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Fórum Florestal Fluminense 

 

Notas de Reunião 

Evento Reunião do Fórum Florestal Fluminense (FFF) 

Data 18/05/2022 Local Online 

Participantes Lista dos participantes anexada ao final do documento (Anexo 1) 

Objetivos da 

reunião 

1) Apresentação e discussão do documento parcial elaborado pelo Grupo de Trabalho dos 
Pontos Críticos para Desenvolvimento Florestal. 
2) Definir a data e programação para a próxima reunião. 

Destaques e 
resultados 

ABERTURA 
A sala de reunião foi aberta às 09:00 horas, quando estavam presentes mais de dez 
participantes, por volta das 09:20 horas foi iniciada a reunião. Na sequência, Jorge Alonso 
da APEFERJ contextualizou brevemente o que foi discutido pelo GT dos Pontos Críticos para 
a elaboração do documento. 
1) APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DO DOCUMENTO PARCIAL ELABORADO PELO GRUPO DE 
TRABALHO DOS PONTOS CRÍTICOS PARA DESENVOLVIMENTO FLORESTAL: 
Jorge Alonso apresentou os pontos considerados como prioritários pelo GT e comentou 
brevemente o conteúdo e formato do documento. Em seguida deu-se início às discussões, 
já que a principal intenção da reunião era ouvir opiniões de fora do GT sobre o trabalho 
desenvolvido até o momento e ouvir sugestões para aprimorar o documento. 
Discussão 
- De forma geral a plenária avaliou que os oito pontos levantados abrangem razoavelmente 
os desafios do estado para desenvolvimento do setor florestal. No entanto, o documento 
precisa ser mais bem estruturado e direcionado para o seu público-alvo: candidatos a 
Governador e Deputado Estadual. 
Sobre a estrutura do documento: 
- Foi dito que o documento precisa ser curto e direto, contendo uma breve contextualização 
(15 linhas) que traga números impactantes e justifique o que está sendo proposto. Os 
pontos críticos em si deveriam ser apresentados em uma página, com o documento tendo 
no máximo duas páginas. 
- Como exemplo foi sugerida a leitura da carta aberta aos presidenciáveis publicada pelo 
Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). 
- Seria importante apresentar um parágrafo institucional curto com um histórico e 
apresentação do FFF, podendo ser colocado na introdução ou ao final do documento. 
- Comentou-se que a minuta apresentada mistura objetivos e propostas de ações nos 
tópicos dos pontos. É preciso ter um documento mais claro e propositivo (com metas) que 
apresente as sugestões do FFF a curto e médio prazo e os indicadores para aferir a 
efetividade das ações. 
- Também foi colocado que o grupo precisa se mostrar disponível aos candidatos para 
participar da construção das suas propostas. Seria importante deixar claro como o FFF e as 
instituições que o compõem podem contribuir nessa construção. 
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Sobre o conteúdo do documento: 
- Foi sugerido que a extensão florestal precisa estar descrita em algum dos pontos, talvez 
em tópicos dos pontos 3, 7 e ou 8; 
- O ponto 2 estaria repetitivo e desconexo, seria preciso melhorar a redação e citar os 
bancos de dados mais relevantes; 
- Foi comentado que o estado possui uma política estadual para restauração florestal 
(instituída por meio de uma lei) que precisa ser considerada no documento. A sugestão 
seria propor melhoria a partir dos documentos que já existem. 
- No ponto 4 foi sugerido que a questão da validação do CAR e implementação do PRA seja 
mencionada no título do ponto. Outra sugestão foi agregar em algum tópico algo sobre a 
Lei da Mata Atlântica.  
- Foi feita uma breve discussão sobre a necessidade de considerar uma lei florestal 
adaptada à realidade estadual. Decidiu-se que essa questão não seria acrescentada neste 
documento, mas que se faria registro em ata da importância de se discutir essa questão em 
outro momento. 
- No ponto 6 foi comentado que a questão seria mais aprimorar o marco legal para a 
silvicultura do que atualizar a regulamentação. Entre os tópicos comentou-se que o 
principal entreve a atividade hoje é o licenciamento e que já existe uma proposta de 
alteração. As regras são claras, mas dificultam a atividade, afastando investimentos na área 
dentro do estado. 
- Outras sugestões pontuais sobre o conteúdo foram feitas, as quais foram anotadas para 
consideração direto no rascunho da minuta que foi apresentado e disponibilizado aos 
participantes em um documento no Googles Docs. 
Sobre o lançamento e divulgação do documento: 
- Foi discutido que o documento deveria ser entregue até o final de julho e em grande estilo. 
A ideia seria realizar uma cerimônia de lançamento envolvendo a imprensa com um evento 
em uma sala na ALERJ. A Alba ficou de checar a disponibilidade de espaço para meados de 
julho. 
- Após o evento, o documento seria divulgado para assessores dos candidatos a Deputado 
e Governador. Além disso, poderiam ser marcadas reuniões com candidatos a 
governadores (ou assessores) para falar sobre o documento (antes ou depois do 
lançamento). 
- Para o público em geral o documento seria divulgado como uma carta aberta após o 
evento. 
- Sobre quem assinaria o documento, a questão ficou para ser discutida ao final da 
elaboração dele. As duas propostas seriam que o documento partiria do FFF como um 
resultado dele e a outras seria que instituições que participam do FFF e concordem com o 
documento o assinassem. 
2) DATA, HORÁRIO E TEMAS DA PRÓXIMA REUNIÃO: 
- Foi aceita a proposta do GT dos pontos críticos para que a próxima reunião fosse 
novamente realizada no intervalo de um mês, sendo marcada para dia 15/06/2022, no 
mesmo horário das 09:00 às 12:00 horas. 
- A redução da periodicidade entre reuniões decorre da necessidade de elaborar o 
documento com os pontos críticos para o desenvolvimento florestal do ERJ antes do início 
das campanhas para as eleições deste ano. 
- Como temas ficaram definidos: a apresentação e discussão da primeira versão do 
documento elaborado pelo GT sobre os Pontos Críticos para o Setor Florestal no ERJ; e que 
será feito um convite à Secretaria de Estado do Ambiente e Sustentabilidade (SEAS) para 
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fazer uma apresentação sobre a continuidade dos trabalhos da SEAS no curto e médio 
prazo. 
 

