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SUGESTÃO INICIAL �PLANO DE AÇÕES� 

 
DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 
 
�O SETOR FLORESTAL NÃO ESTÁ INSERIDO NO PLANO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO DO PAÍS� 

A despeito de sua importância econômica, ambiental e social, o setor está vinculado 
exclusivamente à política de comando e controle do Ministério do Meio Ambiente, com víeis 
claramente regulador. Outras políticas públicas vinculadas, como a de Indústria e Comércio, e de 
Desenvolvimento Rural, por exemplo, não consideram de maneira efetiva o setor.  

Daí derivam a maioria dos complicadores hoje vivenciados pelo setor como: 

- Regularização fundiária. 
- Instrumentos normativos. 
- Arranjo institucional. 

 

OBJETIVO DO PLANO DE AÇÃO 

Inserir o setor florestal na pauta prioritária do governo. 

 

OBJETIVOS SECUNDÁRIOS 

As ações a serem trabalhadas terão a função de influenciar os poderes públicos a: 

- Garantir um ambiente institucional e legal seguro para o retorno dos investimentos de 
longo prazo, com garantias sobre o cumprimento de contratos. 

- Garantir o pleno abastecimento de matéria-prima para o parque industrial madeireiro. 
- Proporcionar a regularização fundiária e incentivar o uso da madeira no âmbito da 

sociedade. 
- Alavancar as exportações brasileiras de produtos de maior valor agregado. 
- Favorecer o acesso e a transferência tecnológica no sentido de melhorar a qualidade de 

nosso parque fabril e a melhoria contínua dos processos de produção. 
- Promover e garantir o acesso de instrumentos financeiros e creditícios adequados ao 

prazo de maturação da atividade florestal. 
 

Outras ações do Fórum são as seguintes e foram consideradas prioritárias em reunião realizada 
em 09/03/2006: 

 
- Tratar aspectos relacionados a licenciamentos. 
- Buscar reconhecimento internacional de Programas de Qualidade que estão sendo 

desenvolvidos. 
- Inserção na mídia buscando prestar esclarecimentos a sociedade e contribuir para 

melhoria de imagem do setor, a nível nacional e internacional. 
- Formação de base parlamentar simpatizante ao setor. 
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TERMO DE ADESÃO  

�MOVIMENTO COALIZÃO FLORESTAL BRASILEIRO� 

 

A empresa __________________________________________________ através do seu 

representante legal adiante assinado, concorda em integrar e contribuir financeiramente com o 

Movimento de Coalizão do Setor Florestal coordenado pelo FNABF � Fórum Nacional das 

Atividades de Base Florestal. 

 
Quadro de Contribuições - Sugestão 

(Marcar com X) Opção Valor (R$) 

(    ) Mensalidade 200,00 

(    ) Anuidade 
(com desconto de 30%) 2.040,00 

 
Obs. Importante: É possível contribuir com outros valores daqueles constantes no quadro acima. 
Neste caso, favor entrar em contato com a sua entidade. 
 
 
Abaixo seguem informações cadastrais da empresa. 
 
Empresa:  

CNPJ/CPF: Incr. Estadual: 

Ramo de Atividade: 

Endereço: 

Cidade/Estado: Cep: 

Telefone: E-mail: 

 
Data: ___________________ 
 
 
   

Nome do representante da empresa  Assinatura 
 




