
Dia Internacional de Luta Contra os Monocultivos de Árvores  
 
Dentro da programação do Dia Mundial de Luta contra as Monoculturas de Árvores, está 
confirmada para os dias 20 e 21 de setembro a vinda da Coordenação da Rede Brasil sobre 
Instituições Financeiras Multilaterais ao Espírito Santo.  
 
Esta Coordenação é formada por militantes de diversas regiões do Brasil. Vem também, em 
conjunto, pesquisadores/as que trabalharam num relatório, a ser publicado em breve, sobre a 
política de salvaguardas ambientais do BNDES e sobre os impactos provocados pelos grandes 
investimentos financiados pelo banco.  
 
A proposta é fazermos atividades de intercâmbio (a princípio nas comunidades de Chapada do 
A e de Barra do Riacho), no dia 20, e de lançamento da publicação na UFES, no dia 21 pela 
manhã, com apresentação dos resultados da referida pesquisa. Na tarde do dia 21 está 
prevista uma reunião da Coordenação da Rede Brasil com a militância da Rede Alerta. 
 
Queremos alertar para a crescente financeirização da natureza promovida pelos agentes 
financeiros, os bancos internacionais, as corporações transnacionais, que, além disso, contam 
com o aval de nossos governos. Enquanto ganha mais dinheiro explorando serviços 
ambientais, o capital financeiro também incentiva, através de fundos especulativos, a 
expansão dos Monocultivos de Árvores, seja para celulose, óleo ou borracha, seja para 
carbono (REDD+) e energia – como parte das falsas soluções para a crise climática – gerando 
uma maior concentração de terras e cada vez mais impactos sobre as comunidades locais. 
 
Por isso, fazemos um chamamento à unificação de nossas lutas para exigir dos governos que 
interrompam a expansão de monocultivos de árvores e iniciem um processo de 
desmantelamento da especulação e da mercantilização da vida. 
 
Até 20 de setembro, estaremos recebendo adesões à carta que lançaremos 
internacionalmente, junto a uma nota à imprensa, no dia 21. Esperamos contar com o apoio 
de organizações locais para que, nesse dia, façam chegar esta carta com a maior quantidade 
de assinaturas possível aos governos nacionais. No mesmo dia, publicaremos em nossa página 
na internet a última versão da carta com assinaturas. 
 
Para aderir à carta, envie uma mensagem a letter-21-09-2012@wrm.org.uy, incluindo nome, 
organização e país. A carta com as assinaturas (atualizadas periodicamente) estará acessível 
em http://www.wrm.org.uy/plantaciones/21_set/2012/inicio.html 


