada pela 2Tree Ambiental. A 

revisão dos textos contou com apoio da Klabin e WestRock. 

 

A cartilha é destinada principalmente a proprietários rurais e produtores de florestas, 

empresas florestais, instituições de assistência técnica, meio acadêmico, entre outros. 

 

Com apoio financeiro do Diálogo Florestal Nacional, e das empresas Adami, 

WestRock, Klabin e Arauco, foram impressos 5.000 exemplares da cartilha. 

 

O lançamento e distribuição do material será realizado no início de 2021. 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
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3. Planejamento Estratégico do Fórum 

 

O planejamento estratégico do Fórum Florestal PR e SC, foi realizado para o período de 

2021 a 2023 e aconteceu em duas etapas. 

 

A primeira etapa consistiu em uma pesquisa realizada via formulário do google e 

enviada a todos os membros do Fórum, nos meses de agosto e setembro/2020. A 

pesquisa buscou analisar a percepção dos participantes sobre os temas: 

o Objetivos do Fórum Florestal PR e SC; 

o Análise de resultados; 

o Expectativas; 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
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o Sugestões de metas; 

o Sugestões de ações; 

o Considerações gerais. 

Dezesseis instituições/empresas responderam a pesquisa e os resultados subsidiaram a 

2ª etapa do planejamento, que aconteceu via plataforma Zoom, nos dias 25 e 26 de 

novembro de 2020. 

 

A oficina foi realizada com trabalhos em grupos e plenária, e tratou da definição dos 

objetivos, temas estratégicos, metas e ações previstas para o período 2021 a 2023. 

 

O objetivo geral do Fórum foi reestruturado e passou a ter a seguinte redação “discutir e 

propor soluções para assuntos que dizem respeito à silvicultura e à conservação, 

contribuindo no incremento da qualidade de todas as formas de vida e no combate à 

crise climática”. 

 

Temas estratégicos como mudanças climáticas, certificação e fomento florestal, 

restauração de áreas degradadas e diálogo do uso do solo, irão orientar as ações a serem 

desenvolvidas pelo coletivo nos próximos anos. 

 

Relatório completo da oficina, segue no anexo 02. 

 

Durante a oficina de planejamento estratégico definiu-se a composição do grupo de 

apoio a secretaria executiva (período 2021/2023) que passou a ter a participação dos 

seguintes membros: SPVS, Klabin, Adami e IFSC.  

No dia 15 de dezembro de 2020, o grupo realizou reunião a fim de analisar os resultados 

da oficina, priorizar e programar as atividades a serem realizadas no ano de 2021. 
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4. Políticas Públicas 

 

No segundo semestre de 2020, o Fórum Florestal PR e SC, foi convidado a fazer parte 

de um Grupo de Trabalho que está sendo liderado pelo Instituto Água e Terra (IAT) do 

Paraná. O objetivo do GT é fazer uma proposta de regulamentação para a restauração da 

RL com plantio de espécies nativas com fins de silvicultura, tendo como base o que já 

está previsto no Código Florestal e na lei da Mata Atlântica. 

 

O convite decorreu do envolvimento do Fórum com esse assunto, desde 2018, a partir 

da reunião do Fórum, realizada em Caçador (SC) na Embrapa Florestas. Com apoio dos 

projetos Matas Legais, WRI e proprietário rural se concretizou em um projeto em 

campo. 

 

A participação no GT atende um dos objetivos do Fórum que é aproximação com o 

governo do estado e apoio a políticas públicas. 

 

Mauricio Batista Reis, técnico da Apremavi, foi indicado como representante do Fórum, 

pois está a frente dessa discussão desde 2018 e acompanhando o projeto em campo. 

 

5. Comunicação e divulgação do Fórum  

 

Lista e grupos de contatos 

A lista de contatos do Fórum está em constante atualização, sendo utilizado como 

ferramenta principal de comunicação o grupo de e-mails 

forumflorestalprsc@googlegroups.com. Nesse ano foi também criado o grupo de 

WattsApp, onde a participação dos membros do Fórum é opcional. 

