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Brasília (DF), 28 de julho de 2020

Excelentíssimo Senhor
General Antônio Hamilton Martins Mourão
Vice-Presidente da República Federativa do Brasil
Brasília –DF
Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente Hamilton Mourão
Gostaria de, antecipadamente, agradecer a Vossa Excelência pela audiência
concedida à Fundação Amazonas Sustentável e registrar alguns pontos tratados
oralmente.
1. As organizações da sociedade civil podem contribuir de forma extremamente
relevante para enfrentar o desafio de reduzir o desmatamento e as queimadas na
Amazônia.
a. Existe um grande número de organizações do terceiro setor com
profundo conhecimento teórico e prático sobre as alternativas mais
eficazes e eficientes para vencer esse desafio.
b. É necessário acabar com o estigma negativo que muitos alimentam
contra as organizações do terceiro setor. Assim como em qualquer
segmento da sociedade (empresas, executivo, judiciário, legislativo,
academia etc), existem instituições e pessoas sérias e profissionais, que
merecem consideração e respeito.
c. Temos forte convicção de que a grande maioria das instituições da
sociedade civil comunga da visão de que o desmatamento e as queimadas
ilegais são contra o interesse nacional.
d. Gostaríamos de solicitar uma audiência das organizações da sociedade
civil da Amazônia com Vossa Excelência para construirmos uma agenda
propositiva.
2. É muito importante destravar e fortalecer os projetos apoiados pelo Fundo
Amazônia, que incluem órgãos dos governos federal, estaduais e municipais,
academia e organizações da sociedade civil.
a. É necessário desenvolver NOVOS projetos estruturantes de combate aos
crimes relacionados direta ou indiretamente ao desmatamento e
queimadas, incluindo:
i. Combate aos crimes de grilagem, garimpo e tráfico de drogas:
Policia Federal e IBAMA, FUNAI, ICMBIO e Governos Estaduais.

ii. Frota de aviões e apoio para batalhões e brigadas de combate aos
incêndios florestais: CMA (aeronaves), Bombeiros e órgãos
ambientais dos Estados.
b. Gostaríamos de solicitar o apoio de V.Exa. para destravar os projetos em
andamento de organizações da sociedade civil no Fundo Amazônia,
especialmente a RENOVAÇÃO daqueles que tiveram desempenhos
exemplares do ponto de vista dos resultados técnicos e da execução
financeira.
i. Seria um prazer receber V.Exa. em visita de campo aos projetos
do Fundo Amazônia implementados pela FAS no Amazonas.
3. É importante aproveitar as lições aprendidas no enfrentamento do COVID na
Amazônia profunda para repensar o SUS.
a. As ações da ALIANÇA COVID AMAZONAS, que reúne 89 instituições,
conseguiram chegar de forma concreta a mais de 1 mil comunidades e
aldeias, numa parceria entre organizações do terceiro setor, governos
(Federal, Estadual e municípios), universidades, cooperação internacional
e empresas.
b. Gostaríamos de contar com o apoio de V.Exa. para a iniciativa da ALIANÇA
COVID AMAZONAS de repensar o “SUS na Floresta”, especialmente com
o engajamento do Ministério da Saúde, por meio da Secretaria de
Especial de Saúde Indígena.
4.

É essencial fortalecer a Zona Franca de Manaus (ZFM) como instrumento
essencial para o combate ao desmatamento e para a descentralização do
desenvolvimento econômico do Brasil. A reforma tributária em debate no
Congresso Nacional não pode deixar de tratar da ZFM. Ao contrário: deve criar
novos instrumentos para fortalece-la e ampliá-la.
a. Gostaríamos de compartilhar com V.Exa. um estudo feito por um grupo
de especialistas coordenado pela FAS, que foi lançado na semana passada
e será debatido amanhã em seminário virtual com parlamentares do
Amazonas no Congresso Nacional.
Aproveitamos para renovar nossos votos de elevada estima e consideração.

Prof. Virgilio Viana
Superintendente Geral
Fundação Amazonas Sustentável