Próximos 
passos 

1. Elaborar e divulgar o relatório e lista de presença da reunião do dia 18/05/22; 
2. Convidar o Telmo e outras pessoas para compor o GT sobre Pontos Críticos; 
3. Conduzir pelo menos uma reunião do GT sobre Pontos Críticos até a próxima reunião 

do FFF; 
4. Elaborar a primeira versão do documento com os pontos críticos para o setor florestal 

no ERJ para ser avaliada na próxima reunião do FFF; 
5. Convidar um representante da SEAS para falar sobre a continuidade dos trabalhos no 

curto e médio prazo; 
6. Organizar a próxima reunião do FFF para o dia 15/06/2022. 

Data do 
documento 

06 de junho de 2022 (correções em xxxxxxxxxxxxx de 2022). 

Elaboração Redação do relatório base por Jorge Makhlouta Alonso (APEFERJ) com as colaborações dos 
demais representantes das instituições promotoras. 
 

 
ANEXO 1: participantes (por ordem alfabética) do Fórum Florestal Fluminense em 18 de maio de 2022 

N Nome Instituição 

1 Alba Simon ALERJ 

2 Alexander Copello Reserva Ecológica de Guapiaçu 

3 Alexander Resende Embrapa Agrobiologia 

4 Amanda Andrade Lorinvest 

5 Ana Loreta Xenofonte de Pinho Paiva Agroicone 

6 Beto Mesquita BVRio 

7 Carlos Silva Dambroz IFF 

8 Claudio Bohrer UFF 

9 Cecília Maria Ottoni Lourenço  Fórum Popular da Natureza Sul Fluminense 

10 César Sampaio Romero Pardo  Cesarvores Serviços Ambientais Ltda. 

11 Dalia Pais Autônoma 

12 Evandro da Silva Batista Prefeitura de Rio Claro 

13 Flávia Carvalho Ribeiro BVRio 

14 Jorge Alonso APEFERJ 

15 Jovani Pereira Barbosa Monteiro Instituto Serra do Tangará 

16 Lara Alves --- 

17 Lídia Aguiar FIRJAN 

18 Mariana Cunha Lemos INEA - RJ 

19 Michelle de Oliveira Ribeiro INEA - RJ 

20 Nicholas John Locke Reserva Ecológica de Guapiaçu 

21 Pedro Mello Poppe UFRRJ 

22 Ricardo Finotti Leite UNESA 

23 Ronaldo Nogueira Martins FIRJAN 

24 Telmo Borges INEA - RJ 

25 Virginia Cardoso Wanick Vieira PUC RIO 

 


