
	

	

	

CARTA	DO	RIO	BRANCO	
	

Os	 Governadores	 dos	 Estados	 da	 Amazônia	 Legal,	 Tião	 Viana	 (Acre),	 Amazonino	

Armando	Mendes	(Amazonas),	Papaléo	Paes	-	Vice	Governador	(Amapá),	Flávio	Dino,	

representado	pelo	Secretário	de	Estado	de	Governo,	Antônio	de	 Jesus	 Leitão	Nunes,	

(Maranhão),	 Pedro	 Taques	 (Mato	 Grosso),	 Simão	 Robson	 Oliveira	 Jatene	 (Pará),	

Confúcio	Moura	(Rondônia),	Suely	Campos	(Roraima)	e	Marcelo	Miranda	(Tocantins),	

reunidos	 em	 Rio	 Branco	 –	 Acre,	 no	 dia	 26	 de	 outubro	 de	 2017,	 no	 16º	 Fórum	 dos	

Governadores	da	Amazônia	Legal,	com	o	propósito	de	construir	uma	agenda	colegiada	

para	a	Amazônia	Legal	e	apresentar	a	riqueza	intrínseca	de	seus	recursos	naturais,	sua	

diversidade	cultural	e	 seu	potencial	 econômico,	 reafirmam	a	 importância	estratégica	

da	região	para	o	equilíbrio	do	clima	e	a	qualidade	de	vida	do	mundo,	nos	termos	das	

proposituras	tratadas	pelas	suas	câmaras	temáticas.	É	nesse	contexto	que	os	estados	

amazônicos	 se	 apresentarão	 no	 Amazon	 Bonn,	 dia	 dedicado	 à	 Amazônia	 durante	 a	

COP-23,	em	14	de	novembro,	na	cidade	de	Bonn,	na	Alemanha.	

	

	

CÂMARA	TEMÁTICA	CONSÓRCIO	

Os	 governadores	 reafirmam	 a	 união	 dos	 Estados	 Amazônicos	 pelo	 desenvolvimento	

sustentável	 e	 se	 organizam	 em	 Consórcio	 para	 anunciar	 a	 todos	 um	 novo	

posicionamento	 estratégico	 da	 região	 voltado	 a	 sua	 unicidade	 intrínseca	 e	 sua	

diversidade	socioambiental.		

Anunciam	 que	 foram	 aprovados	 os	 Projetos	 de	 Lei	 dos	 Estados	 para	 adesão	 ao	

Protocolo	 de	 Intenções	 de	 criação	 do	 Consórcio	 Interestadual	 de	 Desenvolvimento	

Sustentável	da	Amazônia	Legal,	tendo	sido	confirmadas	as	aprovações	nas	Assembleias	

Legislativas	 dos	 Estados	 de	 Rondônia,	 Acre,	Mato	 Grosso,	 Tocantins,	 Roraima,	 Pará,	

Amapá	 e	 Maranhão,	 completando,	 assim,	 o	 quórum	 necessário	 para	 criação	 do	

Consórcio.	



	

	

Diante	 da	 iminente	 existência	 legal	 e	 jurídica	 do	 Consórcio	 Interestadual	 e	 a	 fim	 de	

viabilizar	seu	funcionamento	imediato,	foram	feitos	os	ajustes	nos	termos	normativos	

e	 consolidação	 da	 redação	 final	 do	 Estatuto	 do	 Consórcio	 Interestadual,	 cujo	

lançamento	oficial	se	dará	no	evento	Amazon	Bonn.	

	

CÂMARA	TEMÁTICA	SEGURANÇA	PÚBLICA	

Reafirmam	os	 temas	debatidos	e	encaminhados	pela	Câmara	Temática	de	Segurança	

Pública,	 relativos	 à	 violência	 e	 à	 criminalidade	 que	 atingem	 todas	 as	 unidades	 da	

federação,	 com	 ênfase	 no	 financiamento	 da	 Segurança	 Pública,	 fortalecendo	 as	

políticas	 de	 proteção	 das	 fronteiras	 e	 o	 combate	 ao	 narcotráfico.	 Defendem	 o	

aprimoramento	 das	 políticas	 preventivas	 e	 das	 ações	 de	 repressão	 aos	 delitos	 e	 de	

combate	ao	crime,	com	o	compromisso	do	constante	aperfeiçoamento	da	 integração	

das	polícias,	do	intercâmbio	de	informações,	de	dados	estratégicos	e	de	inteligência.		

Acatam	 as	 propostas	 encaminhadas	 pela	 Câmara	 de	 Segurança,	 constantes	 na	 ata	

deste	encontro.	

	

CAMARA	TEMÁTICA	DE	COMUNICAÇÃO	

Firmam	o	compromisso	de	promover	atuação	conjunta	dos	Estados	da	Amazônia	Legal	

com	 a	 finalidade	 de	 divulgar	 para	 o	mundo	 que	 a	 Amazônia	 é	 uma	 só,	 com	muitas	

peculiaridades,	diversidades	e	riquezas.	Para	tanto,	definem	uma	nova	abordagem	em	

comunicação	 pública,	 com	 articulação	 coletiva	 das	 redes	 oficiais	 e	 parceiras	 de	

imprensa	para	dar	maior	visibilidade	ao	evento	Amazon	Bonn.	

A	atuação	coletiva	dos	Estados	na	divulgação	 institucional	na	COP-23	é	estratégica	e	

essencial	 para	 a	 apresentação	 da	 região	 amazônica	 na	 Alemanha,	 e	 também	 para	

apresentar	as	oportunidades	de	investimentos	e	parcerias.	