 

Cabe a secretaria executiva a mediação e animação dos 02 grupos com interação com os 

participantes. 

 

Elaboração de matérias  

No decorrer do ano, deu-se suporte para a comunicação do DF elaborar e publicar 

matérias relativas ao Fórum no site do DF Nacional, conforme lista a seguir. 

 

o Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina realiza plenária a distância 

https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-plenaria-a-

distancia/ 

o Implantação do CAR e do PRA será tema de live do Fórum Florestal PR e SC 

https://dialogoflorestal.org.br/implantacao-do-car-e-do-pra-sera-tema-de-live-do-forum-

florestal-pr-e-sc/ 

o Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina realiza planejamento estratégico 

https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-

planejamento-estrategico/ 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
mailto:forumflorestalprsc@googlegroups.com
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-plenaria-a-distancia/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-plenaria-a-distancia/
https://dialogoflorestal.org.br/implantacao-do-car-e-do-pra-sera-tema-de-live-do-forum-florestal-pr-e-sc/
https://dialogoflorestal.org.br/implantacao-do-car-e-do-pra-sera-tema-de-live-do-forum-florestal-pr-e-sc/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-planejamento-estrategico/
https://dialogoflorestal.org.br/forum-florestal-parana-e-santa-catarina-realiza-planejamento-estrategico/
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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/ 

 

6. Outras atividades realizadas 

 

Participação no Encontro Nacional do Diálogo Florestal 

Durante os dias 22 e 23 de setembro de 2020, a secretaria executiva do Fórum Florestal 

PR e SC, participou do XV Encontro Nacional Diálogo Florestal Nacional, que marcou 

os 15 anos da iniciativa no Brasil.  

 

Realizado pela primeira vez de forma virtual, o encontro reuniu 55 pessoas nas sessões 

exclusivas para integrantes do Diálogo, 227 ouvintes na sessão pública sobre os 15 anos 

realizada no dia 22 de setembro e 290 internautas no bate papo sobre o cenário pós-

pandemia realizado na manhã do dia 23 de setembro. 

 

Os dois dias de encontro foi um momento de apresentação dos resultados do trabalho do 

Diálogo Florestal no Brasil, promoção de reflexões, troca de experiências e informações 

entre os participantes, além de deliberação sobre as próximas atividades que serão 

desenvolvidas. 

 

O Fórum Florestal teve destaque na participação no painel “Análise de conjuntura: 

impactos da pandemia para o Diálogo Florestal e o compromisso para o futuro que 

queremos”, essa sessão fez uma análise de conjuntura e abordou os impactos da 

pandemia para o desenvolvimento do trabalho do Diálogo Florestal. Os expositores do 

painel foram os convidados Luiz Tapia (Veracel) e Maurício Bianco (Conservação 

Internacional) acompanhados dos Secretários Executivos dos Fóruns Regionais – Dalce 

Ricas (Fórum Florestal Mineiro), Edilaine Dick (Fórum Florestal do Paraná e Santa 

Catarina), Gilmar Dadalto (Fórum Florestal Espírito Santo), Márcio Braga (Fórum 

Florestal da Bahia) e Murilo Mello (Fórum Florestal Paulista). 

 

A Secretaria executiva do Fórum foi responsável pela moderação do grupo de trabalho 

da sociedade civil que discutiu a “Política de Participação e Regimento Interno do DF”.  

 

O Relatório do Encontro Nacional de 2020 está disponível em: 

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2020/11/relatorio-xv-encontro-

nacional2020.pdf 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
https://www.facebook.com/DialogoFlorestal/
https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2020/11/relatorio-xv-encontro-nacional2020.pdf
https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2020/11/relatorio-xv-encontro-nacional2020.pdf
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Animação do grupo para participação em curso sobre captação de recursos  

A partir da parceria do Diálogo Florestal com o Instituto GRPCom, tornou-se possível 

que participantes do Fórum Florestal participassem de curso on-line e gratuito, sobre 

Captação de Recursos.   

