
Subscrevo, como cidadão brasileiro no pleno uso de meus direitos, o presente projeto de lei a ser 
submetido ao Congresso Nacional, visando à criação de uma lei de desmatamento zero no Brasil.

O país pode crescer sem desmatar mais nada. Já temos áreas abertas o suficiente para dobrar a 
produção de alimentos. Ao zerar o desmatamento, o Brasil fará sua parte para diminuir o aquecimento 
global, preservar a biodiversidade e assegurar o uso responsável da Amazônia e das demais florestas 
em benefício de todos os brasileiros. 

O texto de lei e sua justificativa estão publicados no endereço www.ligadasflorestas.org.br

Remeter as folhas assinadas para: Rua Alvarenga, 2331, Butantã - São Paulo - SP - Brasil - CEP 05509-006
A/C Campanha do Desmatamento Zero
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