
SÚMULA DE PLENÁRIA  (OUTUBRO – 2021)

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA

DIA: 15 de OUTUBRO de 2021

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

INTITUIÇÕES PRESENTES

ONGS:

● REFLORESTA

● ITAPOTY

● IMAFLORA

● SUINÃ

● I.P.E

● ECOFUTURO

● WRI – Brasil

● SOS MATA ATLÂNTICA

● GIRAMUNDO

● PRÓ-MURIQUI

UNIVERSIDADES

● OCA / ESALQ

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

● UNESP – FCA

● UNIFESP

EMPRESAS

● KLABIN

● SUZANO

● DEXCO (antiga Duratex)

● BRACELL



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

“Sustentabilidade das ongs locais”.

2) Início das apresentações, de cada instituição, 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.

→ A Dexco afirmou que conseguiu incluir no seu orçamento de 2022 a
execução do Projeto-Piloto.

2) Grupo de Ação “LUD/P3S” : está prevista a realização da etapa de “Diálogo de
Escopo”, envolvendo a região dos municípios de Itatinga, Botucatu, Pardinho e
Bofete, nos dias 11 e 12 de novembro.

SUGESTÕES e ENCAMINHAMENTOS DA PLENÁRIA

Foram realizadas apresentações detalhadas das empresas BRACELL e KLABIN, sobre as
ações que realizam em relação à CONSERVAÇÃO DA BIODIVERSIDADE.

Alguns comentários, sugestões e questionamentos vindos da Plenária:

● “ainda falta um olhar para a paisagem, envolvendo áreas vizinhas manejadas
por outros setores produtivos”



● “oportunidade efetiva de trabalho para as ongs locais, em relação à prestação
de serviços para o monitoramento da biodiversidade em parceria com as
grandes empresas” = seguindo a linha de raciocínio do tema “sustentabilidade
das ongs locais”.

● “necessidade de estudo e manejo mais efetivo para problemática dos javalis, e
demais espécies exóticas”.

● “pensar no sistema de monitoramento da biodiversidade, que possa direcionar
ações concretas de manejo e proteção das espécies mais vulneráveis”

● “criar uma rede de proteção da biodiversidade, para além do setor florestal,
envolvendo propriedades vizinhas e os demais setores produtivos”

● “como os dados gerados pelos monitoramentos podem ser integrados em uma
determinada região?? Gerando também ações integradas de manejo e proteção
da biodiversidade!”

● “proposta de apresentação no FFSP, dos avanços obtidos pelo GT de
Biodiversidade do IBA, pensando numa possível atuação conjunta com as
políticas públicas do estado de SP, em relação à biodiversidade”
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Aguardando contribuições para seu fechamento.
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