
Memória do XXXV Encontro do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina

Data: 27/04/2021
Horário: 14h - 16h

Local: Ferramenta Zoom (Encontro on-line)

Relator: Vitor Lauro Zanelatto

Participantes: Ver Anexo I

Objetivo(s): Plenária do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina (XXXV Encontro)

Memória:

O XXXVI encontro do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina foi realizado em 27/04/2021, de
modo on-line utilizando a ferramenta Zoom, em observância e seguindo as orientações da
Organização Mundial da Saúde, Ministério da Saúde e Secretarias Estaduais de Saúde, que
recomendam o distanciamento social em virtude da pandemia da Covid-19.

O encontro seguiu a pauta pré-estabelecida:

● Apresentação dos resultados sobre o lançamento e distribuição da Cartilha Certificação
Florestal, seguido do debate sobre as possibilidades de uso dos exemplares disponíveis;

● Explanação sobre a necessidade de revisar as diretrizes do Fórum Florestal Paraná e Santa
Catarina, apresentação da redação atual e definição do encaminhamento ideal;

● Debate sobre a viabilidade de se realizar o seminário anual de 2021 de forma online; bem
como os temas prioritários para os próximos encontros do Fórum Florestal PR e SC, tendo em
face o Planejamento Estratégico realizado em 2020;

● Apresentação projeto de Gestão Territorial Sustentável e suas relações com o setor florestal -
Instituto LIFE;

● Registro dos encaminhamentos, definição da data para o próximo encontro e conclusão.

O XXXV Encontro do Fórum Florestal foi organizado e coordenado por Vitor Lauro Zanelatto,
colaborador da Apremavi que vem auxiliando nas atividades do FF enquanto a Secretária
Executiva, Edilaine Dick, está licenciada de suas funções.

Na abertura do encontro, Vitor deu as boas-vindas para os presentes, seguida da apresentação
dos integrantes e registro das instituições representadas. Em seguida Vitor solicitou que a
reunião fosse gravada para uso interno do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, para fins de
registro e elaboração da memória da reunião, sendo o pedido aprovado sem ressalvas pelos
presentes. Após a apresentação do cronograma do encontro, os participantes começam a
analisar os itens da pauta.

Explanação sobre as diretrizes do Fórum Florestal

Vitor esclareceu que as diretrizes do Fórum Florestal existem desde 2011, e foram elaboradas
pela Secretaria Executiva, com revisão dos integrantes do FF. Explicou também que 11 anos
depois do início da elaboração do documento é oportuno que o mesmo seja revisado, haja vista
as mudanças no funcionamento, objetivos e dinâmica de atuação, bem como acrescentar itens
ainda não especificados na redação, como as disposições sobre o Grupo de Apoio à Secretaria
Executiva. Também foi citada a necessidade de rever os termos para uso da marca do Fórum
Florestal para uso pelos integrantes.

Ivone Namikawa registra que a revisão é uma iniciativa válida e que deverá ser guiada pelas
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decisões do planejamento estratégico realizado em 2020. Miriam reitera a importância desta
ação, destacando que algumas discussões do próprio planejamento estratégico devem ser
revisitadas e registradas nas diretrizes.

Vitor finaliza a apresentação da estrutura atual do documento e dos principais assuntos a
serem revisados em 2021 e destaca a importância de difusão e amplo conhecimento dos
termos para que as diretrizes se tornem o documento guia para o funcionamento do Fórum
Florestal Paraná e Santa Catarina. Em seguida é apresentada a seguinte proposta de
encaminhamento: será enviado aos participantes a atual redação das diretrizes para que os
membros possam realizar a leitura e submeter suas impressões e sugestões para a alteração
do texto. Os participantes terão trinta dias para enviar as sugestões e, após esse período, a
Secretaria Executiva e Grupo de Apoio deverão refinar o texto e propor uma nova redação, que
será apresentada e colocada em aprovação na próxima reunião do Fórum Florestal, que deve
ocorrer no mês de julho. O encaminhamento foi aprovado por unanimidade.

Debate sobre a viabilidade de realizar o seminário estratégico em 2021

Vitor contextualizou a tradição do Fórum Florestal realizar todos os anos um seminário
estratégico, promovendo o encontro entre os membros e a troca de saberes. Afirma que em
decorrência da pandemia de Covid-19 e das restrições de circulação impostas para a não
disseminação do vírus, assim como no ano anterior, um evento presencial não poderá ocorrer
em 2021. Apresentou alguns temas estratégicos que podem ser abordados no seminário, sendo
estes serviços ecossistêmicos, corredores ecológicos e casos de sucesso de diálogo com a
esfera governamental. Solicitou que os presentes se manifestassem sobre o assunto e
questionou se alguém gostaria de propor um novo formato para que o seminário possa ocorrer.

