19 de maio de 2020
Uma carta aberta sobre a proteção da Amazônia
A Amazônia é um dos ecossistemas mais vitais do nosso planeta: ela não apenas contém 30% da
floresta tropical do mundo, mas também abriga 10% de todas as espécies conhecidas. Ainda mais
importante, a Amazônia desempenha um papel essencial na regulação do clima global, do ciclo da
água e seu papel na resiliência do sistema, que é fundamental para a saúde planetária. Também
reconhecemos que ela também é um recurso econômico crucial para o Brasil, agora e no futuro.
No ano passado, incêndios e destruição generalizados na Amazônia foram notícia em todo o mundo.
Como empresas globais e investidores com interesses no Brasil, desejamos ver uma continuação na
liderança do Brasil em leis e acordos florestais, como a Moratória da Soja na Amazônia. Sabemos que
devemos fazer com que a proteção da Amazônia seja economicamente mais atraente do que destruíla, refletindo seu verdadeiro valor para o mundo - e queremos trabalhar com todas as partes
brasileiras interessadas nesse aspecto. O que permanece essencial é que seja interrompida qualquer
destruição adicional.
Estamos profundamente preocupados com a Medida Provisória 910 (agora alterada para PL
2633/2020), que foi submetida a votação no congresso brasileiro, e que legalizaria a ocupação privada
de terras públicas, concentradas principalmente na Amazônia. Caso a medida seja aprovada, ela
incentivará a apropriação de terras e o desmatamento generalizado, o que colocariam em risco a
sobrevivência da Amazônia e o cumprimento das metas do Acordo de Mudança Climática de Paris,
além de prejudicar os direitos das comunidades indígenas e tradicionais. Acreditamos que isso
também colocaria em risco a capacidade de organizações como as nossas de continuar a comprar do
Brasil no futuro.
Queremos continuar a comprar e investir no Brasil, bem como a ajudar a garantir que a proteção da
Amazônia possa ser economicamente produtiva para todos. Pedimos que o governo brasileiro
reconsidere sua posição, e esperamos continuar a trabalhar com parceiros no Brasil para demonstrar
que o desenvolvimento econômico e a proteção ambiental não são mutuamente exclusivos.
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