
 

 

SÚMULA DE REUNIÃO 

(FEVEREIRO – 2021) 

 

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 12 de FEVEREIRO de 2021 

HORA: das 10 às 12h (Realizada em sala virtual) 

 

INTITUIÇÕES PRESENTES NESTA PLENÁRIA 

ONGS: 

 INST. REFLORESTA 

 INST. GIRAMUNDO 

 INST. CORREDOR ECOLÓGICO 

 INST. ITAPOTY 

 IPE 

 ISA 

 SOS MATA ATLÂNTICA 

UNIVERSIDADES 

 UNESP / FCA (Dpto de Ciência Florestal) 

 ESALQ – Laboratório de Hidrologia Florestal 

 OCA / ESALQ 

 UFSCAR  

EMPRESAS 

 KLABIN 

 BRACELL 

 SUZANO 

 DURATEX 

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

 Secretária executiva do DF 

 Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 



P A U T A   

e  

PRINCIPAIS ENCAMINHAMENTOS 

 

PAUTA 
 

1) Principais resultados alcançados em 2021 
2) Que resultados almejamos para 2021 
3) Planejamento: temas centrais / frequência das plenárias / datas  
4) Grupo de Ação “Água e Florestas” - informes 
5) Grupo de Ação “P3S” – planejamento participativo de paisagens sustentáveis 
6) Tema “sustentabilidade das ongs locais” – proposta de condução 
7) Comunicação: entre nós e com o público em geral  

→ o que precisamos melhorar? 
→ Temos algo relevante do FFSP para comunicar com o público?? 
→ Postagens junto com o DF nacional 

8) LIVE: Remarcar data  
  

ENCAMINHAMENTOS 
 

 

1) PRINCIPAIS RESULTADOS ALCANÇADOS EM 2020 

 FFSP ficou “mais robusto e mais ativo”; 

 Reuniões virtuais “funcionaram bem”; 

 Foram definidos temas que uniu e motivou o grupo; 

 Grupo se manteve coeso, ativo e participativo; 

 Processo coletivo de engajamento, participação, diálogo e articulação, como um 

resultado importante; 

 Adesão de novas instituições (ongs, universidades e empresas); 

 Articulação e aproximação entre instituições; 

 Diálogo aprofundado sobre temas relevantes, com participação de 

renomados/as especialista; 

 Elaboração de forma participativa de “projeto técnico integrativo”; 

 Empresas florestais envolvidas e comprometidas com a implantação de um 

“projeto coletivo” sobre o tema “água e florestas”; 

 Diálogos convergindo para “ação prática”; 

 

 

 

 



2) QUE RESULTADOS ALMEJAMENTOS EM 2021?? 

  Manter a integração e a motivação do grupo, buscando os bons resultados 

obtidos em 2020. 

 

 Trazer mais instituições e empresas para participarem do FFSP. 

 

 Implantar a primeira fase do projeto-piloto “água e florestas”. 

 

 Dar prosseguimento ao Grupo de Ação “P3S”. 

 

 Encontrar “espaço” para dialogar sobre o tema “P.R.A.” 

 

3) PLANEJAMENTO: temas centrais / frequência das plenárias / datas  
 

→ Temas centrais: 

 Temas prioritários, vindos da reunião de planejamento de fevereiro/2020: 1) 

fortalecimento e sustentabilidade das ongs com atuação local. 2) Conservação 

da biodiversidade 

 Tema proposto para diálogo (ainda neste primeiro semestre): P.R.A. 

→ Frequência das plenárias: 

 1 plenária por mês (duração da plenária = 2 horas) 

 Horário: das 9h às 11h (“chega de fritar ovo com pressa”...rs rs) 

 Sempre de quinta-feira 

 

→ Datas das plenárias: 

 MARÇO = DIA 18  

 ABRIL = DIA 15  

 MAIO = DIA 13 

 JUNHO = DIA 17  

 JULHO = sem plenária definida (proposta de férias) 

 

 

4) GRUPO DE AÇÃO “Água & Florestas” 

 

 Uma proposta técnica, referente à primeira fase do “projeto piloto” foi 

elaborada de forma participativa, tendo o seguinte objetivo geral:  

 



Construir de forma participativa (sociedade, academia e empresas) as melhores 

práticas para o manejo florestal que aliem a manutenção dos processos hidrológicos 

e a conservação da água com a produção florestal, no Estado de São Paulo, tendo 

como piloto a região de Itatinga/Botucatu que apresentam características “edáficas 

e climáticas” suscetíveis à escassez hídrica, aliada à presença de áreas de recarga do 

Aquífero Guarani.    

 

 A referida proposta técnica com respectivo orçamento foi encaminhada para as 

empresas florestais, e aguarda avaliação interna e aprovação das mesmas para 

seu início. 

 

 Demais instituições que tenham interesse em conhecer seu conteúdo na íntegra, 

por gentileza, solicitem à secretaria executiva. 

 

5) GRUPO DE AÇÃO “P3S” 

 Planejamento de um cronograma de reuniões a partir de março/2021, para 

definição de metodologia, áreas de atuação e metas para 2021. 

 

6) TEMA “Sustentabilidade e fortalecimento das ongs com atuação local” 

 Proposta, elaborada pelo Grupo de Ação, para o diálogo deste tema ser realizado  

em 4 plenárias consecutivas, e conduzido da seguinte forma: 

Plenária 2/21 (dia 18 de março) = apresentação das ongs com atuação local (linhas 

de atuação, região de atuação, fontes de captação de recursos, principais desafios 

para manter a ong ativa). 

* ONGs: Refloresta / Corredor Ecológico do Vale / Pró-Muriqui / Giramundo 

Mutuando / Suinã / Mutirão Agroflorestal / Itapoty / EcoFuturo 

Plenária 3/21 (15 de abril) = apresentação das ongs com atuação nacional e 

internacional (linhas de atuação, regiões de atuação, fontes de captação de recursos, 

fomento de parcerias com as ongs locais). 

* ONGS: SOS Mata Atlântica / IPE / ISA / WWF / WRI / TNC  

Plenária 4/21 (13 de maio) = apresentação das empresas florestas (principais 

projetos sociais e ambientais desenvolvidos no estado de São Paulo, e a forma como 

buscam estabelecer parcerias com as ongs para a realização de projetos e de outros 

trabalhos pontuais) 

       *EMPRESAS:  SUZANO / KLABIN / DURATEX / BRACEL / EUCATEX 

Plenária 5/21 (17 de junho) = diálogo sobre os principais pontos positivos e as 

eventuais oportunidades de melhorias na relação entre as instituições que compõe 

o FFSP, que contribuam com o processo de “fortalecimento e sustentabilidade das 

ongs locais”. 



      

7) COMUNICAÇÃO  

 Faltou tempo hábil para dialogarmos sobre esse item da pauta (ficará pendente 

e entrará novamente na pauta assim que possível) 

 

 

8) LIVE do FFSP 

 

 Proposta de realização de um webnar, no final de março, sobre o tema “PRA no 

estado de SP” 

 

 Criação de um Grupo de Ação sobre o tema “PRA/PRADA”, com a finalidade de 

dialogar e definir os encaminhamentos em relação a este tema, e como o mesmo 

deverá ser conduzido dentro do FFSP. 
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