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Oficio n。 183
Palmas, 22 de outubro de 20'18.

A Sua Excel6ncia o Senhor
EDMUND GERALD BROWN
Governador do Estado
Suite Capital do Estado 1 173
Sacramento, Calif6rnia 95814 - EUA

Assunto: Congratula-se com a atuagao da calif6rnia em defesa do Meio Ambiente.

Senhor Governador,

Dirijo-me a Vossa Excel6ncia para, em primeiro ponto, destacar a

lideranga da Calif6rnia ao abordar um dos desafios mais importantes do nosso
tempo - a ameaga de mudangas climdticas irreversiveis e seu impacto em nossas
comunidades, nossas economias e nosso meio amblente.

Como membro da Forga-Tarefa de Governadores para o Clima e
Florestas (GCF), a maior rede governamental de clima e florestas do mundo,
reconhego que a lideranga coesa e subnacional em quest6es clim6ticas e florestais
6 mais importante do que nunca, tendo em vista que a conservagao de florestas
tropicais, como a Amaz6nia, pode combater as secas, os inc6ndios florestais e as
altas temperaturas que se tornaram realidade, por exemplo, na California. Por isso
mesmo, reitero o compromisso de estar ao seu lado nessa batalha global contra as
mudangas clim5ticas.

Todos os Governadores t6m buscado acompanhar e aprender com o
exemplo da Calif6rnia de vdrias maneiras: o Under 2 MOU, liderado pela Calif6rnia'
assinado por v5rios governadores do GCF, est6 nos desafiando a desenvolver
caminhos de longo pazo paru o desenvolvimento de baixas emiss6es nos estados e
provincias de florestas tropicais que governamos; as parcerias da Calif6rnia com
povos indigenas, como a Tribo Yurok, mostram como um governo estadual e um

governo hibal podem trabalhar juntos para conservar florestas, promover o

desenvolvimento econ6mico e respeitar a hist6ria, a terra, os meios de subsist6ncia
e a cultura dos povos indigenas.

No Estado do Tocantins, atraves do programa Jurisdicional de REDD+,

busca-se promover o di6logo com povos tradicionais e comunidades indigenas
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reconhecendo seus esforgos para a manutengSo da floresta e da savana, bem assim
para a redug6o do desmatamento ilegal.

O sistema cap-andlrade da California tamb6m serviu de inspiragio para
Governadores de todo o mundo, inclusive para mim, no sentindo de nos
comprometermos a conservar as florestas em todas as nossas jurisdig6es. O
exemplo da Calif6rnia tem comprovado como um mercado de carbono bem
projetado e altamente regulado pode ser um catalisador para limitar as emiss6es de
gases causadores do efeito estufa, unindo a indristria e o governo na luta coletiva
contra as mudangas climdticas. Estamos conscientes de que este 6 um momento
critico no programa cap-and-trade da Calif6rnia.

O trabalho do Califomia Air Resources Board tem tamb6m mostrado a
import6ncia e o poder da consulta com as jurisdig6es parceiras, comunidades locais
e especialistas em regulamentagSo para o desenvolvimento de padrdes. A inclus6o
de compensag6es setoriais do setor florestal enviaria uma mensagem importante
sobre o poder da lideranga inovadora subnacional sobre o clima. Pedimos que
considere isso seriamente.

Por fim, agradego, assim como o fago aos estados mexicanos de
Campeche, Quintana Roo e Yucat6n, por co-presidir o GCF em 2017. Como o GCF
"nasceu" na Calif6rnia, hA dez anos, 6 apropriado que nos unamos a Vossa
Excel6ncia e aos outros co-presidentes do GCF 2018, a fim de que possamos
continuar apoiando e aprendendo uns com os outros, d medida que mostramos ao
mundo que os governos subnacionais est6o liderando o caminho em estrat6gias
para reduzir as emiss6es de gases do efeito estufa, promover modos de vida
sustent6veis e tazel maiores beneficios ambientais e econom para os estados e
provincias na linha de frente das

Atenciosamente,

Gbvernador do Estado


