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O SINDCT apresenta uma contribuição para o governo  LULA ALKMIN especificamente para a 

Amazônia. Uma sugestão. 

“EMBAIXADOR” DA AMAZÔNIA 

 

O governo Lula tem de mostrar, inequivocamente e até mesmo no seu discurso de posse, sua opção 

pela preservação dos biomas brasileiros, com desenvolvimento sustentável, envolvendo 

profundamente as populações locais. Para tanto, poder-se-ia criar um representante para esta tarefa, 

que poderia ser chamado de “EMBAIXADOR” DA AMAZÔNIA. Seria formado por equipe 

vinculada diretamente à Presidência da República, trabalhando em sintonia, principalmente, com os 

Ministérios do Meio Ambiente e das Relações Exteriores. Não se trata de substituição das 

atribuições do Ministério do Meio Ambiente, mas de cuidar de aspectos específicos, de forma ágil e 

rápida, listados abaixo. 

Suas atribuições seriam, em princípio: 

1. Captação de recursos 

O comprometimento ambiental do Brasil não será somente para benefício próprio, mas de todo o 

mundo. Assim, os países desenvolvidos, que se beneficiarão destas ações deverão colaborar 

significativamente, do ponto de vista financeiro, como já é feito pela Alemanha e Noruega. Este 

Embaixador terá atribuição de contatar estes governos, expor o plano de ação do Brasil e negociar a 

doação de recursos financeiros. 

2. Compromisso de combate à ilegalidade 

Discutir com países compradores de materiais extraídos da floresta, rios ou do subsolo, animais 

silvestres, tais como madeira, minérios e peixes, para eles se comprometam a combater toda 

aquisição de materiais que foram ilegalmente extraídos dos biomas brasileiros.  O Brasil 

apresentaria um plano de ação contra a ilegalidade ambiental para mostrar o que o governo 

brasileiro estará fazendo na prática sobre este assunto. 

3. Pacto Amazônico 

Realizar conversações com os outros países da América do Sul, que possuem parte da floresta 

Amazônica, com a finalidade de criar um pacto de preservação e desenvolvimento sustentável da 

floresta. Não bastará somente o Brasil preservar sua parte da floresta. Os outros países também 

deverão atuar neste sentido. Este Pacto Amazônico deverá ser em benefícios de todos países 

participantes, sendo importante a busca de interesses comuns juntamente com desenvolvimentos 

específicos de cada país. 
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