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�que por dentro Eleições Sumiço na Amazônia Combustível Carlinhos Maia furtado Mort

Entidades pedem que Biden use encontro com Bolsonaro para
defender a democracia e a causa ambiental
No tema ambiental, organizações defendem que "negociações só devem avançar quando o Brasil provar seu compromisso com

a proteção da floresta".
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Jair Bolsonaro e Joe Biden — Foto: Adriano Machado/Reuters e Carolyn Kaster/AP

há 3 horas

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

MEIO AMBIENTE

Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar

conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento. Informamos ainda que atualizamos nossa Política de

Privacidade. Conheça nosso Portal da Privacidade e veja a nossa nova Política.

PROSSEGUIR

https://g1.globo.com/politica/eleicoes/2022/?utm_source=g1multicontent&utm_medium=recirculacaotopo&utm_campaign=link1
https://g1.globo.com/podcast/o-assunto/noticia/2022/06/07/chego-dia-6-disse-indigenista-desaparecido-em-audio-obtido-com-exclusividade-pelo-podcast-o-assunto.ghtml?utm_source=g1multicontent&utm_medium=recirculacaotopo&utm_campaign=link2
https://g1.globo.com/politica/noticia/2022/06/06/entenda-a-proposta-do-governo-federal-para-reduzir-o-icms-dos-combustiveis-e-compensar-estados.ghtml?utm_source=g1multicontent&utm_medium=recirculacaotopo&utm_campaign=link3
https://g1.globo.com/tudo-sobre/carlinhos-maia/?utm_source=g1multicontent&utm_medium=recirculacaotopo&utm_campaign=link4
https://g1.globo.com/rs/rio-grande-do-sul/noticia/2022/06/06/funcionario-e-morto-por-supervisor-dentro-de-empresa-apos-tomar-cafe-fora-do-horario-diz-policia-video.ghtml?utm_source=g1multicontent&utm_medium=recirculacaotopo&utm_campaign=link5
https://g1.globo.com/
https://g1.globo.com/meio-ambiente/
https://privacidade.globo.com/privacy-policy/
https://privacidade.globo.com/


07/06/2022 20:46 Entidades pedem que Biden use encontro com Bolsonaro para defender a democracia e a causa ambiental | Meio Ambiente…

https://g1.globo.com/meio-ambiente/noticia/2022/06/07/entidades-pedem-que-biden-use-encontro-com-bolsonaro-para-defender-a-democracia-… 2/11

Um grupo de entidades da sociedade civil divulgou nesta terça-feira (7) uma carta enviada para o presidente dos

Estados Unidos, Joe Biden, alertando que o encontro com o presidente Jair Bolsonaro, previsto para ocorrer na

Cúpula das Américas, pode ser utilizado pelo brasileiro como sinal de apoio a condutas que vão contra valores

defendidos por Biden.

"Enviamos esta carta para incentivá-lo, durante sua reunião, a defender

firmemente a democracia, eleições livres e justas, ação climática e a proteção

essencial da floresta tropical", pedem os ativistas para o presidente americano.

Veja abaixo a íntegra da carta:

Cúpula das Américas terá ausência de pelo menos 8 líderes de países·
Entenda por que Biden quer se aproximar de países latino-americanos e saiba quais serão as

dificuldades
·

Ameaça de boicote e reunião entre Biden e Bolsonaro: saiba o que deve acontecer na cúpula·

Cúpula das Américas começa em Los Angeles
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"Excelentíssimo Senhor Presidente Joe Biden,

Como organizações da sociedade civil brasileira, expressamos preocupação de que o presidente Jair Bolsonaro esteja
usando sua próxima reunião com o Excelentíssimo Senhor para alegar falsamente que seu governo endossa seus ataques
à democracia, a eleições livres e justas, ao meio ambiente, à ciência, aos direitos humanos básicos e à Amazônia.

Sr. Presidente Joe Biden, o homem que você convidou para um diálogo especial é um anátema de valores críticos que a
maioria dos norte-americanos preza. Enquanto o Sr. busca o controle de armas de bom senso nos EUA, Bolsonaro está
introduzindo mais armas na sociedade brasileira e promovendo grupos paramilitares; enquanto suas políticas de
pandemia pretendiam abraçar a ciência, Bolsonaro tratou o uso de máscaras e as vacinas — especialmente para crianças
— com hostilidade; enquanto você escolheu a primeira mulher negra vice-presidente, a primeira secretária indígena do
Interior e a primeira mulher negra ao Supremo Tribunal de Justiça, Bolsonaro encheu seu gabinete com supremacistas
brancos e, pessoalmente, comparou os afro-brasileiros a gado. Enquanto o Sr. defende o amor e a inclusão, Bolsonaro
tem incentivado a violência física contra a comunidade LGBTQIA+.

