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Caro Deputado,  

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) são organizações representativas da comunidade 

científica brasileira, tendo como objetivo comum o desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovador em busca da equidade econômica, social e ambiental do País.

            Reconhecendo a importância das discussões em torno do instrumento legal 

que trata de questões ambientais e da produção agrícola do Brasil, a SBPC e a ABC 

formaram um grupo de trabalho (GT) para oferecer dados e argumentos técnico

científicos que possam subsidiar as discussões sobre as mudanças no Código 

Florestal propostas no substitutivo do Proje

            Composto por cientistas de reconhecidas competências nos vários tópicos 

envolvidos no assunto, o GT teve início em julho de 2010. Foram quase dez meses de 

trabalho, período em que foi feita uma extensa revisão da literatura

além de consultas a parlamentares e entidades ligadas aos setores agrícola e 

ambiental.    

O resultado deste detalhado estudo foi a publicação do livro “O código florestal 

e a ciência: contribuições para a discussão” que, oficialmente, entr

esperança de que possa contribuir para a construção de um novo marco legal neste 

momento crucial, em que o País precisa encontrar meios de preservar e conservar o 

meio ambiente sem comprometer a produtividade agrícola.

Acreditamos que se

meio ambiente, e que a ciência e a tecnologia possam ser a base deste diálogo. Por 

esta razão, informamos que a SBPC e a ABC estarão sempre disponíveis para 

contribuir de forma imparcial com o dese
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São Paulo, 25 de abril de 

A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) são organizações representativas da comunidade 

brasileira, tendo como objetivo comum o desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovador em busca da equidade econômica, social e ambiental do País.

Reconhecendo a importância das discussões em torno do instrumento legal 

ambientais e da produção agrícola do Brasil, a SBPC e a ABC 

formaram um grupo de trabalho (GT) para oferecer dados e argumentos técnico

científicos que possam subsidiar as discussões sobre as mudanças no Código 

Florestal propostas no substitutivo do Projeto Lei no 1876/1999. 

Composto por cientistas de reconhecidas competências nos vários tópicos 

envolvidos no assunto, o GT teve início em julho de 2010. Foram quase dez meses de 

trabalho, período em que foi feita uma extensa revisão da literatura

além de consultas a parlamentares e entidades ligadas aos setores agrícola e 

O resultado deste detalhado estudo foi a publicação do livro “O código florestal 

e a ciência: contribuições para a discussão” que, oficialmente, entregamos a V. Sa. na 

esperança de que possa contribuir para a construção de um novo marco legal neste 

momento crucial, em que o País precisa encontrar meios de preservar e conservar o 

meio ambiente sem comprometer a produtividade agrícola. 

Acreditamos que seja possível um acordo entre os setores do agronegócio e do 

meio ambiente, e que a ciência e a tecnologia possam ser a base deste diálogo. Por 

esta razão, informamos que a SBPC e a ABC estarão sempre disponíveis para 

contribuir de forma imparcial com o desenvolvimento sustentável do Brasil.

Atenciosamente, 

NADER             JACOB PALIS JUNIOR
       Presidente

2766, 3355-2130 

São Paulo, 25 de abril de 2011 
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A Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC) e a Academia 

Brasileira de Ciências (ABC) são organizações representativas da comunidade 

brasileira, tendo como objetivo comum o desenvolvimento científico, 

tecnológico e inovador em busca da equidade econômica, social e ambiental do País. 

Reconhecendo a importância das discussões em torno do instrumento legal 

ambientais e da produção agrícola do Brasil, a SBPC e a ABC 

formaram um grupo de trabalho (GT) para oferecer dados e argumentos técnico-

científicos que possam subsidiar as discussões sobre as mudanças no Código 

Composto por cientistas de reconhecidas competências nos vários tópicos 

envolvidos no assunto, o GT teve início em julho de 2010. Foram quase dez meses de 

trabalho, período em que foi feita uma extensa revisão da literatura especializada, 

além de consultas a parlamentares e entidades ligadas aos setores agrícola e 

O resultado deste detalhado estudo foi a publicação do livro “O código florestal 

egamos a V. Sa. na 

esperança de que possa contribuir para a construção de um novo marco legal neste 

momento crucial, em que o País precisa encontrar meios de preservar e conservar o 

ja possível um acordo entre os setores do agronegócio e do 

meio ambiente, e que a ciência e a tecnologia possam ser a base deste diálogo. Por 

esta razão, informamos que a SBPC e a ABC estarão sempre disponíveis para 

nvolvimento sustentável do Brasil. 

JACOB PALIS JUNIOR 
Presidente da ABC 


