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Discutir e propor

soluções para

assuntos que dizem

respeito à silvicultura

e à conservação,

contribuindo no

incremento da

qualidade de todas as

formas de vida e no

combate à crise

climática.

Apoiar o planejamento de paisagens sustentáveis

através de iniciativas como o Diálogo do Uso Solo.

Estimular boas práticas voltadas à ações de

conservação e restauração de remanescentes da

Mata Atlântica e Campos Nativos.

Discutir localmente os efeitos da silvicultura e

encaminhar ações que dizem respeito à

conservação.

Constituir um espaço de diálogo e planejamento

que influencie políticas públicas socioambientais

voltadas ao desenvolvimento sustentável.

Objetivo Objetivos 

Histórico e organização
O Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina, também denominado FF PR e SC, é fruto

do Diálogo Florestal brasileiro, iniciativa inédita e independente que facilita a

interação entre representantes de empresas do setor de base florestal, organizações

ambientalistas, instituições de ensino e pesquisa, e movimentos sociais com o

objetivo de construir visão e agendas comuns. 

A primeira reunião do Fórum Florestal Paraná e Santa Catarina aconteceu em julho

de 2008. Quatro eixos principais de discussão orientam a organização das reuniões e

a realização dos seminários regionais, a saber: Fomento e Certificação Florestal,

Ações socioambientais, Planejamento da Paisagem e Conservação e Mudanças

Climáticas.

Cada vez mais, a iniciativa promove a produção e trocas de conhecimento, acolhendo

os grandes debates do setor de florestas plantadas, da Academia e das organizações

ambientalistas, que comungam do anseio em co-construir soluções para conflitos e

crises baseadas no diálogo.

Em novembro de 2020, os integrantes do Fórum realizaram de forma coletiva a

revisão do Objetivo Geral e específicos da iniciativa para o próximo triênio, definiram

oportunidades, ameaças potenciais parceiros e territórios prioritários para a atuação.

1.

Geral Específicos
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Secretaria Executiva
Desde sua instituição, a Secretaria Executiva do Fórum Florestal Paraná e Santa

Catarina é hospedada na Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida

(APREMAVI), Organização da Sociedade Civil de Interesse Público (OSCIP) com

sede em Atalanta (SC). 

Os trabalhos da Secretaria Executiva foram conduzidos por Vitor Lauro Zanelatto,

com apoio de Edilaine Dick (assessoria técnica), Sirlene Ceola e Maria Luiza

Schmitt Francisco (coordenação admnistrativa e financeira). 

O Grupo de Apoio à Secretaria Executiva se manteve atuante em 2022. A principal

função dos integrantes é aconselhar e acompanhar o trabalho da Secretaria

Executiva, fornecendo opiniões, visões e colaborando no desenvolvimento dos

trabalhos. O Grupo de Apoio é constituído por Patrícia Feldmann (SPVS), Ivone 

 Namikawa (Klabin), Juliana Tramontina (Adami) e Luciane Costa (IFSC Lages).

O FF PR e SC também contou com o apoio de Fernanda Rodrigues,  Secretária

Executiva do Diálogo Florestal, na realização de diversas ações ao longo do ano.

Plenárias e eventos

A organização das reuniões plenárias e demais eventos compreende a comunicação

com os integrantes do FF PR e SC, a organização da logística, elaboração da pauta e

organização das apresentações, contato com eventuais convidados, divulgação do

encontro entre os participantes, mediação, elaboração da memória da reunião e

posterior envio aos participantes, envolvendo ainda o encaminhamento das

atividades pós-reunião.

São realizadas três reuniões plenárias todos os anos (geralmente a cada 4 meses),

onde são construídas coletivamente ações e mobilizações, discutidos

posicionamentos, aprovados encaminhamentos e apresentadas prestações de

contas. A Secretaria Executiva também pode realizar reuniões extraordinárias, se

oportuno for, para discutir temas específicos com os membros. 