Representantes de 04 organizações da sociedade civil, 01 instituição de ensino e 

pesquisa, 02 empresas de consultoria participaram do curso ofertado no 1º semestre de 

2020. 

 

Acompanhamento do Comitê Executivo 

 

O Comitê Executivo, reúne os secretários executivos do Fóruns Florestais que compõe o 

DF, com o objetivo de trocar experiências e auxiliar junto as outras instancias de 

governança do DF nas tomadas de decisão. O Fórum Florestal esteve representando pela 

secretaria executiva em 04 reuniões deste comitê realizadas durante o ano. 

 

Participação na capacitação sobre Diálogo do Uso do Solo 

 

O Diálogo Florestal promoveu no dia 09 de junho de 2020, a primeira etapa da oficina 

de formação sobre o Diálogo do Uso do Solo – LUD.  O evento online reuniu 36 

pessoas, entre ONGs, instituições de ensino e pesquisa, empresas e representantes 

dos Fóruns Florestais do Diálogo Florestal. 

 

O Diálogo do Uso do Solo é uma iniciativa com o propósito de reunir conhecimento e 

liderar processos que influenciam negócios responsáveis, melhorem a governança de 

territórios e promovam o desenvolvimento inclusivo em paisagens relevantes.  

 

Os principais objetivos da primeira etapa da oficina foram: 

• Explorar conceitos e metodologias relacionadas ao LUD;  

• Compartilhar experiências anteriores realizadas no Brasil e no mundo;  

• Construir conhecimento em LUD tendo em mente o território de atuação de cada 

pessoa/instituição;  

• Compreender o cenário e possibilidade de realização de LUDs nos Fóruns 

Regionais e territórios estratégicos; 

• Manter uma rede de aprendizado para fortalecer as iniciativas futuras. 

 

A segunda etapa da oficina de formação sobre o Diálogo do Uso do Solo – LUD , 

aconteceu no dia 23 de junho de 2020. Teve como objetivo fazer uma reflexão sobre os 

fatores que levam ao sucesso da iniciativa LUD em cada região, e ser um espaço para 

apresentação das propostas preliminares de LUD discutidas no âmbito dos Fóruns.   

 

Entre a primeira e segunda etapa da oficina foi realizada pesquisa junto aos membros do 

Fórum Florestal PR e SC, visando entender qual seria a paisagem/área prioritária para 

http://www.dialogoflorestal.org.br/
https://dialogoflorestal.org.br/quem-somos/iniciativas/dialogo-do-uso-do-solo-brasil/
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/
https://dialogoflorestal.org.br/quem-somos/iniciativas/dialogo-do-uso-do-solo-brasil/
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realização de um Diálogo do Uso do Solo no contexto do Fórum Florestal. Sete 

participantes do Fórum responderam o questionário. 

 

A partir da oficina de planejamento estratégico, citada no item 3, o tema LUD passou a 

compor um dos objetivos específicos do Fórum Florestal PR e SC. 

 

7. Participantes do Fórum Florestal PR e SC 

 

 Em 2020, novas instituições e empresas integraram o Fórum Florestal PR e SC, 

sendo elas: 

 

Empresas de consultoria/assistência técnica 

• Elo Soluções Sustentáveis 

 

Organizações do terceiro setor 

• Instituto Caminho do Meio 

 

Instituições de Ensino e Pesquisa 

• Universidade Federal do Paraná 

8. Anexos 

 

Paralelo a este relatório, são enviados os seguintes anexos: 

 

Anexo 01 – Memória do XXXIII Encontro do Fórum Florestal 

 

Anexo 02 – Relatório Oficina Planejamento Estratégico – 2021/2023 
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