
SÚMULA DE REUNIÃO

(SETEMBRO – 2021)

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA

DIA: 17 de SETEMBRO de 2021

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

INTITUIÇÕES PRESENTES 

ONGS:

⦁ REFLORESTA

⦁ ITAPOTY

⦁ CORREDORES ECOLÓGICOS

⦁ IMAFLORA

⦁ SUINÃ

⦁ I.P.E

⦁ ECOFUTURO

⦁ WRI – Brasil

⦁ GIRAMUNDO

UNIVERSIDADES

⦁ OCA / ESALQ

⦁ Estação de Ciências Florestais de Itatinga (Horto de Itatinga / ESALQ-USP)
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EMPRESAS

⦁ KLABIN

⦁ SUZANO

⦁ DEXCO (antiga Duratex)

ASSOCIAÇÃO DE CLASSE

⦁ FLORESTAR

⦁ IBA

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL

⦁ Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista

⦁ Secretária executiva do Diálogo Florestal Nacional

P A U T A  

⦁ Informes sobre o andamento dos Grupos de Ação: “Água & Florestas” / “LUD-
P3S” / “Sustentabilidade das ongs locais”.

⦁ Planejamento sobre o tema: Conservação da Biodiversidade (Que resultados 
almejamos dialogando sobre este tema??)

⦁ Definição de datas das próximas plenárias.

⦁ Orçamento do FFSP para 2022, incluindo ações do “LUD/P3S”.

INFORMES 
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⦁ 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.

→ A Dexco afirmou que conseguiu incluir no seu orçamento de 2022 a execução 
do Projeto-Piloto, mas que ainda faltava uma última rodada de confirmação 
junto à Diretoria da empresa.

SUGESTÕES e ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA

Principais resultados almejados com o diálogo sobre o tema: Conservação da 
Biodiversidade

⦁ Integração com a política estadual de conservação da biodiversidade = entender 
melhor para saber como “podemos ajudar” na sua implementação e na sua 
eficiência.

⦁ Saber como atuar em “momentos críticos”, como no caso da febre amarela que 
dizimou quase 90% da população dos primatas Bugios no estado.

⦁ Realizar um diagnóstico do potencial que as empresas e ongs possuem em 
relação a esse tema.

⦁ Possibilitar um nivelamento da abordagem em relação a este tema, tendo como 
referências 3 “valores da biodiversidade”: valor intangível (=direito das espécies 
existirem) + prestação dos serviços ecossistêmicos + potencial biotecnológico.

⦁ Sugestão: uniformizar a metodologia e a forma de coleta de dados.

⦁ Como pensar em processos de uma “educação ambiental crítica”, utilizando os 
dados e estudos sobre biodiversidade, bem como na relação com as 
comunidades humanas próximas às reservas naturais.

⦁ Provocar o diálogo entre as instituições, mostrando o que está sendo feito no 
momento pelas empresas, pelas ONGs e pelas universidades.
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⦁ Qual o papel do FFSP em relação a este tema??

⦁ Onde e como podemos melhorar o que já está sendo feito! Como “olhar” de 
uma maneira mais crítica.

⦁ Como e onde os dados de monitoramento da fauna, estão sendo utilizados para 
influenciar positivamente o manejo florestal e o manejo de espécies ameaçadas 
de extinção??

→ Encaminhamentos: realização de uma rodada de apresentações nas próximas 
plenárias, por parte das empresas, e depois das ONGs e das Universidades, em relação a 
trabalhos relacionados à conservação da Biodiversidade no Estado de SP, tendo as 
seguintes “linhas centrais” de referência:

⦁ Conhecer o que todos fazem em relação ao tema (Onde? Como? E Por que??)

⦁ Conhecer melhor as políticas públicas do Estado de SP.

⦁ Conhecer as propostas da COP da Biodiversidade (levantar recomendações)

⦁ P&D = novas tecnologias de monitoramento

⦁ Educação Ambiental = como os estudos sobre biodiversidade estão sendo 
utilizados em práticas educativas transformadoras.

⦁ Manejo na prática = como os dados de monitoramento de fauna estão sendo 
utilizados para influenciar o manejo florestal, a criação de reservas naturais e as 
ações de proteção às espécies mais ameaçadas de extinção.

→ PRÓXIMAS PLENÁRIAS DO FFSP

⦁ OUTUBRO = DIA 15
⦁ NOVEMBRO = DIA 25
⦁ DEZEMBRO = DIA 17

→ ORÇAMENTO 2022
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⦁ Foi dialogado sobre a necessidade de prever um “orçamento extra” para o ano 
de 2022, incluindo os trabalhos referentes ao “LUD/P3S - Diálogo do uso do 
Solo”, bem como referente ao “HUB do FFSP”

⦁ Deliberado sobre o encaminhamento de orçamento para as ações do “LUD/P3S” 
para as empresas, via secretaria executiva do FFSP.

⦁ Deliberado sobre o início do planejamento e implementação do “HUB do FFSP”, 
ser executado inicialmente com o apoio das equipes e da estrutura já existente 
nas empresas florestais.

Arquivo: SUMULA_PLENÁRIA_setembro_2021
Elaboração: Murilo Mello (Sec. Executivo do FFSP)
Aguardando contribuições para seu fechamento.
13/10/2021
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