Ivone compartilhou seu desejo em realizar um evento de forma descontraída, buscando um
formato com menos rigor formal e onde o conteúdo não seja apresentado de forma densa,
considerando a intensidade de encontros e reuniões online promovidos desde o início da
pandemia. Sugeriu que sejam observadas iniciativas semanais de curta duração e TEDx Talks
como exemplos para a definição de um formato para o encontro.

Miriam registrou concordância com a opinião de Ivone sobre o tema, sugeriu que sejam
gravados pequenos depoimentos a partir das atividades e territórios em que cada organização
atua; e que caso o tema seja serviços ecossistêmicos, que cada organização reflita e apresente
nas gravações como está contribuindo em sua atuação para que o mesmo aconteça. Afirma
que com essas gravações será possível até mesmo realizar a produção de um vídeo para a
divulgação do Fórum Florestal.

Ivone propôs que a cada encontro haja dois depoimentos, com representantes de empresas e
ONGs, e afirma que serviços ecossistêmicos é um tema oportuno para o seminário, pois as
organizações participantes da iniciativa muito têm a contribuir com o debate. Cita o formato
desenvolvido pela The Forest School (Escola de Florestas) de Yale, que promoveu debates
semanais de aproximadamente 40 minutos ao longo de dois meses.
O professor Vitor Hoeflich reiterou apoio às falas de Miriam e Ivone, e destaca que os debates
devem ser preparados para também apresentarem uma oportunidade de registro de iniciativas
exitosas e formulação de políticas públicas.

Marcos Rosa Filho perguntou se algum participante pode apresentar exemplos concretos de
eventos que podem ser replicados pelo Fórum Florestal. Ivone cita uma ação do Fórum Florestal
da Bahia, onde foram realizadas gravações e eventos ao vivo, e também falou sobre uma
semana de inovação, planejada pela Klabin para os próximos meses, que irá alternar entre
gravações e transmissões ao vivo. Miriam citou o exemplo promovido pelo Fórum de Mudanças
Climática e Justiça Socioambiental no Dia da Água do corrente ano, que apresentou vídeos
enviados pelos participantes do Fórum no primeiro bloco de uma transmissão ao vivo. Destaca
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que o tema serviços ecossistêmicos é o ideal para a promoção dos debates e possibilita a
criação de um documento técnico sintetizando as discussões.

Miriam destacou a importância da Secretaria Executiva realizar a organização do debate e
oferecer exemplos para os participantes, e destacou que já possui algum material que pode ser
utilizado no processo. Muitos participantes registraram acordo com as falas no chat da reunião
e colocaram-se à disposição para auxiliar a organizar o evento.

Vitor sugeriu que na próxima reunião do Fórum Florestal ocorra uma apresentação sobre o tema
escolhido, para que todos os participantes tenham uma base de conhecimento para poder
co-criar os conteúdos para o seminário. Ivone destacou que integrantes que não participam do
Grupo de Apoio podem trabalhar no processo de organização.

Sueli Naomi Ota declarou que concorda com as sugestões e se coloca à disposição para
auxiliar em articulações com organizações da região de Curitiba e sugere que as tarefas sejam
distribuídas entre os integrantes do Fórum Florestal. Também destacou a importância de
centralizar as discussões dos temas priorizados na oficina de planejamento estratégico,
realizada em 2020.

Miriam falou que o tema “serviços ecossistêmicos" é amplo e pode ser considerado como guia
para as discussões, contemplando assim outros temas que são do interesse dos participantes
e que tenham relação com este primeiro. Angelo Simão contribuiu com o exemplo do último
congresso da Confederação Nacional de Reservas Particulares do Patrimônio Natural
(CNRPPN).

Daros Silva registrou que concorda com as colocações anteriores e ressalta a importância de
associar serviços ecossistêmicos com outros temas. Sugeriu também que seja utilizado a
ferramenta Google Forms para a organização das ideias e sugestões. Victoria Rizzo sugeriu que
seja criado um grupo de trabalho para que o formato do seminário seja lapidado. Vitor se
comprometeu em discutir com Fernanda Rodrigues (Secretária Executiva do Diálogo Florestal)
as possibilidades de organizar este evento de forma digital nos canais do Diálogo Florestal
(Zoom e YouTube) e com a formação do Grupo de trabalho para que os detalhes do evento
sejam definidos até o próximo encontro do Fórum Florestal.

Vitor solicitou aos participantes que indicassem pessoas que não integram o Fórum Florestal
mas podem colaborar com o debate. Vitoria indicou o professor Carlos Sanquetta, da UFPR.
Miriam destacou o professor João de Deus Medeiros, da UFSC.

Projeto de Gestão Territorial Sustentável e suas relações com o setor florestal - Instituto LIFE

Rosana Renner, representante do Instituto LIFE, realizou a apresentação das etapas de
desenvolvimento do Padrão Internacional para a Gestão Sustentável do Território, desenvolvida
em parceria com a Itaipu Binacional e Fundação Parque Tecnológico de Itaipu. O Padrão busca
estabelecer regras claras para que os atores que influenciam a gestão territorial sustentável
possam adequar e convergir suas ações promovendo conjuntamente a sustentabilidade.

