
 

 

Brasil, 4 de janeiro de 2023 

 

Excelentíssima senhora Ministra do Meio Ambiente e das Mudanças Climáticas, Marina Silva 

 

Felicitamos os democraticamente eleitos presidente Luiz Inácio Lula da Silva e vice Geraldo 

Alckmin pela vitória e pela escolha do seu nome para o comando do Ministério do Meio 

Ambiente e das Mudanças Climáticas. Conhecemos sua experiência, respeitamos e admiramos 

o seu legado e sua própria história tão interligada com a área ambiental e climática.  

É com satisfação que vemos que as primeiras ações do governo Lula foram de encontro às 

promessas de campanha, de valorização dos ativos ambientais brasileiros, e tenham 

restabelecidos planos de combate ao desmatamento na Amazônia, Cerrado, e demais biomas 

brasileiros, a recuperação dos órgãos ambientais como o Ibama, a recomposição do Conama, a 

retomada do Fundo Amazônia e a revogação do decreto do governo anterior que incentivava o 

garimpo em terras indígenas e áreas protegidas.  

Mas também compreendemos que a gestão atual precisará transpor desafios inusitados diante 

de um congresso mais conservador e reativo quando se trata de questões socioambientais e de 

um cenário onde os crimes ambientais difundidos pela Amazônia, se ramificaram e se 

estruturaram diante de quatro anos de inação e sucateamento dos órgãos de gestão e 

fiscalização ambiental. O desmatamento e queimadas nos biomas brasileiros bateram recordes, 

atrás de recordes, deixando para trás o sinal da boiada que passou, demonstrando que o 

caminho a ser trilhado para alcançar as metas ambientais de desmatamento zero e as de 

combate às mudanças climáticas, irá demandar um empenho e energia que foram as marcas de 

sua primeira passagem pelo MMA. Transferir os ganhos financeiros da ilegalidade para 

atividades legais sem colapsar a economia de algumas regiões sera uma atividade desafiadora.  

Nosso desejo é que assim, como a Sra. Ministra contribuiu com Amigos da Terra - Amazônia 

Brasileira apoiando a criação da instituição e atuando de forma ativa no Conselho Diretor nos 

primeiros anos de funcionamento, a Amigos da Terra - Amazônia Brasileira possa também 

colaborar para o alcance das metas ambientais e climáticas que coloquem nosso país no 

merecido lugar de potência ambiental. Ao longo desses quase 30 anos de experiência 

aprendemos que o diálogo para construção de consensos é também a chave para a construção 

das soluções inovadoras que tanto serão necessárias nesse momento.  

Nos aliamos à tecnologia, à informação e à ciência para equacionar antigos problemas e criamos 

espaços de discussões envolvendo setores da sociedade que, antes, acreditavam serem 

divergentes para demonstrar que o desenvolvimento sustentável e valorização da legislação 

florestal brasileira é um caminho inescapável e que todos precisam trilhar conjuntamente.  
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Dessa forma, acreditamos ainda que a interlocução com o Ministério da Agricultura e Pecuária, 

liderado por Carlos Fávaro, também deveria ser um dos pontos estratégicos para trilharmos um 

caminho que melhore a produção alimentar, a geração de empregos, a construção do 

conhecimento no alcance de uma agropecuária de baixo impacto, baixo carbono e contando 

com ferramentas modernas que possam fazer o controle de origem garantindo produtos 

agrícolas sem desmatamento, trabalho escravo, invasão de territórios tradicionais e com justiça 

social, valorizando os pequenos produtores e estimulando os médios e grandes a liderarem as 

mudanças necessárias para uma agricultura adequada às exigências do contexto atual, nacional 

e internacional. 

As questões ambientais são as que mais nos desafiam e necessitam de um esforço conjunto, 

uma reconciliação da sociedade para que o debate sobre nosso futuro e casa comum se reflitam 

em nosso dia a dia, influenciando em nossos padrões de consumo e de tomada de decisões e, 

assim, se refletindo positivamente na gestão de nossos finitos recursos naturais. Somente 

quando todos compreenderem que é no mesmo espaço que precisamos produzir e conservar 

estaremos próximos de um desenvolvimento sustentável. 