Neste momento, a inflação, a fome, a violência e o desmatamento estão disparando no Brasil. Em vez de tirar seu país da
crise, Bolsonaro está dando um golpe. Ele está atacando nossa Suprema Corte e lançando as bases para desacreditar as
próximas eleições e matar a democracia no maior país da América Latina. Estamos nos preparando para a versão de
Bolsonaro de um 6 de janeiro se ele perder a reeleição. Entendemos seus objetivos de unir as Américas por meio da
Cúpula, especialmente diante da crise na Europa. No entanto, enviamos esta carta para incentivá-lo, durante sua reunião,
a defender firmemente a democracia, eleições livres e justas, ação climática e a proteção essencial da floresta tropical.

Se a democracia brasileira cair, Sr. Presidente, todos os seus esforços para “Construir um Futuro Sustentável, Resiliente e
Equitativo” na Cúpula das Américas terá sido em vão. Da mesma forma, a continuação do governo de Bolsonaro
condenaria a Floresta Amazônica e os povos da floresta, acabando com as poucas chances que o mundo ainda tem de
manter viva a meta de 1,5°C.

Qualquer acordo com o Brasil sobre a Amazônia deve envolver a sociedade civil. As negociações só devem avançar quando
o Brasil provar seu compromisso com a proteção da floresta, reduzindo as taxas de desmatamento e interrompendo os
esforços políticos para enfraquecer as leis ambientais por meio de várias propostas de lei que são apoiadas por Bolsonaro.
Esperamos que seus valores e princípios o guiem para tomar as melhores decisões para o futuro da democracia,
cooperação, paz, amizade e liberdade em nosso continente.

Assinam:

1. A Tenda das Candidatas

2. Ação da Cidadania Contra a Fome, a Miséria e Pela Vida.

3. Agência Ambiental Pick-upau

4. Aliança Nacional LGBTI+

5. Amigos da Terra - Amazônia Brasileira

6. Apremavi

7. Arayara

8. Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (APIB)

9. Artigo 19

10. Associação Alternativa Terrazul
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11. Associação Brasileira de Relações Internacionais (ABRI)

12. Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais (ABGLT)

13. Associação Brasileira dos Juristas pela Democracia (ABJD)

14. Centro Cultural Manoel Lisboa (do Brasil).

15. Centro de Defesa dos Direitos Humanos de Petrópolis

16. Centro de Direitos Humanos e Memória Popular de Foz do Iguaçu

17. Centro de Trabalho Indigenista

18. Centro Dom Helder Camara de Estudos e Ação Social - Cendhec

19. Clima Info

20. Coletivo Fernando Santa Cruz/Pernambuco

21. Coletivo RJ Memória, Verdade, Justiça e Reparação

22. Comissão Arns

23. Comissão de Direitos Humanos da OAB-RJ

24. Comitê da Sociedade Civil para a Anistia (CASC)

25. Comitê Memória Verdade e Justiça para Democracia-PE (CMVJD-PE)

26. Conectas Direitos Humanos

27. Conselho Nacional das Populações Extrativista-CNS

28. Coordenação das Organizações Indígenas da Amazônia Brasileira (COIAB)

29. Engajamundo

30. Greenpeace Brasil

31. Grupo de Pesquisa Justiça de Transição (PPGD/UnB)

32. Grupo Tortura Nunca Mais/BA

33. Instituto 5 Elementos

34. Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor - Idec

35. Instituto Cidade Segura

36. Instituto de Desenvolvimento Sustentável Baiano - IDSB

37. Instituto de Estudos Socioeconômicos - Inesc

38. Instituto de Pesquisa e Formação Indígena (IEPÉ)
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39. Instituto de Referência Negra Peregum

40. Instituto Democracia e Sustentabilidade

41. Instituto Internacional de Educação do Brasil (IEB)

42. Instituto Marielle Franco

43. Instituto Novos Paradigmas (INP)

44. Instituto Physis - Cultura & Ambiente

45. Instituto Sociedade, População e Natureza- ISPN

46. Instituto Sou da Paz

47. Instituto Talanoa

48. Instituto Vladimir Herzog

49. IPAD Seja Democracia

50. Jornalistas Livres

51. Mater Natura

52. Movimento dos Trabalhadores Sem Teto (MTST)

53. Movimento Nacional de Direitos Humanos (MNDH Brasil)

54. NOSSAS

55. Núcleo de Preservação da Memória Política (SP)

56. Observatorio DEMOS

57. Observatório do Clima

58. Observatório do Marajó

59. Plenária Anistia Rio

60. Projeto Hospitais Saudáveis

61. Projeto Saúde e Alegria

62. Rede de Cooperação Amazônica (RCA)

63. Rede GTA

64. SOS Mata Atlântica

65. SPVS

66. Uma Gota no Oceano
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67. Washington Brazil Office

68. 342 Amazônia

69. 342 Artes

70. 350.org

71. 4Daddy"
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