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Fórum Florestal da Amazônia 

Notas de Reunião 
 

Evento V Reunião do Fórum Florestal da Amazônia 

Data 15 de fevereiro de 2022 Local Zoom 

Participantes 34 pessoas participaram da reunião (vide lista anexa). 

Pauta 
• Boas-vindas e acolhimento  
• Apresentação da primeira formação do Conselho de Coordenação do Fórum 

Florestal da Amazônia 
• Balanço sobre o Encontro Nacional do Diálogo Florestal 
• Grupos de Trabalho 
• Iniciativa Fogo do The Forests Dialogue 
• Encerramento e próximos passos 

Destaques e 
resultados 

Jupati1 
 

Tu me eras palmeira, 
palmeira dourada 

teus braços pro alto jocosa risada de um ser 
que queria ser tudo, 

ser tudo na vida 
tua melodia no dia em que ouviste querida 

pra sempre a brisa te sopra, 
te sopra na face 

quem sabe te ama e pula num rio que passe 
por perto do lugar formoso, 

formoso que moras 
sortudo lugar que te abriga, te cuida e floras 

enchendo por dentro de ouro, 
de ouro as talas, 

teus cachos, teus sonhos que cumpres, morrendo te calas. 

Pantoja Ramos, 2007 

Após declamação de poesia por Carlos Pantoja Ramos, foi apresentado os principais 
avanços desde última reunião do Fórum Florestal da Amazônia: 

• As Diretrizes de Funcionamento aprovadas forma publicadas na página do Fórum 

Florestal da Amazônia no site do Diálogo Florestal; 

• Ações de captação de recursos foram realizadas junto ao Fundo JBS, PPA e em 

breve será elaborado um pitch com base nos elementos construídos na reunião 

anterior; 

 
1 Nota do autor: Jupati é o nome popular de uma palmeira da família das Arecáceas (ex-Palmáceas), que ocorre na região Norte do Brasil, 

especialmente no estado do Pará em áreas inundadas e pantanosas. Possui troncos múltiplos formando touceiras. Após algumas 
frutificações morre. 
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• Conselho de Coordenação foi eleito e empossada, conforme apresentado a 

seguir. 

Conselho de Coordenação 

Após período de registro de candidaturas e eleições foi apresentação a primeira 
formação do Conselho de Coordenação do Fórum Florestal da Amazônia, composta por:  

Consultorias 

• Antares Consultoria, Adriana Figueira Nozela Prado (titular) 

• Impact.to – Negócios Sustentáveis, Vanderlúcia da Silva (suplente) 
Instituições de Ensino e Pesquisa 

• Embrapa Amazônia Oriental, Milton Kanashiro (titular) 

• Universidade Federal do Acre (UFAC), Zenobio Abel Gouvêa Perelli da Gama e 

Silva (suplente) 
Manejo Florestal Comunitário 

• Cooperativa Mista Agroextrativista Nossa senhora do Perpétuo Socorro, João 

Pedro da Silva Bentes (titular) 
Manejo Empresarial 

• FIEPA – Federação das Indústrias do Estado do Pará, Deryck Pantoja 

Martins (titular) 
Organizações da Sociedade Civil 

• Rede Mulher Florestal, Maria Margarida Ribeiro Da Silva (titular) 

• IEB – Instituto Internacional de Educação do Brasil, Alison Pureza 

Castilho (suplente) 
Plantações Florestais 

• Suzano S.A., Ana Paula Pulito Silva (titular) 
Povos Indígenas e Comunidades Tradicionais 

• Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, Ivaneide Bandeira (titular) 
Processamento / Comercialização de Produtos Florestais 

• Cooperativa Ouro Verde Agroextrativista do Rio Araramã e regiões vizinhas, João 

Alves Duarte (titular) 
  
O mandato do Conselho é de 3 anos e, no caso de vacância de alguma vaga, é realizada 
uma chamada anual para seu preenchimento. 

Encontro Nacional 

Foi apresentado um balanço sobre o Encontro Nacional do Diálogo Florestal, realizado 
em novembro de 2021, que contou com a participação do Fórum Florestal da Amazônia - 
Milton Kanashiro (Embrapa Amazônia Oriental), Maria Margarida Ribeiro da Silva (Rede 
Mulher Florestal) e Meriane Silva (Cooperativa Ouro Verde), entre outras pessoas que 

https://dialogoflorestal.org.br/eleito-conselho-de-coordenacao-do-forum-florestal-da-amazonia/
https://dialogoflorestal.org.br/eleito-conselho-de-coordenacao-do-forum-florestal-da-amazonia/
https://www.youtube.com/watch?v=pEgLN_-pAjU&t=2s
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compõe o Fórum. Algumas pessoas presentem falaram sobre o evento e consideraram 
muito positiva a participação. 