Cara Ministra Marina Silva, estamos a sua inteira disposição para contribuir com sua gestão e 

gostaríamos de registrar aqui alguns temas/atividades que achamos de suma importância a 

retomada, e ressaltar que poderíamos de alguma forma apoia-la, sendo eles: 

• A retomada do GT Pecuária Sustentável, organizado pelo MMA e com participação do 

IBAMA, ICMBio, Embrapa, INPE, MAPA, Frigoríficos e ONGs, que se dedicou a encontrar 

soluções para a diminuição do desmatamento causado por essa atividade e a superar 

desafios como o da rastreabilidade animal, de forma conjunta e colaborativa. Temos 

todo o histórico necessário para retomar esse trabalho já de forma atualizada, 

incorporando as soluções já encontradas de forma independente ao longo desses 

últimos anos; 

• A implementação do PPCDAm, que tivemos a oportunidade de participar da construção 

de sua terceira/quarta fase e da captação dos recursos para sua efetivação junto às 

agências de cooperação internacional, notadamente a GIZ e o banco KFW, mas que 

foram redirecionadas para outras atividades desenvolvidas pelo MAPA e o PPCDAm, 

como um todo, engavetado; 

• A criação de novas Unidades de Conservação, privilegiando o bioma Cerrado, que está 

sofrendo com as maiores taxas de desmatamento da história brasileira e o diálogo com 

o Congresso Nacional para garantir a estabilidade do Código Florestal e da Lei da Mata 

Atlântica. 

• A criação de um novo plano para o fomento do manejo florestal madeireiro. Com o 

aprendizado do que foi o bem-sucedido Plano Nacional de Florestas, que originou em 

seu primeiro período frente a esse ministério o Serviço Florestal Brasileiro e várias 

outras iniciativas importantes como o CENAFLOR (Centro Nacional de Apoio ao Manejo 

Florestal), seria possível desenvolver um novo plano nacional para fomentar o uso 

sustentável das florestas através do manejo florestal e recolocar o SFB no comando 

dessa agenda. 

• Fomentar a implantação e aceleração dos CARs estaduais e efetiva regulamentação dos 

PRAs, temas nos quais temos nos debruçado construindo conhecimentos que apontam 
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para a tecnologia junto à valorização dos que respeitam e cumprem a lei, mas também 

oferecendo oportunidades para os que poderiam estar produzindo de maneiro correta, 

trazendo-os para a legalidade.  

• Ainda sobre o Código Florestal, e por indicações já dadas pelo nosso Observatório para 

o governo de transição, apontamos que somente com planejamento, priorização e 

práticas de governança transparentes e participativas será possível alcançar resultados 

em curto prazo para implantação efetiva da Lei de Proteção da Vegetação Nativa. 

Recomendamos a imediata alteração da atribuição para gestão do Sistema Nacional de 

Cadastro Ambiental para um órgão ambiental e pela consolidação da legislação federal 

como norteadora da implantação do Código Florestal. 

• Sugerimos que sejam definidas as áreas prioritárias para a inscrição de territórios 

tradicionais, acelerando a validação do CAR e implantação dos Programas de 

Regularização Ambiental (PRAs) alinhados à criação de uma linha de financiamento no 

Fundo Amazônia para os estados que adotem a priorização definida pela União. 

• Por fim, apoiar à Política Nacional para Manejo Integrado do Fogo buscando a redução 

dos incêndios florestais em todos os biomas, criando critérios e procedimentos para o 

uso do fogo, respeitando as práticas tradicionais e estimulando ações e parcerias 

municipais.   

Sabemos ainda que quando se trata de meio ambiente, as prioridades são muitas, por isso, nos 

limitamos aqui a listar apenas os assuntos nos quais podemos contribuir por meio do nosso 

conhecimento e experiência, sabendo ainda que a sua condução para os outros temas será feita 

com apoio de diversos outros parceiros, além da sua própria experiência e expertise.  

Cara Ministra Marina, desde já nos colocamos à sua inteira disposição, ansiosos para voltarmos 

a trabalhar juntos sob sua liderança. 

 

Mauro J.C. Armelin 

Diretor Executivo 

Amigos da Terra - Amazônia Brasileira 
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