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RESUMO=

 

 

Informo. Registra carta enviada pelo presidente dos

Estados Unidos, Joe Biden, ao senhor presidente da

República, Jair Bolsonaro.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Informo. A embaixada recebeu cópia digitalizada de

carta do presidente Joe Biden ao senhor presidente da

República, em resposta à missiva enviada por ocasião

de sua posse, em 20/1 (tel 150).
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2. Encaminho, a seguir, tradução não oficial da carta,

cujo original será oportunamente encaminhado por mala

diplomática.

 

 

 

ABRE ASPAS

 

 

 

Sua Excelência

 

Jair Bolsonaro

 

Presidente da República Federativa do Brasil

 

Brasília

 

 

 

Caro senhor presidente,

 

 

 

Agradeço sua carta por ocasião de minha posse. Como o

senhor bem sublinhou, compartilhamos muitos objetivos

e desafios comuns. Eu viajei inúmeras vezes ao Brasil

como vice-presidente, porque realmente acredito não

haver limite para o que nossas nações podem realizar

se trabalharem juntas. Ao longo de nossas histórias,

nossos dois países se aproximaram em nossa luta pela

independência, pela defesa da democracia e da

liberdade religiosa, pelo repúdio derradeiro à

escravidão e pelo longo caminho para a aceitação plena

das características diversas de nossas sociedades.

 

 

 

Como líderes, também somos unidos por uma

responsabilidade compartilhada de tornar nossos países

mais seguros, saudáveis e sustentáveis para nossas

crianças e gerações futuras. É por isso que meu

governo está agindo rapidamente, tanto internamente

quanto com nossos parceiros internacionais, para

combater a pandemia de COVID-19 e para responder com

urgência à ameaça global representada pela mudança do
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clima.

 

 

 

Congratulo-me com a oportunidade de que nossas nações

possam trabalhar juntas para enfrentar esses desafios

históricos, tanto na esfera bilateral quanto nos foros

multilaterais com vistas à COP-26 e mais além.

Esperamos ver compromissos de seu governo no aumento

da ambição climática em antecipação da Cúpula dos

Líderes do Clima que sediarei em 22 de abril de 2021,

ao mesmo tempo em que trabalhamos para proteger nossos

recursos naturais e retirar milhões de pessoas da

pobreza de maneira sustentável.

 

 

 

Minha administração espera trabalhar de perto com o

senhor e com o Brasil para fazer da região e do mundo

um lugar melhor. Meus calorosos cumprimentos, senhor

presidente, e ao povo brasileiro, no momento em que

iniciamos este novo capítulo em nosso relacionamento

bilateral.

 

 

 

Cordialmente,

 

 

 

FECHA ASPAS

 

 

 

 

 

3. Para fins de registro, encaminho, ainda,

transcrição do original em inglês.

 

 

 

ABRE ASPAS

 

 

 

His Excellency

 

Jair Bolsonaro
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President of the Federative Republic of Brazil

 

Brasilia

 

 

 

Dear Mr. President:

 

 

 

Thank you for your letter following my Inauguration.

As you underscored, we share many common goals and

challenges. I travelled numerous times to Brazil as

Vice President, because I fundamentally believe there

is no limit to what our nations can accomplish by

working together. We have been drawn together

throughout our histories by our struggles for

independence, defense of democratic and religious

freedoms, ultimate rejections of slavery, and long

roads to a full embrace of our societies` diverse

characters.

 

 

 

As leaders, we are also joined by a shared

responsibility to make our countries safer, healthier,

and more sustainable for our children and for future

generations. That is why my Administration is acting

quickly, both at home and with international partners,

to combat the COVID-19 pandemic and to respond with

urgency to the global threat posed by climate change.

 

 

 

I welcome the opportunity for our nations to work

together in addressing these historic challenges, both

bilaterally and in multilateral forums on the road to

COP26 and beyond. We hope to see commitments from your

government on raising climate ambition ahead of the

Climate Leaders` Summit that I will host on April 22,

2021, as we work to protect our natural resources and

lift millions out of poverty in sustainable ways.

 

 

 

My Administration looks forward to working closely

with you and with Brazil to make the region and the

world a better place. My warm regards to you, Mr.

President, and to the Brazilian people, as we begin
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this new chapter in our bilateral relationship.

 

 

 

Sincerely,

 

 

 

FECHA ASPAS

 

 

 

 

 

Nestor Forster Jr., embaixador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CGCFV
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