
 

SÚMULA DE PLENÁRIA (AGOSTO – 2022) 

 

PLENÁRIA DO FÓRUM FLORESTAL PAULISTA 

DIA: 11 de agosto de 2022 

Local: sala virtual (on line) 

 

INTITUIÇÕES PRESENTES  

ONGS: 

• CORREDOR ECOLÓGICO DO VALE (Tatiana Motta) 
• INSTITUTO SUINÃ  
• REFLORESTA 
• ISA  
• ITAPOTY  
• APICUESTA  

 

UNIVERSIDADES / Instituições de Pesquisa 

• OCA – ESALQ/USP 

EMPRESAS 

• SYLVAMO  
• DEXCO 
• SYLVAMO 

 

DIÁLOGO FLORESTAL NACIONAL 

• Secretário executivo do Fórum Florestal Paulista 

 

 

 

 



P A U T A 

 
1) INFORMES SOBRE OS GRUPOS DE AÇÃO. 

2) DEMANDA DO COMDEMA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPO -  SÃO FRANCISCO XAVIER (tráfego 
intenso de caminhões ligados à silvicultura). 

3) SORTEIO DE REPRESENTANTE DO FFSP PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DO 
DIÁLOGO FLORESTAL (participação subsidiada). 

4) DEFINIÇÃO SOBRE OS PRÓXIMOS PASSOS SOBRE O TEMA "BIODIVERSIDADE". 

 
 

ENCAMINHAMENTOS 
 

1) Breve relato sobre os Grupos de Ação: 
 

• Água & Florestas plantadas: o projeto ou “atividade direcionada” que visa 
“ampliar o diálogo técnico” em relação a este tema, com diversos setores das 
empresas florestais, esta na sua fase inicial, pois teve um atraso no seu 
cronograma devido a mudanças nas equipes de algumas empresas e do Promab 
(Esalq/USP). Empresas que participarão deste projeto: Suzano + Klabin + Dexco 
+ Sylvamo. A empresa Eucatex está avaliando sua participação. 
 

• Planejamento Participativo de Paisagens Sustentáveis (LUD/P3S): no mês de 
setembro será retomado o diálogo e articulação institucional para a realização 
do “Diálogo de Campo”, envolvendo empresas e instituições que atuam nos 
municípios de Itatinga + Botucatu + Pardinho + Bofete (IBOPABO). 
 

• Sustentabilidade das Ongs locais: foi elaborada uma primeira versão da “Carta 
de Princípios e Cooperação Institucional do FFSP”, sendo esta a base que vai 
reger as relações instituições a serem fomentadas pelo “HUB do FFSP”. Portanto, 
o HUB do FFSP já está em funcionamento, e depende do engajamento das 
empresas para movimentá-lo. 
 

• Apicultura & Florestas: foi estabelecido como prioridade a elaboração conjunta 
de um “Manual de Boas Práticas”, a ser seguido pelas associações de 
apicultores/as e por apicultores/as individuais. Próximos passos: Palestra com 
professor especialista da Unesp no dia 04 ou 07 de outubro, e reunião presencial 
do Grupo no dia 18 de outubro. 
 
 
 
 
 



2) Demanda do COMDEMA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPO. 
 

• Foi apresentada uma reclamação ao COMDEMA de SJC, sobre o início de tráfego 
intenso de caminhões ligados à silvicultura, afetando comunidades que habitam 
a APA de São Francisco Xavier. E constatou-se que a empresa relacionada 
diretamente à reclamação, fez os ajustes necessários na logística do transporte, 
minimizando os impactos negativos. 
 

• Aproveitando o ensejo, o COMDEMA de SJC, fez convite para o FFSP participar 
da elaboração do Plano de Gestão Distrital de São Francisco Xavier, envolvendo 
o uso e ocupação do solo nesta região. 
 

• Para a plenária de setembro do FFSP, foi aprovado que o presidente do 
COMDEMA de SJC, apresentará a proposta metodológica e os próximos passos 
da elaboração do referido plano. 
 

3) Representante das ONGs no Encontro Nacional do Diálogo Florestal 
 

• Por sorteio = Corredor Ecológico do Vale 
 

4) Próximos passos sobre o tema “conservação da Biodiversidade” 
 

• Apresentação nas próximas plenárias dos projetos e ações envolvendo a 
conservação de espécies de flora nativa, bem como trabalho envolvendo uma 
“rede de coletores de sementes”. 
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