
 

 

SÚMULA DE REUNIÃO 

(AGOSTO – 2021) 

 

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 19 de AGOSTO de 2021 

HORA: das 9 às 11 h (Realizada em sala virtual) 

 

INTITUIÇÕES PRESENTES  

ONGS: 

 INST. ITAPOTY 

 INST. CORREDORES ECOLÓGICOS 

 IMAFLORA 

 INST. SUINÃ 

 SOS MATA ATLÂNTICA 

 ISA - SOCIOAMBIENTAL 

 

UNIVERSIDADES 

 UNESP / FCA (Dpto de Ciência Florestal) 

 OCA / ESALQ 

 PROMAB / ESALQ 

 

EMPRESAS 

 KLABIN 

 BRACELL 

 SUZANO 

 DEXCO (antiga Duratex) 

 

 



ASSOCIAÇÃO DE CLASSE 

 FLORESTAR 

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

 Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 

 Secretária executiva do Diálogo Florestal Nacional 

 

P A U T A   

1) Conferência Regional Trilhando a Sustentabilidade (convite para o FFSP). 

 

2) Informes sobre o andamento dos Grupos de Ação: “Água & Florestas” / “LUD-P3S” / 

“Sustentabilidade das ongs locais”. 

 

3) Avaliação Geral dos encaminhamentos. 

 

4) Planejamento sobre o tema: Conservação da Biodiversidade 

 
 

INFORMES  
 

1) Grupo de Ação “Água & Florestas”:  Projeto temático elaborado pelo Comitê 
técnico de especialistas, com seu respectivo orçamento foi aprovado pela maioria 
das empresas atuantes no FFSP = Suzano + Klabin + Dexco + International Paper. 
Sendo que a Bracell e Eucatex não aderiram à realização do mesmo. 
 
→ Dexco apesar de aderir à realização do projeto, ficou incumbida de aprovar 
no seu orçamento de 2022, uma contribuição financeira para a execução deste 
projeto. 

 
2) Grupo de Ação “LUD/P3S”: Região de Itatinga + Botucatu + Bofete + Pardinho 

 
             QUE RESULTADOS ALMEJAMOS COM A REALIZAÇÃO DO PROGRAMA LUD/P3S ?? 
 

 Desenvolvimento territorial integrado; 
 

 Mapear e entender como os recursos naturais e humanos estão 
disponíveis neste território, e como estão sendo utilizados; 

 

 Mapear se existem conflitos no uso destes recursos naturais; 
 

 Integrar representantes de todos as formas de uso do solo neste diálogo; 
 



 Transparência e abertura do diálogo, procurando construir algo melhor 
para a região; 

 

 Ajudar a criar e a fortalecer uma governança territorial ligada ao manejo 
sustentável da paisagem; 

 

 Estreitar relações entre diversas instituições e pessoas; 
 

 Influenciar políticas públicas; 
 

 Realizar projetos e ações práticas que melhorem as condições de vida de 
todos os seres que habitam este território; 

 

 Contribuir com a adoção de práticas produtivas e de manejo que 
favoreçam a conservação do solo, da água e da biodiversidade presentes 
nesta paisagem; 

 

 Subsidiar a criação de soluções para o enfrentamento dos desafios sociais 
existentes nas áreas rurais; 

 

 Incentivar a criação de um “fundo de investimento” e a captação de 
recursos financeiros em larga escala, a serem aplicados na melhoria da 
sustentabilidade; 

 

 Viabilizar a realização de estudos e monitoramentos dos principais 
indicadores de sustentabilidade desta paisagem. 

 
 
QUAIS as próximas ETAPAS (METODOLOGIA) 
 
a) Formação do Comitê Consultivo  

 Empresas + ONGs + Governo + Universidade 
 
b) Elaborar uma Nota Conceitual sobre a região (= principais características) 
 
 
 

3) Grupo de Ação “LUD/P3S”: Região de Pilar do Sul (Alto Paranapanema) 

 Definir território de abrangência 
 

 Elaborar nota conceitual neste segundo semestre de 2021 
 

 Iniciar a mobilização dos demais setores em 2022 
 

 
 



4) Grupo de Ação: “Sustentabilidade das ONGs Locais” 
 
        Encaminhamentos prioritários: 
 

 Realizar uma reunião entre as ONGs para equilibrar o trabalho no território e 
pensar junto as soluções. Reuniões com cada ONG para internalização das 
propostas de atuação cooperativa nos territórios. → questionário inicial para 
diagnóstico (Jorge- Itapoty + Simone-IPE + Guilherme-Giramundo) 

 

 Criar um “HUB do FFSP”, contendo um portifólio das ongs e universidades. E “do 
outro lado” as empresas com suas necessidades. Participação no HUB valendo 
como “selo de qualidade”. → Reunião da Sec.Executiva com as empresas para 
avaliação desta estratégia proposta. 

 

 Criar um Guia das empresas sobre como as ongs podem atuar como prestadoras 
de serviço (num primeiro momento), evoluindo para a construção de parcerias 
estratégicas para cada região. 

 
 
SUGESTÕES e ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA 
 
→ Incluir no “HUB do FFSP” as oportunidades de editais para cada região, e articular 
junto das empresas e das “ongs maiores” um “dinheiro semente” para apoiar na 
elaboração dos projetos que estejam alinhados com as prioridades do FFSP. 
 
→ inverter a lógica do trabalho realizados nos territórios, onde as empresas já devem 
incluir no seu planejamento e nas suas metas as parcerias com as “ongs locais”. 
 
→ Incluir o tema “incêndios” na pauta do FFSP. 
 
→ Criação de um grupo de “whatsapp” do FFSP, sendo a participações dos/as membros 
facultativa. 
 
→ Apoio do FFSP para a realização da 1ª. Conferência Regional “Trilhando a 
Sustentabilidade”, envolvendo os municípios de: Itatinga + Botucatu + Avaré + São 
Manuel + Pardinho + Bofete (= região da Cuesta Basáltica). 
 
→ Criação do Grupo de Ação “Biodiversidade” 

  

 

 

 

 
Arquivo: SUMULA_PLENÁRIA_agosto_2021 
Elaborado: Murilo Mello (Sec. Executivo do FFSP) 
Aguardando contribuições para seu fechamento. 
13/09/2021 