Em 2022 as duas primeiras reuniões plenárias (abril e agosto) ocorreram em

formato online. A última reunião (novembro) ocorreu presencialmente, em Curitiba.

2.

 04Relatório de Atividades FF PR e SC  2022 ・



Destaques: 

・Apresentação do estado da arte de definição da próxima iniciativa LUD no FF PR e SC.
 

・Gênero e Restauração - atividades sobre o tema em 2022.

・Priorização de ações - Planejamento Estratégico 2022-2023.

・Divulgação do 9º Congresso Florestal Brasileiro.

・Definição de data, local e encaminhamentos para o próximo encontro.

Registro
dos Participantes

Plenária de 12/04/2022

As memórias das Reunião Plenárias do 
FF PR e SC estão publicadas no site do Diálogo Florestal
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https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/


Destaques: 

・Diálogo sobre Políticas Públicas;

・Apresentação do GT PSA;

・Apresentação da cartilha sobre Gênero e Restauração;

・Deliberação sobre o FF PR e SC a partir de 2023;

・Definição de data, local e encaminhamentos para o próximo encontro;

・Palavra livre e encerramento.

Registro
dos Participantes

Plenária de 11/08/2022

As memórias das Reunião Plenárias do 
FF PR e SC estão publicadas no site do Diálogo Florestal
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https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
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Destaques: 

・Apresentação dos avanços do GT PSA e da proposta de eventos para 2023; 

・Apresentação da Campanha PRA, materiais publicados e debate sobre o tema;

・Coleta de atualizações sobre iniciativas envolvendo políticas públicas

 socioambientais no território do FF;

・Debate sobre os desafios e oportunidades para 2023; 

・Atualizações sobre o processo de transição na Secretaria Executiva do FF PR e SC;

 

・Definição de data, local, formato e encaminhamentos para os próximos encontros. 

Registro
dos Participantes

Plenária de 24/11/2022

As memórias das Reunião Plenárias do 
FF PR e SC estão publicadas no site do Diálogo Florestal
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https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
https://dialogoflorestal.org.br/foruns-regionais/forum-florestal-parana-e-santa-catarina/
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Encontro Anual do   

Confira a sessão pública de 15/09/2022

Diálogo Florestal - 15/09/2022

O Encontro Nacional do Diálogo Florestal em 2022 ocorreu em dois momentos

distintos: o primeiro, com transmissão pelo YouTube no dia 15 de setembro, serviu

para a apresentação dos resultados das ações do Diálogo Florestal e dos Fóruns

Florestais nos últimos quatro anos. 

Essa fase do Encontro Nacional forneceu diagnósticos e insumos para o evento

presencial, que buscava a revisão dos princípios e da missão da iniciativa, bem como a

elaboração de um planejamento estratégico para os próximos anos. O painel contou

com falas dos Secretários Executivos dos Fóruns Regionais e a Coordenadora

Executiva do Diálogo Florestal.
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https://www.youtube.com/watch?v=PowotLf6IE4


Lançamento da cartilha   

Em 15/09/2022 foi realizado o lançamento da publicação “Paisagens Florestais e o

Protagonismo das Mulheres”, elaborada pelo Fórum Florestal Paraná e Santa

Catarina com o apoio do Diálogo Florestal. O conteúdo é fruto da colaboração entre

mulheres atuantes em diferentes espaços relacionados à restauração florestal no

Brasil.

Seis ensaios dão estrutura à publicação, assinados por mulheres integrantes das

organizações que constituem o FF PR e SC: Alessandra Xavier de Oliveira e Gisele

Santos Hennig (SPVS), Edilaine Dick e Miriam Prochnow (Apremavi), Fabiana

Dallacorte (Bio Teia), Luciane Costa (IFSC Lages) e Mariana Schuchovski (Rede

Mulher Florestal). As autoras elaboraram ensaios partindo de diferentes

perspectivas e territórios, apresentando experiências exitosas na restauração de

áreas degradadas, planejamento de paisagens, conservação da biodiversidade e em

estratégias de governança e diálogos multissetoriais.