O mesmo poderá ser utilizado para aplicar, diagnosticar ou avaliar soluções capazes de conter o
declínio dos serviços ecossistêmicos; identificar e fortalecer as funções dos atores locais a
gestão territorial sustentável; reconhecer, disseminar e criar sinergia entre as boas práticas e
iniciativas implementadas; orientar decisões relacionadas aos investimentos públicos e
privados e abordar, de forma integrada, os serviços da natureza e suas relações com o
bem-estar humano e a sociedade.
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Após a apresentação os presentes puderam esclarecer dúvidas sobre o projeto. Miriam sugeriu
que as conclusões do projeto sejam registradas em uma publicação para a difusão dos
conhecimentos produzidos.

Registro dos encaminhamentos, definição da data para o próximo encontro e conclusão

Vitor realizou uma rápida apresentação dos resultados da live de lançamento da Cartilha
Certificação Florestal, que já conta com mais de 270 visualizações no YouTube.Informou que
mais de 1700 exemplares da cartilha foram despachados da Apremavi e devem chegar aos
destinos nas próximas semanas.

Foi colocado em discussão e aprovação a proposta de disponibilizar os exemplares
remanescentes para coordenadorias dos cursos de Engenharia Ambiental e Florestal das
principais universidades do PR e de SC. A proposta foi aprovada sem ressalvas.

Victoria registrou o interesse em apresentar aos demais integrantes do Fórum Florestal as
discussões que estão ocorrendo na ABNT sobre as normas ISO que tratam da Cadeia de
Custódia e verificação de áreas de potencial desmatamento. Vitor se comprometeu em indicar
esse item na pauta da próxima reunião.

Vitor compartilha que o Diálogo Florestal aprovou uma nova cota de Apoio para o Fórum
Florestal Paraná e Santa Catarina, a ser utilizado em 2021, e que o mesmo deverá ser
empregado na elaboração e impressão de uma nova publicação, que terá como tema guia a
restauração de paisagens florestais, documentando a visão das mulheres que integram a
iniciativa e valorizando ações lideradas por elas nos diferentes setores para a promoção da
sustentabilidade e do próprio diálogo sobre este eixo temático.

Através de um consenso entre os presentes ficou definido que Miriam, Ivone, Vitor Hoeflich e
Victoria irão trabalhar junto à Secretaria Executiva para a definição do formato e organização do
seminário de 2021.

Daros Silva indicou interesse em uma formação sobre balanço hídrico e microbacias, para que
os membros do Fórum Florestais estejam atualizados das pesquisas realizadas pelas empresas
florestais. Vlademir Martarello, representante da Adami, apresentou disponibilidade para
apresentar o trabalho desenvolvido na empresa na próxima reunião.

Após o registro da reunião através de screenshot, e palavra-livre entre os participantes sobre
temas diversos, a reunião foi dada por encerrada.
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Anexo I

Lista de participantes

Amanda Lavínia Silva - ONG Gato do Mato

André Dias - Observatório de Justiça e Conservação

Angelo Simão - APAVE e CNRPPN

Daros Silva - Agricultor/ Autônomo

Davi Rauen - WestRock

Denise Jeton Cardoso - Embrapa Florestas

Flavio Guiera - RGB Conhecimento

Heloise Lebkuchen - Irani Papel e Embalagem

Juliana Tramontina - Adami S/A

Ivone Namikawa - Klabin

Marcos Rosa Filho - Eco Guaricana

Maria Harumi Yoshioka - Arauco do Brasil

Mariana Schuchovski - Verde Floresta - Consultoria Ambiental e Florestal

Miriam Prochnow - Apremavi

Natasha de Vuono - 2Tree Ambiental

Rosana Renner - Instituto LIFE

Suelen Conzatti - IPAN

Sueli Naomi Ota - TAOWAY Sustentabilidade Socioambiental

Tiago Luiz Daros - Arauco do Brasil

Thiago Rizzo - 2Tree Ambiental

Vlademir Martarello - Adami S/A

Victoria Rizzo - Henvix Ambiental

Vitor Hoeflich - UFPR/Setor de Ciências Agrárias

Vitor Lauro Zanelatto - Secretaria Executiva do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina

Contato Fórum Florestal PR e SC: edilaine@apremavi.org.br | vitor@apremavi.org.br
Diálogo Florestal: contato@dialogoflorestal.org.br | Site: www.dialogoflorestal.org.br

mailto:vitor@apremavi.org.br
mailto:contato@dialogoflorestal.org.br
http://www.dialogoflorestal.org.br


Anexo II

Retrato dos participantes
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Anexo III

Nuvem de palavras a partir da contribuição dos participantes
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