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Em apoio ao Padrão Floresta Tropicais (Tropical Forest Standard-TFS) 

Caros Membros do CARB, 

O Comitê Chico Mendes é uma rede de articulação de ativistas socioambientais de apoio 
e continuação da luta de Chico Mendes. O Comitê foi criado 1989, logo após o 
assasisnato do líder sergingueiro, e sempre orientou suas ações com os seguintes 
objetivos: exigir das autoridades policiais e judiciárias apuração, julgamento dos seus 
assassinos; bem como difundir no nível nacional e internacional os valores e princípios do 
legado de Chico Mendes. 

 
Anualmente o Comitê organiza a "Semana Chico Mendes" cujas atividades acontecem 
em dezembro, entre as datas de nascimento (15) ao assassinato (22). Atualmente conta 
com uma núcleo de jovens, quatuam fortemente para difundir os ideais de Chico Mendes 
bem como apontar soluções de superação da crise ambiental planetária. 

 
Atuamos na busca da conservação das florestas tropicais e no fortalecimento das 
comunidades de populações tradicionais que vivem nas reservas extrativistas do estado 
do Acre e na Amazônia brasileira. Estas populações sabem como usar a floresta de forma 
sustentável, e tem consciência da importância de políticas e incentivos que valorizam os 
serviços que as florestas tropicais fazem para parar as mudanças no uso do solo. 

 
O Padrão de Florestas Tropical (TFS) hora em consulta na Califórnia, inclui garantias para 
a implementação de salvaguardas ambientais e sociais necessárias para incentivar a 
conservação florestal a longo prazo. O padrão requer uma medição robusta dos 
resultados da gestão florestal para que os esforços de conservação possam ser 
reconhecidos. Acreditmaos que a adoção desta norma seria significativa no 
reconhecimento do papel das florestas tropicais no combate às alterações climáticas. 

 
Recomendamos que o Conselho de Administração aprovar o padrão TFS, construindo a 
liderança da Califórnia para impulsionar a agenda climática global. 

 
Atenciosamente, 

 
 
 
 
 

Angela Maria Feitosa Mendes 

 
Presidente da honra e filha de Chico Mendes 

Comitê Chico Mendes 
 
 
 
 

 



In support of the Tropical Forest Standard (TFS) 

Dear CARB Members, 

The Chico Mendes Committee is a network of articulation of social and environmental activists to 

support and continue the fight of Chico Mendes. The Committee was created in 1989, shortly after the 

assassination of Chico Mendes, and has always directed its actions with the following objectives: to 

demand that the police and judicial authorities investigate assassinations; as well as spread the values 

and principles of Chico Mendes' legacy the national and international level.  

The Committee celebrates "Chico Mendes Week" each year in December, between the dates of his birth 

(15) and his murder (22). Its currently run by a core group of young people who work hard to spread the 

ideals of Chico Mendes as well as identify solutions to overcome the planetary environmental crisis. 

We work to conserve tropical forests and strengthen communities of traditional populations living in the 

extractive reserves of the state of Acre and the Brazilian Amazon. These populations know how to use 

the forest sustainably, and are aware of the importance of policies and incentives that value the services 

that rainforests do to stop land use change.  

The California Tropical Forest Standard (TFS) under consultation in California includes guarantees for the 

implementation of the environmental and social safeguards necessary to encourage long-term forest 

conservation. The Standard requires robust measurement of forest management results so that 

conservation efforts are recognized. We believe that the endorsement of this Standard would be 

significant in recognizing the role of tropical forests in combating climate change. 

We recommend that the Board endorse the TFS, building California's leadership to drive the global 

climate agenda. 

Regards, 

Angela Maria Feitosa Mendes 