“Paisagens Florestais e o 
Protagonismo das Mulheres”

Acesse a publicação
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https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2022/09/cartilha-genero-digital-2.pdf


Nos dias 20 e 21 de setembro, participantes dos Fóruns Florestais estiveram na

Oficina de planejamento estratégico. O encontro híbrido permitiu a interação via Zoom

e participação de forma presencial em Curitiba, no Hotel Blue Tree Batel. Foram

elaboradas a missão e visão, revisados os princípios do Diálogo Florestal, além de

elaborados os resultados e as ações estratégicas. 

Para alcançar os objetivos e gerar os produtos esperados, o trabalho integrou as

melhores práticas de construção colaborativa ao método de Planejamento

Estratégico BSC aliado à Teoria da Mudança. O planejamento considerou as

dimensões de estruturação interna e desenvolvimento institucional para

fortalecimento do Diálogo Florestal.  A Teoria da Mudança enriqueceu o processo

trazendo uma análise da relação causal da problemática de atuação finalística que o

Diálogo Florestal enfrenta e proporcionou o estabelecimento de uma cadeia de

resultados na dimensão finalística de atuação da organização.   

Encontro Anual do   
Diálogo Florestal - 20 e 21/09/2022

Relatório do Encontro Nacional 2022
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https://dialogoflorestal.org.br/wp-content/uploads/2023/01/relatorio-en-2022-planejamento-estrategico-final.pdf


Integração: O Diálogo Florestal deve promover a integração entre seus membros, de

estratégias, propostas, projetos e ações dos seus participantes e de outras partes

interessadas. 

Transparência: As ações, os resultados e os processos do Diálogo Florestal devem

ser difundidos de forma aberta, ampla e acessível. 

Confiança: Os participantes se relacionam no Diálogo Florestal, sem pré-

julgamentos, sob a premissa que todos os posicionamentos e informações ali

apresentados se pautam pela honestidade, pela ética, pelo respeito e pela

integridade. 

Respeito à diversidade: O Diálogo Florestal é um fórum inclusivo e democrático onde

todas as posições, culturas e visões são valorizadas e consideradas, prevalecendo o

respeito mútuo entre toda a sua diversidade de participantes. 

Inclusão: A participação no Diálogo Florestal é aberta a todas as organizações que

tenham interesse em promover a conservação da natureza e o desenvolvimento

socioeconômico de acordo com os pilares da sustentabilidade. 

Proatividade: A participação no Diálogo Florestal é pautada pelos posicionamentos

com foco na busca propositiva por soluções efetivas para superar problemas,

conflitos e desafios. 

Compromisso: Os participantes do Diálogo Florestal comprometem-se com a análise

crítica e responsável sobre os problemas abordados e com a construção de soluções

efetivas e concretas para superar desafios, em prol do bem comum. 

Respeito à vida: A natureza possui valor intrínseco e não necessariamente precisa

estar a serviço utilitário do ser humano, mas sim contribuir para o seu bem viver e

conservação da própria natureza. 

Durante o Encontro Nacional do Encontro Florestal de 2022 os Princípios da iniciativa,

observados também pelo FF PR e SC, foram atualizados. A saber: 

Princípios do   
Diálogo Florestal 
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Grupo de Trabalho: 

Integram o grupo de trabalho Cesar Tavares (Mater Natura), Fabiana Dallacrote (Bio

Teia Estudos Ambientais), Sueli Ota (Taoway), Denise Jeton Cardoso (Embrapa) e Vitor

Lauro Zanelatto (Apremavi). 

