
 
 

ESTADO DO AMAPÁ STATE OF AMAPÁ 
CARTA DE APOIO DO GOVERNO AMAPÁ APOIO DE AO CARB 

 
Caros Srs./Sras. membros do comitê do California 
Air Resources Board – CARB, 
 
É com grande satisfação que expressamos nosso 
apoio e reconhecimento à metodologia atualizada do 
Tropical Forest Standard. Nosso Governo tem 
trabalhado arduamente para construir um sólido, 
transparente e acessível mercado de ativos 
florestais. É de nosso maior interesse, uma vez que 
somos uma das províncias mais preservadas da 
Terra: cerca de 96% do nosso território está coberto 
pela Floresta Amazônica. Acreditamos em uma 
Floresta protegida, soberana e, mais importante, 
produtiva.  
  
O Tesouro Verde é resultado direto desta nossa 
crença. Aplicamos a Metodologia Brasil Mata Viva 
ao nível estadual e lançamos as bases para a 
constituição de um dinâmico mercado para 
negociação de Créditos de Floresta gerados no 
nosso território e para consumo das nossas 
empresas, a fim de que zerem sua pegada ecológica 
e garantirem a renovação dos recursos naturais 
utilizados em suas atividades produtivas. 
 
Reiteramos nosso apoio e expressamos nossa 
disposição para contribuir com a aplicação efetiva da 
metodologia e do estabelecimento de um diálogo 
ambiental de alto nível entre as Américas. 
 

Com nossos votos de sucesso, 

SUPPORTING LETTER FROM THE STATE OF AMAPÁ TO CARB 

 
Dear Sirs / Mrs. members of the California Air 
Resources Board - CARB, 
 
We are delighted to express our support and 
appreciation for the updated Tropical Forest 
Standard methodology. Our State Government has 
worked hard to build a solid, transparent and 
affordable forest asset market. It is in our best 
interest since we are one of the most preserved 
provinces on earth: about 96% of our territory is 
covered by the Amazon rainforest. We believe in a 
protected, sovereign and, most importantly, a 
productive forest. 
  
 
The Green Treasury is a direct result of this belief of 
ours. We apply the Brasil Mata Viva Methodology at 
the state level and lay the foundations for the 
establishment of a dynamic market for the 
negotiation of Forest Credits generated in our 
territory and for the consumption of our companies, 
in order to zero their ecological footprint and ensure 
the renewal of natural resources consumed in their 
productive activities. 
 
We reiterate our support and express our 
willingness to contribute to the effective application 
of the methodology and the establishment of a high-
level environmental dialogue between the Americas. 
 

With our best wishes, 

 
 
 

EDUARDO CORRÊA TAVARES 
Secretário de Planejamento Secretary of Planning 

Coordenador do Tesouro Verde Green Treasury Coordinator 
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