III SIMPÓSIO IPEF – “SILVICULTURA INTENSIVA E O DESENVOLVIMENTOS SUSTENTÁVEL”

Discurso apresentado pelo Dr.
Arnaldo Salmeron, Presidente
do Conselho de Administração
do IPEF.
Prezados senhores,
Em nome do Conselho de Administração do IPEF, tenho a grata satisfação de
receber os profissionais do Setor Florestal Brasileiro, para este III SIMPÓSIO IPEF, cujo
tema é "SILVICULTURA INTENSIVA E O DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL".
Em primeiro lugar gostaria de aproveitar a oportunidade para relatar o andamento
das mudanças estruturais que estão sendo implementadas no IPEF.
Iniciamos juntamente com a Diretoria Científica, um processo de transformação do
IPEF, numa cooperativa administrada pelas empresas e atendendo prioritariamente aos
objetivos e interesses das Associadas.
Ouvidas as empresas, foi apresentada uma proposta, que submetida ao Conselho de
Administração sofreu algumas alterações e foi aprovada no seu conteúdo básico, sendo
autorizada a contratação do Gerente Executivo, para implantação e desenvolvimento do
plano estabelecido.
Dentro do cronograma previsto, esperamos contar com esse profissional já a partir
do próximo mês, para que possamos iniciar de imediato as alterações necessárias, e a nova
estrutura devidamente equalizada possa atuar a partir do segundo semestre sobre o Plano
Diretor, apoiado num orçamento discutido e aprovado pelo Conselho de Administração.
O trabalho está apenas no início, e necessitamos ainda mais do apoio e da
participação das Associadas, para que possamos estruturar o Instituto às novas necessidades
e exigências das empresas.
Essa tem sido a maior preocupação da atual administração, esperando-se que com
essas alterações realmente possamos moldar o IPEF, dentro de um contexto administrativo
moderno e operacionalmente mais eficiente.
Em segundo lugar, gostaria de enfatizar alguns pontos sobre os objetivos desse
nosso III SIMPÓSIO.
Quando foi estabelecido o tema "SILVICULTURA INTENSIVA E O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL", realmente não se pretendia que as empresas
viessem a este fórum, munidas de trabalhos acadêmicos, elaborados dentro do mais elevado
rigor científico, mas sim que fosse uma oportunidade para que os técnicos das empresas se
reunissem e tivessem a oportunidade de colocar seus pontos de vista, como profissionais da
Área Florestal. Acompanhando o desenvolvimento dos trabalhos, temos plena certeza que
esse objetivo foi atingido, e o relato contido nos "Position Paper" que serão apresentados
nesses dois dias, retrata a filosofia e o pensamento de uma classe de profissionais realmente
preocupada com a atividade florestal.
Não aquela preocupação simplista de "produção à qualquer custo", mas sim a
atividade produtiva eficiente, intimamente integrada aos fatores do meio e respeitando
principalmente os interesses comunitários da sociedade.
A experiência moderna mostra o erro da visão segmentada da atividade produtiva.
Os problemas ambientais, sociais e econômicos são interligados, devendo ser tratados
dentro de um enfoque integrado.
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E com essa “Consciência Ecológica”, é que os grupos se empenharam na elaboração
dos trabalhos, de forma a produzir uma “contribuição” que se bem interpretada e aplicada,
terá colaborado significativamente no sentido de atender as necessidades da população
atual, sem no entanto, comprometer as gerações futuras.
Finalmente, gostaria de agradecer as empresas Associadas e em especial os
profissionais que se dedicaram no desenvolvimento dos trabalhos, sacrificando às vezes
seus compromissos dentro das suas empresas, porém, preocupados em discutir seriamente
os problemas e propor ações que venham somar para o estabelecimento de uma Silvicultura
moderna, que atenda tanto interesses de produção, como de preservação.
Muito obrigado.
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