Síntese do 
Plano de Ação 2023

Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)

Criado em 2022 por integrantes do FF PR e SC, o Grupo de Trabalho sobre

Pagamentos de Serviços Ambientais (GT PSA) tem como objetivo geral "Promover

diálogos construtivos e a sensibilização dos tomadores de decisão para a

implementação de projetos factíveis de Pagamentos por Serviços Ambientais no

Paraná e Santa Catarina, baseados nas iniciativas mais exitosas no Brasil".

Políticas Públicas3.

 12Relatório de Atividades FF PR e SC  2022 ・



Acesse  a live 

Live Webinar PRA e PRADAs: 

Integrando a série de debates promovidos pelo Diálogo Florestal sobre os

Programas de Recuperação Ambiental (PRAs) e Programa de Recuperação de Áreas

Degradadas e Alteradas (PRADAs) nos estados brasileiros, foi realizada em 23 de

novembro uma live com integrantes do FF PR e SC e convidados para discutir o

estado da arte em Santa Catarina.

Santa Catarina 

Participaram do debate Edilaine Dick (Apremavi), Juliane Knapik (Epagri) e Mauro

Murara (ACR). A conversa foi mediada por Fernanda Rodrigues (Diálogo Florestal). A

gravação está disponível no canal no YouTube do Diálogo Florestal. 
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https://www.youtube.com/watch?v=oY5QanuTgm4
https://www.youtube.com/watch?v=oY5QanuTgm4
https://www.youtube.com/watch?v=oY5QanuTgm4
https://www.youtube.com/watch?v=oY5QanuTgm4
https://www.youtube.com/watch?v=oY5QanuTgm4


Entre os dias 28 de novembro e 2 de dezembro o Secretário Executivo do FF PR e SC,

Vitor Zanelatto, participou da IV Conferência Brasileira de Restauração Ecológica

(SOBRE), que na edição de 2022 teve como tema "Restauração Multifuncional e

Mudanças Climáticas". O evento ocorreu em Vitória (ES) e contou com

aproximadamente 700 participantes, entre estudantes, profissionais da área e

representantes de organizações do Terceiro Setor e instituições públicas.

Durante a conferência foi apresentado o resumo "Diálogos Pela Restauração: o Caso

do LUD Alto Vale", elaborado a partir da visita e diagnóstico que foi objeto da visita do

estudante Thibault Vermeulen (The Forest School - Yale) no território do Fórum

Florestal Paraná e Santa Catarina.   

Participação  na 
IV Conferência Brasileira de
Restauração Ecológica
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Notícia em apremavi.org.br

Em 12 de agosto o FF PR e SC co-realizou o“1º encontro dos projetos aprovados pelo

Chamamento Público nº 02/2018 do IBAMA”, voltado aos atores de interesse dos

projetos aprovados no edital supracitado, realizado pelo Instituto Brasileiro do Meio

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA), que visa a Restauração de

populações da flora ameaçadas de extinção da Mata Atlântica em Santa Catarina.

Quando do processo seletivo do chamamento, o FF PR e SC produziu cartas de

indicações às organizações integrantes do FF PR e SC que submeteram projetos, e

continua acompanhamento o desenvolvimento das propostas aprovadas. 

Diálogos pela Restauração:  
“1º encontro dos projetos aprovados pelo
Chamamento Público nº 02/2018 do IBAMA” 
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https://apremavi.org.br/apremavi-promove-encontro-para-o-dialogo-pela-restauracao-em-sc/


A partir de setembro o Fórum Florestal apoiou de forma institucional a elaboração de

produtos para uma campanha sobre  a adesão ao Programa de Recuperação

Ambiental (PRA), previsto no Código Florestal.  A necessidade da campanha se deu

pelo curto prazo para a adesão ao mecanismo, previsto para encerrar em 31/12/2022.

Campanha de conscientização sobre o 
Programa de Recuperação Ambiental (PRA)

Página da campanha

O FF P e SC articulou a distribuição dos materiais para os seus integrantes, de modo

especial as organizações que atuam diretamente com proprietários rurais. 

