
 

SÚMULA DE PLENÁRIA  (MARÇO – 2022) 

 

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 11 de março de 2022 

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

 

INTITUIÇÕES PRESENTES  

ONGS: 

 APICUESTA (Associação dos Apicultores do Polo Cuesta) 

 PRÓ-MURIQUI 

 GIRAMUNDO 

 

UNIVERSIDADES / Instituições de Pesquisa 

 OCA / ESALQ-USP 

 UNIFESP – Campus Diadema 

 ESTAÇÃO DE CIÊNCIAS FLORESTAIS / ESALQ-USP 

 UNESP / FCA – Departamento de Ciências Florestais. 

 FUNDAÇÃO FLORESTAL – Escritório da Regional de Botucatu 

 

EMPRESAS 

 SUZANO 

 DEXCO (antiga Duratex) 

 BRACELL 

 KLABIN 

 

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

 Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 

 

 



P A U T A 

 

 Informes Gerais: retomada do trabalho dos Grupos de Ação / Parceria com 

MapBiomas 

 

 Avaliação geral do ano de 2021 (O que foi bom?? / O que podemos melhorar??) 

 

 Diálogos e ações planejadas para 2022. 

 

 Proposta da realização de uma “reunião extraordinária” (para interessados/as) 

sobre os projetos de APICULTURA desenvolvidos pelas empresas florestais, em 

parceria com associações de apicultores. 

 

 Continuidade do diálogo sobre o tema “Conservação da Biodiversidade” 

 
 
 

INFORMES + ENCAMINHAMENTOS + DELIBERAÇÕES DA PLENÁRIA 
 

1) BOAS VINDAS aos representantes da Fundação Florestal (Mário Rodrigues), e da 

Apicuesta (Joel Andrade) ao FFSP. 

 

2) Início do planejamento para a realização da ação-piloto “Água & Florestas 

Plantadas”, envolvendo setores das empresas Suzano, Klabin, Dexco e Sylvamo, 

juntamente com especialistas da UNESP (FCA) e da ESALQ/USP. 

 

3) Informe sobre parceria firmada entre o Diálogo Florestal Nacional e o 

MAPBIOMAS, para favorecer um maior engajamento do setor florestal nos 

ajustes necessários do sistema MapBiomas de alerta de desmatamentos, pois as 

áreas de plantios de eucaliptos são detectadas pelo sistema atual como 

“desmatamentos”. 

 

4) Avaliação geral das atividades realizadas pelo FFSP em 2021: 

 

PONTOS POSITIVOS 

 

 Realização da LIVE: Seminário virtual sobre o PRA no estado de SP. 

 

 “as broncas” e os aprendizados proporcionados pela Prof. Zezé no Grupo 

de Ação Água&Florestas. 

 



 Ter mantido o tema “conservação da biodiversidade” na pauta, e termos 

iniciado esse diálogo. 

 

 Reuniões do Grupo de Ação “Sustentabilidade das ongs locais”, que 

culminaram na proposta da criação do “HUB do FFSP”. 

 

 Criação e reuniões do Comitê Consultivo do LUD/P3S – região de 

IBOPABO. 

 

 Realização do diálogo de escopo LUD/P3S, envolvendo outros setores 

produtivos e o setor público, juntamente com representes do setor 

florestal, das ongs e universidades. 

 

 Engajamento, assiduidade e representatividade das instituições que 

compõe o FFSP. 

 

 Diálogos serem conduzidos e mantidos “com base na ciência”. 

 

 Doutorando da Júlia sobre “Diálogo genuíno”, tendo o FFSP como estudo 

de caso. 

 

 Equilíbrio no diálogo e nas participações entre as diversas instituições. 

 

 Maior presença e participação de representantes das universidades, 

trazendo um equilíbrio melhor para o diálogo. 

 

 Secretaria executiva “descontraída”, dinâmica e objetiva, mantendo um 

clima de cordialidade e pertencimento entre participantes. 

 

 Diálogos culminando na proposta de “ação concretas”. 

 

PODEMOS MELHORAR: 

 Pauta carregada. 

 

 Apresentações nas plenárias = deixar mais tempo para “troca de ideias”. 

 

 Proposta de convidar representantes da área social das empresas, para 

fazerem parte do FFSP. 

 

 Volta das “plenárias presenciais”. 

 



 Proposta de convidar representantes de “outros setores das empresas”, 

para participarem do diálogo de temas específicos, quando envolver 

assunto diretamente ligado a estes setores. (obs: como aconteceu com o 

tema “água & florestas). 

 

5) Diálogos e ações planejadas para 2022. 

 

• Realização de “pesquisa ativa” por região do estado, sobre as ONGs mais 

atuantes em cada região, para posterior contato e visitas técnicas. 

 

• Realização de 08 plenárias em ambiente virtual, bem como de 2  plenárias 

presenciais (caso permitido pelas questões sanitárias impostas pela pandemia – 

Covid 19). 

 

• Continuidade dos diálogos sobre Conservação da Biodiversidade 

(empresas convidadas: Sylvamo e Eucatex) + ONGs + universidades. 

 

• Início do projeto-piloto “Água & Florestas plantadas”. 

 

• Planejamento e implementação do “HUB do FFSP”. 

 

• Promover um diálogo específico entre as ONGs: “sinergia e cooperação 

regional” 

 

• Planejar e realizar um “Seminário virtual”. Tema proposto: Mudanças 

climáticas e produção agrícola/florestal no estado de SP (Estamos preparados??) 

 

• Planejar e realizar uma “reunião técnica” sobre o tema “Apicultura nas 

áreas das empresas florestais”, envolvendo membros do FFSP e instituições 

convidadas. 

 

• Planejamento participativo dos próximos temas a entrarem na pauta do 

diálogo 

 

• Coordenar a realização do LUD/P3S – Diálogo de Campo, na região de 

Itatinga/Botucatu. 

 

• LUD/P3S – região do Alto Paranapanema (reunião de avaliação e 

planejamento) 

 

 

 

 



6) Deliberado sobre a realização de uma “reunião extraordinária” (para 

interessados/as) sobre os projetos de APICULTURA desenvolvidos pelas 

empresas florestais, em parceria com associações de apicultores. 

 

 Consideração: Incentivar a criação de abelhas nativas, juntamente com o 

de Apis. 

 

 Consideração 2: Convidar especialistas em abelhas nativas, para falar 

sobre o “risco da criação em larga escala da Apis ajudar a provocar a 

extinção local das abelhas nativas”. 

 

 

7) Continuidade do diálogo sobre o tema: Conservação da Biodiversidade. 

 

 Na próxima plenária, marcada para 07 de abril, está prevista a 

apresentação das ongs: Pró-Muriqui e IPE. 

 

 Consideração: Dialogarmos sobre como “utilizar melhor” os 

instrumentos legais de conservação da biodiversidade já existentes 

(como os planos de conservação de espécies ameaçadas) 

 

 Consideração 2: Na página do DF nacional, ser criado um link para esses 

“planos de conservação de espécies ameaçadas”, para que possam ser 

melhor utilizados no planejamento do setor florestal. 

 

 

 

 
Arquivo: SUMULA_PLENÁRIA_MARÇO_2022 
Elaboração: Murilo Mello (Sec. Executivo do FFSP) 
Aguardando contribuições para seu fechamento. 
31/03/2022 