	

	



	

	

	

CÂMARA	TEMÁTICA	DO	TURISMO		

Destacam	 o	 setor	 do	 turismo	 como	 importante	 força	 econômica,	 por	meio	 do	 qual	

originam-se	rendas,	ocorrem	fenômenos	de	consumo	e	criam-se	mercados.	Objetivam	

trabalhar	 de	 forma	 integrada	 entre	 os	 estados	 amazônicos,	 por	 meio	 dos	 órgãos	 e	

entidades	 estaduais	 de	 turismo,	 para	 ampliação	 dos	 atrativos	 turísticos	 da	 região,	

sendo	 o	 Consórcio	 a	 instância	 por	 meio	 da	 qual	 um	 novo	 diálogo	 será	 promovido.	

Durante	a	realização	do	Amazon	Bonn,	os	estados	divulgarão	roteiros	integrados	para	

difusão	entre	os	agentes	parceiros.	

	

CÂMARA	TEMÁTICA	DO	MEIO	AMBIENTE	

Os	Governadores	da	Amazônia,	aproveitando	a	realização	do	Amazon-Bonn,	no	dia	14	

de	novembro	de	2017,	no	Museu	de	Arte	de	Bonn,	na	Alemanha,	durante	a	COP-23,	

momento	em	que	os	 governos	 estarão	 ali	 reunidos	para	 reafirmar	os	 compromissos	

assumidos	 há	 dois	 anos	 no	 Acordo	 de	 Paris,	 convergem	 para	 a	 oportunidade	 de	

externarem	à	comunidade	internacional	a	unicidade,	junto	com	o	governo	federal,	de	

seus	 esforços	 no	 combate	 ao	 desmatamento,	 no	 enfrentamento	 das	 mudanças	 do	

clima	e	na	promoção	do	desenvolvimento	sustentável.		

Reiterando	a	importância	da	cooperação	internacional	neste	contexto,	destacam	que	o	

financiamento	 do	 desenvolvimento	 sustentável,	 associando	 a	 transição	 para	 uma	

economia	 de	 baixo	 carbono	 com	 a	 inclusão	 social,	 deve	 contemplar	 iniciativas	

permanentes	e	em	escala,	com	uma	efetiva	participação	de	agências	do	setor	público,	

de	setores	privados	e	de	agências	internacionais	e	multilaterais.	

Destacam	 também	 que	 investimentos	 em	 cadeias	 produtivas	 da	 Amazônia	 devem	

também	 integrar	 essa	 agenda	 de	 cooperação,	 envolvendo	 parcerias	 que	 agreguem	

entes	públicos,	setores	da	iniciativa	privada	e	comunidades	locais.		

	

	

	



	

	

	

Reafirmam,	 ainda,	 sua	 reverência	 aos	 povos	 indígenas	 e	 comunidades	 tradicionais,	

pela	 importante	 contribuição	 prestada	 à	 manutenção	 e	 uso	 sustentável	 de	 amplos	

estoques	florestais	em	seus	territórios.	

Considerando	a	relevância	do	tema	relacionado	aos	recursos	hídricos,	apoia	a	proposta	

da	Câmara	Temática	de	Meio	Ambiente	para	a	 criação	da	Agenda	Azul	da	Amazônia	

Legal,	 cujo	 objetivo	 é	 estabelecer	 e	 pactuar	 uma	estratégia	 de	 gestão	 integrada	dos	

recursos	 hídricos,	 envolvendo	 os	 nove	 estados	 da	 região.	 Para	 efetivação	 desta	

estratégia,	acolhe-se	a	as	proposições	registradas	em	Ata	desta	Câmara.	

Embora	 sabedores	 da	 crise	 fiscal	 que	 o	 Brasil	 atravessa,	 alertam	 que	 as	 políticas	

ambientais	 e,	 sobretudo	amazônicas,	 que	 já	 possuem	historicamente	um	orçamento	

insuficiente	diante	da	importância	e	dos	desafios	que	esta	agenda	impõe,	não	podem	

ser	 afetadas	 negativamente,	 razão	 pela	 qual	 apelam	 ao	 Governo	 Federal	 e	 ao	

Congresso	 Nacional	 que	 reavaliem	 a	 proposta	 e	 fortaleçam	 os	 orçamentos	 e	 as	

políticas	públicas	voltadas	para	a	Amazônia.	

	

Rio	Branco	–	AC,	26	de	outubro	de	2017.	
	

	
	
	

TIÃO	VIANA	
GOVERNADOR	DO	ACRE	

	
	
	

PAPALÉO	PAES	
VICE	GOVERNADOR	DO	AMAPÁ	

	
	
	

AMAZONINO	ARMANDO	MENDES	
GOVERNADOR	INTERINO	DO	AMAZONAS	

	
	
	



	

	
	
	

ANTONIO	DE	JESUS	LEITÃO	NUNES	
SECRETÁRIO	DE	ESTADO	DE	GOVERNO	

REPRESENTANTE	DO	GOVERNADOR	DO	MARANHÃO	
	
	
	
	

PEDRO	TAQUES	
GOVERNADOR	DE	MATO	GROSSO	

	
	

	
	

SIMÃO	ROBSON	OLIVEIRA	JATENE	
GOVERNADOR	DO	PARÁ	

	
																														

	
	

CONFÚCIO	AIRES	MOURA	
GOVERNADOR	DE	RONDÔNIA	

	
	
	
	

SUELY	CAMPOS	
GOVERNADORA	DE	RORAIMA	

	
	
	
	

MARCELO	DE	CARVALHO	MIRANDA	
GOVERNADOR	DE	TOCANTINS	

	

	
	

	

	


