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Carta de apoio ao Padrão de Florestas Tropicais (TFS California) 
  
Caros membros do CARB, 

  
O Conselho Nacional de populações extrativistas foi fundado em outubro de 1985, durante a primeira 
Assembléia Nacional dos Seringueiros, em Brasília-Brasil. Sua fundação foi o resultado da reação dos 
Seringueiros contra a desapropriação de suas terras e devastação florestal. As manifestações contra 
madeireiros e demais invasores, foram desenvolvidos pelo Sindicato dos trabalhadores Rurais (STR), 
localizado na cidade de Xapuri no Estado do Acre e presidido pelo líder Seringueiro Chico Mendes.  
 
Desde 2009, após o segundo congresso de populações extractivas da Amazônia e da 8ª Assembleia 
Nacional realizou-se, em Belém, mais de 800 lideranças extractivas de nove Estados da Amazônia 
aprovaram o novo nome da organização passando a chamar Conselho Nacional para Populações 
extrativistas e sua abreviatura para CNS. O CNS é uma organização nacional, que representa os 
trabalhadores Agroextrativistas organizados dentro de organizações, cooperativas ou sindicatos. Seu 
Conselho Deliberativo é formado por 27 lideranças de diferentes segmentos Agroextrativistas de todos os 
Estados da Amazônia.  
  
Na Amazônia, as reservas extrativistas e as reservas de desenvolvimento sustentável, federais e estaduais, 
totalizam 92 unidades, abrangendo uma área de 24.925.910 hectares, representando 4,8% da Amazônia 
Legal, 19% das unidades de conservação da Amazônia e 8% das florestas da região, beneficiando 1,5 
milhões pessoas.  
  
Sabemos como usar a floresta de forma sustentável, e políticas e incentivos são necessários para valorizar 
os serviços que as florestas tropicais fazem para reduzir as mudanças no uso do solo. 
  
O Padrão de Florestas Tropicais (TPS) em consulta na Califórnia, inclui garantias para a implementação de 
salvaguardas ambientais e sociais necessárias para incentivar a conservação florestal a longo prazo. 
Requer uma medição robusta dos resultados da gestão florestal para que os esforços de conservação 
possam ser reconhecidos. Portanto, a adoção desta norma seria significativa no reconhecimento do papel 
das florestas tropicais no combate às mudanças climáticas. 
  
Recomendamos que o Conselho de Administração do ARB aprovar o padrão TPS, construindo assim a 
liderança da Califórnia para impulsionar a agenda climática global. 
 

 
Joaquim Corrêa de Souza Belo 

Presidente do Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS 
Amazônia – Brasil 
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Support Letter for California Tropical Forest Standard (TFS California) 

  
Dear CARB Members, 

  
The National Council of Extractive Populations was founded in October 1985, during the first National 
Assembly of the rubber tappers, in Brasilia-Brazil. Its foundation was the result of the reaction of the 
Seringueiros against the disappropriation of their lands and forest devastation. The demonstrations 
against loggers and other invaders were developed by the Union of Rural Workers (STR), located in the 
city of Xapuri in the state of Acre, and presided by the Seringueiro leader, Chico Mendes. 
  
Since 2009, after the second Congress of extractive populations of the Amazon and the 8th National 
Assembly, in Belém, more than 800 extractive leaders from nine Amazonian states have approved the 
new name of the organization, the Council National for Extractivist Populations (CNS). The CNS is a 
national organization, representing agroextractivist workers organized within organizations, 
cooperatives or unions. Its deliberative council consists of 27 leaders from different agroextractivist 
segments of all Amazonian states. 
  
In the Amazon, extractive reserves and reserves for sustainable development, both Federal and state, 
total 92 units, covering an area of 24,925,910 hectares, representing 4.8% of the Legal Amazon, 19% of 
the Amazon conservation units and 8% of the region's forests, benefiting 1.5 million people. 
  
We know how to use the forest sustainably, but policies and incentives are necessary to value the 
services that rainforests do to reduce land use changes. 
  
The Tropical Forest Standard (TFS) in consultation in California includes guarantees for the 
implementation of environmental and social safeguards necessary to encourage long-term forest 
conservation. It also requires a robust measurement of the results of forest management so that 
conservation efforts are recognized. Therefore, adopting this norm would be significant in recognizing 
the role of tropical forests in combating climate change. 
  
We recommend that CARB endorse the Tropical Forest Standard, thus building on California's leadership 
to drive the global climate agenda. 

 


