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Workshop abordará adequações ao novo Código Florest al 
 
Com objetivo de contribuir para a adequação às exigências do novo Código Florestal, bem como o 
fortalecimento da prática de restauração florestal, acontecerá no próximo dia 22, das 8h às 18h na Escola 
Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” (USP/ESALQ), um workshop sobre o tema. 
  
Na oportunidade, profissionais das áreas de ciências agrícola, florestal, biológica e demais setores 
ambientais, estudantes de graduação e de pós-graduação, proprietários rurais, instituições públicas e 
privadas e o terceiro setor debaterão mudanças proporcionadas pela nova lei florestal, bem como 
questões relacionadas à fiscalização e a visão do ministério público. 
  
O evento é uma realização do Grupo de Estudos “Luiz de Queiroz” (GELQ 2014) e da Prefeitura USP do 
Campus “Luiz de Queiroz” (PUSP-LQ). Outras informações e inscrições no site www.fealq.org.br. 
  
Confira a programação completa: 
 
07h00 - 08h00 - Inscrição / Credenciamento  
08h00 - 08h30 - Abertura 
08h30 - 09h20 - O que mudou com a nova lei florestal? - Maria José Brito Zakia (IPEF) 
09h20 - 09h40 - Intervalo 
09h40 - 10h30 - A visão do ministério público  
10h30 - 11h20 - Como ficará a fiscalização? – Antonio Lawand (Secretaria do MeioAmbiente) 
11h20 - 12h00 - Mesa Redonda - Pedro Brancalion (USP/ESALQ) 
14h00 - 14h50 - Como dar escala para a regularização ambiental à luz do Novo Código Florestal? - 
Marcelo Matsumoto (The Nature Conservancy do Brasil TNC) 
14h50 - 15h40 - Implicações para a Conservação da Biodiversidade - Letícia Couto Garcia (The Nature 
Conservancy do Brasil) 
15h40 - 16h00 - Intervalo 
16h00 - 16h50 - Implicações para a Restauração Florestal - Ricardo Ribeiro Rodrigues (USP/ESALQ) 
16h50 - 17h40 - Análise Jurídica da Nova Lei Florestal - Fernanda Menna Pinto Peres (Escola Paulista de 
Magistratura) 
17h40 - 18h00 - Mesa Redonda - Pedro Brancalion (USP/ESALQ) 