Guia SC para adesão ao PRA ・ Guia Nacional sobre para adesão ao PRA
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https://apremavi.org.br/projetos/implantando-o-codigo-florestal/car-e-pra/
https://apremavi.org.br/wp-content/uploads/2022/09/guia-pra-sc.pdf
https://apremavi.org.br/wp-content/uploads/2022/09/guia-pra-nacional.pdf


Participação no    

O Secretário Executivo do FF PR e SC participou das reuniões do Comitê Executivo do

Diálogo Florestal, responsável pela troca de experiências, discussão de

encaminhamentos e proposição de soluções no contexto dos Fóruns Regionais. 

Os trabalhos do Comitê Executivo são conduzidos por Fernanda Rodrigues,

Coordenadora Executiva do Diálogo Florestal, ao lado dos representantes das

secretarias executivas dos Fóruns Florestais. 

Comitê Executivo do Diálogo Florestal

Para a realização das comunicações de forma transparente e eficiente entre todos os

participantes, o FF PR e SC utiliza um grupo de e-mail, organizado pela Secretaria

Executiva. O grupo no WhatsApp, criado em 2020 e de participação opcional, foi

mantido em 2022. O intuito da ferramenta é dinamizar as comunicações e oferecer

um segundo canal para a troca de informações e oportunidades inerentes à iniciativa. 

Lista e grupos de contatos 

Matérias para o site do 
Em 2022, visando a divulgação das atividades e promoção da transparência da

iniciativa, foram elaboradas sete matérias sobre as atividades do FF PR e SC para o

site do Diálogo Florestal: 

Diálogo Florestal

FF PR e SC lança publicação voltada para o protagonismo das
mulheres na agenda da restauração florestal

Desafios e avanços na regularização ambiental de propriedades
rurais em SC é tema de webinar

Campanha alerta sobre o prazo para adesão ao Programa de
Regularização Ambiental

FF PR e SC lança Relatório de Atividades 2021

Comunicação e Divulgação4.
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https://dialogoflorestal.org.br/ff-pr-e-sc-lanca-publicacao-voltada-para-o-protagonismo-das-mulheres-na-agenda-da-restauracao-florestal/
https://dialogoflorestal.org.br/desafios-e-avancos-na-regularizacao-ambiental-de-propriedades-rurais-em-sc-e-tema-de-webinar/
https://dialogoflorestal.org.br/campanha-alerta-sobre-o-prazo-para-adesao-ao-programa-de-regularizacao-ambiental/
https://dialogoflorestal.org.br/ff-pr-e-sc-lanca-relatorio-anual-de-atividades-2021/


Mudança na   

Na reunião plenária de agosto Edilaine Dick, representante da Apremavi no FF PR e

SC, informou que a Diretoria Executiva da instituição ofertaria a hospedagem da

Secretaria Executiva do Fórum Florestal. Através do diálogo e aprovação dos

membros, o processo de eleição da nova organização hospedeira teve o seguinte rito:

19 Relatório de Atividades FF PR e SC ･ 2021

Organização hospedeira do FF PR e SC

28/10/2022 a 21/11/2022: Envio de carta consulta às OSC que fazem parte do Fórum

Florestal PR e Santa Catarina e prazo para manifestação de interesse em assumir a vaga de

secretária executiva do Fórum.

19 a 23/12/2022: Processo de eleição das duas candidatas que manifestaram interesse:

Acaprena e Mater Natura.

23/12/2022: Divulgação do resultado da eleição.

Fevereiro/2023: Processo de transição da Apremavi para a nova secretaria executiva.

Através da eleição para a definição da nova organização hospedeira, onde todas as

organizações atuantes no FF PR e SC tiveram direito a voto, o Mater Natura foi

selecionado para abrigar a Secretaria Executiva do Fórum Florestal Paraná e Santa

Catarina a partir de fevereiro de 2023.  
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Fato Relevante5.