Grupos de Trabalho 

Fernanda apresentou uma visão geral do plano de ação e o fio lógico que embasa a 
proposta do conselho de coordenação apresentada na sequência: 

Primeira reunião do FF da Amazônia (negrito meu) 

• Incluir a atuação do Fórum via Grupos de Trabalho: 
– Importante a criação de GT’s para discussão de assuntos específicos do 

Fórum (recursos florestais, mercado, governança territorial/políticas 
públicas), baseados nos objetivos estratégicos do Fórum e nas ações 
estratégicas previamente definidas no “Plano 
Estratégico” considerando a priorização dos temas; 

– Para definição dos GT’s recomenda-se agregar as ações em “Pacotes de 
Trabalho” visando obter número de equipes que possam ser gerenciadas 
de forma mais adequada pelo Conselho Deliberativo/Secretaria 
Executiva. 

– Estruturar os GT com definição de membros, incluindo um líder do GT; 
– Os grupos poderão ser temporários ou permanentes a critério do 

Conselho Deliberativo/Assembleia. 

Diretrizes de funcionamento do Fórum Florestal da Amazônia 

SEÇÃO 3 – DOS GRUPOS DE TRABALHO 

Art. 51º Os membros do Fórum Florestal da Amazônia, quando reunidos em Plenária, 
poderão criar Grupos de Trabalho, temporários ou permanentes, visando operacionalizar 
os objetivos e ações contidas no Plano Estratégico do Fórum. 

Art. 52º Os componentes do Grupo de Trabalho poderão ser escolhidos entre os 
membros do Fórum Florestal, e/ou convidados especialistas e interessados na matéria 
em discussão. 

Art. 53º Cada GT deverá definir uma pessoa para registro das reuniões e poderá 
também eleger dentro do GT um(a) facilitador (a). A Secretaria Executiva do Fórum 
Florestal da Amazônia poderá ser acionada para dar apoio na coordenação do GT, caso 
outros membros não sejam eleitos para tal fim.  

Art. 54º Compete ao Grupo de Trabalho, observadas suas respectivas atribuições 
previstas no seu ato de criação:  

I.           Elaborar e encaminhar ao Plenário, por meio da Secretaria Executiva, propostas 
de deliberação, acordos ou moções em linha com o Plano Estratégico;    

II.         Emitir parecer sobre consulta que lhe for encaminhada;   

https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2021/07/ff-amazonia-planejamento-estrategico.pdf
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III.       Relatar e submeter à aprovação dos membros do Plenário assunto a ele 
pertinente;   

IV.      Convidar especialistas para assessorá-lo em assuntos de sua competência;  

V.        Propor a realização de reuniões conjuntas com outros Grupos de Trabalho do 
Fórum Florestal da Amazônia;  

Art. 55º As reuniões dos Grupos de Trabalho poderão ser realizadas com qualquer 
número de integrantes.  

• A convocação ordinária será feita com, no mínimo, 15 (quinze) dias e a 
extraordinária com 7 (sete) dias de antecedência.  

• Das reuniões dos Grupos de Trabalho serão redigidas notas de reunião de forma 
a retratar as discussões relevantes e todas as decisões tomadas e aprovadas 
pelos seus membros e assinadas pelo seu Coordenador e pelo 
Relator(a)/Facilitador(a), ficando facultado àqueles que discordarem de algum 
ponto fazer constar o registro da divergência.  

Art. 56º Os Grupos de Trabalho serão regidos pelo disposto neste documento, 
ressalvadas suas competências específicas previstas no ato de criação.  

Art. 57º As decisões dos Grupos de Trabalho serão tomadas por consenso. 

Art. 58º A Secretaria Executiva do Fórum Florestal da Amazônia assegurará o 
funcionamento dos Grupos de Trabalho, prestando-lhes apoio técnico, administrativo e 
financeiro.  

Art. 59º Somente a plenária é deliberativa. Grupos de Trabalho são consultivos, podendo 
tomar apenas decisões operacionais (metodologia de trabalho, pautas, data e local de 
reuniões etc.). 

 

Mapa estratégico do Plano de Ação: 
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Com base nas considerações acima, foi apresentada para discussão a seguinte proposta 
do conselho de coordenação: 

Proposta do Conselho de Coordenação: 

– Criar o GT Comunicação e Engajamento, englobando os objetivos 3.1 e 
3.2, que tem como temas centrais a elaboração de um plano de 
comunicação e a ampliação da participação no FF da Amazônia 
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considerando a diversidade. Como o DF tem uma área de comunicação 
com já disponíveis posts, textos e outros elementos além de um plano de 
comunicação nacional, esse GT vai me apoiar a direcionar os recursos 
que já temos assegurados e alavancar outros.  

