
 

 

 

MANIFESTO À NAÇÃO BRASILEIRA 

 

Considerando que, no dia 14 de maio de 2020, foi realizada a reunião conjunta entre o Fórum 

Nacional Permanente em Defesa da Amazônia e as Frentes Parlamentares: Indígena, 

Quilombola, Ambientalista e Educação e diante dos relatos feitos pelos representantes 

indígenas, quilombolas e os povos e comunidades tradicionais presentes, no momento de 

grave pandemia do novo coronavírus que todos vivemos, cresce o desmatamento na 

Amazônia, os ataques aos territórios e aos povos estão aumentando consideravelmente, e 

também das tentativas de flexibilização da legislação para facilitar a grilarem e o 

desmatamento, foi decidido apresentar uma manifestação pública ao Estado Brasileiro com 

as principais preocupações e proposições pautadas e solicitar apoio em defesa do meio 

ambiente e da vida dos povos e comunidades indígenas, quilombolas e comunidades 

tradicionais, indicadas abaixo: 

• Reação contrária ao Projeto de Lei 2633/2020 que substitui a MP 910/2019, 

considerado proposta de ataques e ameaça aos povos e territórios; 

• Proteção e atenção à saúde destas populações; 

• Apoio irrestrito às iniciativas de campanhas de solidariedade para aquisição de cestas 

de alimentos, materiais de higiene e proteção individual e de comunicação 

organizados pelos diversos povos frente à pandemia do novo coronavírus;  

• Mobilização parlamentar para aprovação do Projeto de Lei nº 1.142/2020, que dispõe 

sobre medidas urgentíssimas de apoio aos povos indígenas, quilombolas, povos e 

comunidades tradicionais em razão da pandemia do novo coronavírus (Covid-19); 

• Manifestação contrária e imediata a nova desestruturação do Sistema Florestal 

Brasileiro; 

• Apoio à Carta enviada pelos membros da Frente Parlamentar Indígena e apoiadores 

para Organização Mundial da Saúde (OMS) solicitando ações específicas para os povos 

indígenas. 

 

Brasília/DF, 18 de maio de 2020. 

 

FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DOS DIREITOS DOS POVOS INDÍGENAS 

FRENTE PARLAMENTAR MISTA EM DEFESA DAS COMUNIDADES QUILOMBOLAS 

FRENTE PARLAMENTAR AMBIENTALISTA 

FRENTE PARLAMENTAR EM DEFESA DA ESCOLA PÚBLICA E EM RESPEITO AO 

PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO 

FÓRUM NACIONAL PERMANENTE EM DEFESA DA AMAZÔNIA 


