
RESOLUÇÃO SOBRE CONFERÊNCIA DA AMAZÔNIA

1. Os destinos da humanidade passam pelo debate em torno das alternativas à catástrofe climática
promovida pelo capitalismo. A preservação das florestas tropicais está no centro da agenda
ambiental, uma vez que sua devastação representa o colapso total das chances de
sobrevivência humana.

2. A maior floresta tropical do mundo está na América do Sul e representa 60% do território
brasileiro. A Amazônia se tornou, mais do que nunca, um elemento estratégico para a política
global.

3. Lar de incontáveis povos da floresta -  indígenas, ribeirinhos, vazanteiros, quebradeiras de coco,
seringueiros, quilombolas, entre outros - a Amazônia tem também uma biodiversidade
incomensurável. Mas não só. Ela também abriga, só no Brasil, 30 milhões de pessoas vivendo
em cidades, que vão de pequenos povoados rurais a grandes metrópoles regionais.

4. O PSOL governa a maior cidade amazônica – Belém do Pará – e tem entre seus quadros a
Ministra dos Povos Indígenas, a companheira Sônia Guajajara. O peso do nosso partido no
Norte do país é desproporcional à centralidade que a região deveria ter na agenda do país.

5. A possível realização da COP-30 em Belém colocará, mais uma vez, a Amazônia em evidência
no cenário mundial. Como o PSOL pode colaborar para pensar alternativas anticapitalistas para
a transição de modelo? Que peso a região norte deveria ter na formulação de nossas políticas?
Como fazer de Belém uma vitrina mundial de inovação, inclusão social e proteção ao meio
ambiente?

6. Para responder essas questões é preciso amazonizar a esquerda brasileira e o PSOL pode ser
protagonista nesse processo. Por isso, a Executiva Nacional convoca para a primeira quinzena
de maio uma Conferência da Amazônia, a ser realizada em Belém.

7. Participarão dessa conferência: a) membros da Executiva Nacional; b) representantes dos
diretórios estaduais da Amazônia (em número não superior a cinco por estado); setorial
ecossocialista do PSOL (num número não superior a dez representantes); bancada federal e
movimentos sociais convidados.

8. A Conferência aprovará suas resoluções por consenso. Seus resultados serão endereçados ao
VIII Congresso Nacional do PSOL, que será realizado em 2023.

9. Para organizar essa Conferência, formaremos uma comissão composta por três membros da
Executiva Nacional e um membro da coordenação nacional do setorial ecossocialista, em
parceria com o Diretório Estadual do PSOL/PA. A programação será aprovada pela Executiva
Nacional.
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