– Criar um GT para cada um dos 3 componentes do Plano: 

• GT Recursos Florestais: que vai focar sua ação no objetivo mais prioritário 
definido dentre os objetivos 4.1, 4.2, 4.3 e 4.4. 

• GT Mercado: que vai focar sua ação no objetivo mais prioritário definido dentre 
os objetivos 5.1, 5.2 e 5.3. 

• GT Governança Territorial / Políticas Públicas: que vai focar sua ação no objetivo 
mais prioritário definido dentre os objetivos 6.1 e 6.2. 

Após o trabalho em grupos, em plenário foi decido que serão criados 4 GTs: 

• GT Comunicação e Engajamento 

• GT Recursos florestais  

• GT Mercado 

• GT Governança Territorial / Políticas Públicas 

A plenária deixou a cargo do conselho de coordenação avaliar as seguintes considerações 
para então deliberar sobre a criação dos GTs: 

• Como será operacionalizada a comunicação? Definir plano de comunicação seria 

mais indicado uma pessoa especializada. Engajamento é um componente muito 

importante – no contexto do GT Comunicação e Engajamento; 

• Analisar se o objetivo 4.4 deve ser alocado dentro GT de Mercado ao invés de no 

GT Recursos Florestais, ou ainda se o 4.4 deve integrar o GT Governança 

Territorial / Políticas Públicas; 

• Analisar se objetivo 5.3 deve ser alocado no GT Mercado ou em outro GT; 

• Apoiar educação e pesquisa no contexto do objetivo 4.4. 

• Faz sentido pensar em equivalência de número de objetivos, considerando 

diferente número de ações? 

• Pensar em divisão de tempo para alcançar os objetivos dentre os GTS; 

• Alinhamento entre GTs: como fazer? 

A priorização dos objetivos será encaminhada por email para participantes do FF da 
Amazônia e será usada como referência para que integrantes dos GTs possam priorizar 
as ações dentro do GT. 

Iniciativa Fogo do The Forests Dialogue 

Fernanda apresentou o planejamento da mesa-redonda Fogo, que será realizada no 
Brasil pelo The Forests Dialogue e Diálogo Florestal. A plenária acolheu positivamente a 
agenda proposta e foram sugeridos alguns nomes para serem convidados. Outras 
pessoas a serem convidadas podem ser indicadas diretamente para Fernanda. 
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Próximos passos  

• Envio de notas da reunião; 
• Envio de enquete para priorização dos objetivos para participantes do Fórum 

Florestal da Amazônia; 

• Conselho de Coordenação vai avaliar os itens citados na reunião e verificar 

distribuição dos objetivos entre os 4 GTs deliberados; 

• Abrir para inscrição nos GTs, já comunicando os objetivos que compõe cada GT. 

 

Data do 
documento 

04 de março de 2022. 

Elaboração Fernanda Rodrigues, secretária executiva interina do Fórum Florestal da Amazônia. 
 

 
LISTA DE PRESENÇA 
 

Nome Organização 

Adriana Nozela  Antares Consultoria 

Amiraldo Picanço  AMAZONBAI 

Ana Pulito Suzano 

Ariadne Rocha Universidade Estadual do Maranhão (UEMA) 

Beto Mesquita BVRio 

Carlos Ramos Estuário Serviços Consultorias Socioambientais 

Claudio Anholetto Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

Cyntia Meireles  Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) 

Daniel Bentes  CONFLORESTA 

Daniela Vilela  FSC Brasil 

Denys Pereira  Suzano S.A. 

Emanuelle Pinto Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

Fabiana Barbosa Gomes CES Rio Terra 

Fernanda Rodrigues  Diálogo Florestal 

Ivone Namikawa Klabin S.A. 

João Pedro da Silva Bentes 
Cooperativa Mista Agroextrativista Nossa Senhora Perpétuo Socorro 
Rio Arimum (COOMNSPRA)  

Joberto Freitas Universidade Federal do Amazonas (UFAM) 

Joel Trindade  Instituto de Desenvolvimento Sustentável Mamirauá 

José Sá Universidade Federal de Rondônia (UNIR) 

Josué Evandro Ribeiro Ferreira Cikel (Grupo Keila) 

Judson Ferreira Valentim Embrapa Acre 

Leonardo Sobral  Imaflora 

Loirena Sousa  CI Brasil 

Lucas Mazzei  Embrapa Amazônia Oriental 

Marcelo Ferronato Ecoporé 

Maria Margarida Ribeiro da Silva Rede Mulher Florestal 

Maryane Andrade  Imaflora 
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Mauro Armelin  Amigos da Terra Amazônia Brasileira 

Milene Moraes Radix Florestal 

Milton Kanashiro Embrapa Amazônia Oriental 

Moacyr Silva WWF Brasil 

Paloma Agropalma 

Ricardo Lobo Grupo RGL 

Wander Antunes Agropalma 
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