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Cedagro assume a Coordenação/Secretaria Executiva do 
Fórum Capixaba de Diálogo Florestal

O Diálogo Florestal, foi concebido para promover o entendimento e a colaboração entre 
grupos em nível mundial, nacional e local.

 Visa solucionar ou amenizar os con�itos por meio do diálogo entre diferentes setores 
ligados ao assunto como também promover ações efetivas associadas à produção 
�orestal, ampliar a escala dos esforços de conservação e restauração do meio ambiente, 
gerando benefícios para a sociedade.

Já existe há 19 anos em nível mundial com sede atual nos EUA. No Brasil, o Fórum 
Nacional de Diálogo Florestal iniciou o�cialmente em 2005 com sede no município de 

Atalanta-SC. É composto por 10 estados (ES, RJ, SC, MS, MG, BA, SP, RJ, PI e PR) com 9 (nove) Fóruns porque SC e PR funcionam juntos. O 
Fórum é composto por empresas de base �orestal, organizações não governamentais e movimentos sociais e ambientais.

No estado do Espírito Santo iniciou as atividades em 2008 tendo como Coordenação o Ipema (Instituto de Pesquisa da Mata Atlântica) e o IBIO 
(Instituto Bioatlântica). A partir de 11/12/2018 o Cedagro assumiu a Coordenação do Fórum Capixaba de Diálogo Florestal.

Várias atividades foram realizadas pelo Dialogo Florestal como a elaboração de inúmeros cartilhas sobre temas polêmicos e importantes ligados 
ao setor �orestal como a silvicultura e a água, Projetos Sociais e de Sustentabilidade, Silvicultura e Biodiversidade, Integração Floresta natural 
e econômica (Mosaicos �orestais sustentáveis), entre outros. 

Vários acordos forma feitos entre empresas �orestais, entidades ambientalista e sociais, associações comunitárias e poder público no sentido 
de conciliar a cadeia da produção �orestal , o meio ambiente e os benefícios sociais, especialmente no Sul da Bahia.  A título de exemplo, 
podemos citar que o Fórum Florestal Capixaba contribuiu para elaboração de diretrizes e normas do fomento �orestal, do Programa de 
Pagamento por Serviços Ambientais (PSA), propôs mudanças na nova lei �orestal do ES, o�cializou o resultado do estudo de Regeneração 
Natural de �orestas ambientais no IDAF como método simples, e�ciente e econômico de restauração �orestal e cumprimento da legislação, 
entre outras.

As atividades desenvolvidas pelos Fóruns de Diálogo Florestal encontram-se no site www.dialogo�orestal.org.br

Silvicultura de Eucalipto - Impactos econômicos, sociais e ambientais
O Cedagro participou de reuniões e debates e apresentou palestra sobre Silvicultura de eucalipto e seus impactos econômicos, sociais e 
ambientais em vários momentos no mês de novembro e dezembro de 2018 como na Audiência Pública no distrito de Braço do Rio promovida 
pela Câmara municipal e no Sindicato Rural, os dois em Conceição da Barra - ES. O presidente do CEDAGRO –Gilmar Dadalto também 
apresentou palestra com esse mesmo tema na empresa Placas do Brasil com a presença de produtores rurais.

Cedagro participa da Reunião da Câmara Setorial Nacional da 

Cadeia Produtiva de Florestas Plantadas

O Cedagro participou no dia 28 de novembro de 2018 em Salvador-BA da reunião 
da câmara setorial nacional da cadeia produtiva de �orestas plantadas coordenada 
pelo Ministério da Agricultura onde foi discutido sobre o lançamento da Plano 
Nacional de Florestas plantadas com também o Plano Safra 2018/2019 e outros 
assuntos de interesse como Certi�cação Florestal, tecnologia e inovação em 
madeira, entre outros. 

Foi anunciado na ocasião que o projeto de lei federal que retira a Silvicultura da lista 
de  atividades potencialmente poluidora e prejudiciais ao meio ambiente já foi 
aprovado em todas as Comissões temáticas do Senado e que é questão de tempo 
para ser homologada.

PROMOÇÃO / PARTICIPAÇÃO DE EVENTOS TÉCNICOS–CIENTÍFICOS  / 2019

II AQUAENERGY – II FORUM TECNOLÓGICO ÁGUA e ENERGIA

 Período de Realização: 26 e 27 de junho 

 Local: Vitória-ES

 Promoção: IEA/CDMEC

IV CBE - IV CONGRESSO BRASILEIRO DE EUCALIPTO

 Período de Realização: 07 e 08 de Agosto 

 Local: Salvador-BA

 Promoção: CEDAGRO/ABAF

VI CBH –VI CONGRESSO BRASILEIRO DE HEVEICULTURA (SERINGUEIRA)

 Período de Realização: 22 a 24 de Outubro 

 Local: Belo Horizonte- MG

 Promoção: EPAMIG / CEDAGRO

IX ENCONTRO DE EMPREENDEDORES DO AGRONEGÓCIO

 Período de Realização: 19 de Julho 

 Local: Vitória / ES

 Promoção: CEDAGRO


