FÓRUM FLORESTAL CAPIXABA
RELATÓRIO DA REUNIÃO
Data: 08/04/2019
Local: CEDAGRO – Vitória – ES
Participantes: Força Verde - Weber Rocha, VALE - Marcio Santos Ferreira, FAES Murilo Antonio Pedroni, INMA - Felipe Morais Santos, TNC - Vanessa Jó Girão,
CEDAGRO (Gilmar Gusmão Dadalto, Frederico Raposo e Pedro Arlindo Galveas),
SUZANO - Yugo Matsuda e Thiago Rizzo, Placas do Brasil - Luiz Thiago Guimarães
dos Santos, SEAG – Pedro L. P. T de Carvalho, WRI Brasil –Thiago Belote.
1 – Apresentação, Discussão e Aprovação do Plano de Ação 2019 do Fórum de
Diálogo Florestal do Estado do Espírito Santo. – Gilmar Dadalto, (Cedagro) fez
uma breve apresentação do histórico do Diálogo Florestal destacando que em
sua ultima reunião diversas sugestões de ações foram apresentadas. Essas
sugestões compuseram o Plano de Ações que foi apresentado constando quais
atividades o Fórum pretende realizar, um resumo de seus objetivos e quando
serão realizadas. Dentre os destaques, tem-se a aprovação da manutenção de
uma Secretaria Executiva estruturada, com orçamento apresentado às empresas
de base florestal. Sobre o item Conhecendo o Fórum, já na próxima reunião,
farão as suas apresentações a WRI Brasil e a Suzano. Um dos encaminhamentos
para a próxima reunião é convidar o IDAF para uma exposição da situação do
CAR e do PRA em nosso Estado. Outro encaminhamento para a próxima reunião
é uma apresentação sobre plantios florestais econômicos, a relação
consumo/demanda e a parceria empresa/produtor, onde deverão fazer
apresentações a Suzano, Placas do Brasil e Cedagro. Com relação ao item
Fortalecimento das Organizações Sociais, foi sugerido buscar a Associação
Brasileira de Captação de Recursos –ABCR para fazer essa capacitação. Também
algumas ONG’S, como a TNC, WRI, Instituto Terra, poderão relatar suas
experiências nesse assunto. O Plano de Ação -2019 aprovado segue em anexo.
2 – Análise e Aprovação do Regimento Interno do Fórum de Diálogo Florestal
do Espírito Santo. – Também oriundo de um pleito da ultima reunião, foi
encaminhado a todos os participantes uma proposta de regimento interno, que

teve como base o regimento do Fórum do Sul da Bahia, porém com adaptações
a nossa realidade. Essa proposta encaminhada foi passada ponto a ponto onde
todos puderam opinar e por, aprova-la. A versão aprovada segue em anexo. Um
dos encaminhamentos é apresentar na próxima reunião uma proposta de
procedimentos de ressarcimentos com deslocamento, alimentação, estadia,
participação em eventos, etc, pela secretaria executiva. Foi aprovado e consta no
regimento interno que a Secretaria Executiva do Fórum Florestal é composta por
um Secretário Executivo e um assistente técnico e administrativo, sendo
escolhidos para isso Gilmar Dadalto (Cedagro) e Murilo Pedroni (Faes). Com
relação a Ficha de Cadastro, todas as instituições participantes deverão
preencher.
3 – Apresentação de Palestra sobre a Lei Estadual nº. 10.918, de 05/11/2018
que incentiva o desenvolvimento de Atividades da Cadeia Produtiva Florestal
– Eng. Florestal, MS – Pedro Carvalho – SEAG – Foi apresentado o objetivo desta
legislação e em seguida houve relatos de programas com teor semelhantes que
pararam no meio do caminho. Ficou definido que o Fórum deverá cobrar as
ações oriundas dessa legislação. Como encaminhamento ficou acertado enviar
um convite para uma nova apresentação do Programa Reflorestar com o intuito
principal de conhecer seus resultados e entraves e também analisar
juridicamente se o Fórum Diálogo Florestal Capixaba pode ser o Conselho Gestor
previsto na legislação apresentada. Como forma de contribuição, a VALE
convidou o Fórum para realizar uma visita e opinar sobre algumas pesquisas que
estão sendo realizadas em sua área.
4 – Apresentação dos resultados do estudo – Análise de mercado de espécies
florestais não madeireiras nativas do Estado do Espírito Santo – “Frutos da
Mata Atlântica – ES” – CEDAGRO/TNC – Gilmar Dadalto fez uma introdução de
como surgiu a ideia para realização deste estudo e em seguida passou para o
consultor que explicou desde a estruturação até as conclusões finais. A TNC
explicou que tudo teve origem no plano de restauração da cadeia. O CEDAGRO
ainda apresentou, em linhas gerais, a proposta de um estudo complementar
denominado: Plano de Produção e Promoção de Frutas da Mata Atlântica que
necessita de captação de recursos. Pedro Galvêas alertou para a importância da
pesquisa antes de chegar ao produtor e Pedro Carvalho destacou a enorme
carência de frutas oriundas da Mata Atlântica nas feiras agroecológicas do
Estado.

5 – Assuntos Gerais – Murilo chamou a atenção para noticias relatando a
preocupante possibilidade de racionamento de água na região norte do Estado
em virtude da estiagem, o que pode gerar desdobramentos relacionados com o
setor florestal. Weber informou que a ESESP oferece curso para ONG’s sobre
legislação de apoio para realização de captação de recursos (Lei nº. 13.019 de
31/07/2014). Márcio sugeriu a realização de reuniões itinerantes com pautas
locais e aproveitamento para atividades de campo. Felipe informou sobre o
evento que irá ocorrer em Santa Tereza de 06 a 08/06/2018, o 8º Simpósio da
Mata Atlântica. Gilmar falou que teria uma vaga gratuita na reunião do Fórum
Nacional que será nos dias 12 e 13 de junho de 2019, em Belo Horizonte -MG,
sendo escolhido para participar o Secretário Executivo (Gilmar Dadalto) ou o
Assistente Técnico e administrativo do Fórum (Murilo Pedroni). Também foi
relatado por Gilmar Dadalto uma sugestão feita pelo Fórum de Diálogo Florestal
Nacional para que todos os Fóruns Regionais/Estaduais convidem representante
da academia (Universidade que desenvolve pesquisa na área florestal) a fazer
parte da sua composição. A próxima reunião do Fórum Florestal Capixaba foi
pré-agendada para o dia 19/07/2019.

Gilmar Gusmão Dadalto
Secretário Executivo do Fórum de Diálogo Florestal -ES

