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286
Natureza da Emenda
Aditivas: são acréscimos representados por novas teses não constantes do Livro 5.
Insira o texto da nova tese. (Aditiva)
Acrescente-se a tese: "Para a realização do desenvolvimento da Amazônia é
necessário que o PSB defenda e participe da construção de um guia para o
desenvolvimento sustentável da Amazônia, isto é, busque criar uma agenda com
diretrizes e instruções que possam conduzir planos, ações, criatividades, inovações
tecnológicas e o desenvolvimento sustentável da região, de modo a nortear o
desenvolvimento de negócios na região amazônica que não causem prejuízo ao meio
ambiente (fauna e flora)".
Justificativa (Aditiva)
Busca-se, com essa proposta de Emenda, proteger, defender, desenvolver e
investir na maior floresta tropical do mundo e que cobre boa parte do noroeste do
Brasil.
A proposta visa investir em pesquisa, direcionamento e realização do
desenvolvimento para uso sustentável dos recursos naturais, de modo a fomentar a
bioeconomia de floresta e soluções baseadas na natureza, reconhecendo e
valorizando o conhecimento de comunidades tradicionais e indígenas; bem como
eliminar e reduzir o desmatamento ilegal e legal, promovendo modelos de negócio que
valorizem a floresta em pé, assim como adotar políticas corporativas públicas e
privadas que promovam a redução e adaptação às mudanças climáticas em suas
operações diretas.
Atualmente, vivemos em nosso País uma crise social, econômica e ambiental
sem precedentes, geradora dos piores resultados em nossa Sociedade (fome,
violência, má distribuição de renda, desemprego, queimadas, desmatamento e
mudanças climáticas).
Doravante, urge a realização de uma política que aproveite o potencial dos
serviços ecossistêmicos e da biodiversidade do Brasil (região amazônica) para
desenvolver a economia e a infraestrutura da região, de modo a exercitar atividades
econômicas sustentáveis na floresta, aproveitar os recursos disponíveis nas regiões e
alentar as comunidades locais.
Ressalte-se que as experiências históricas, em países que já enfrentaram
graves crises econômicas e ambientais e que, hoje, se encontram como referencias
em desenvolvimento sustentável, por exemplo, Suécia, Dinamarca e Noruega,
demonstram que o investimento em políticas de desenvolvimento sustentável cria
condições para o crescimento econômico e para a preservação do meio ambiente,
auxiliando no desenvolvimento do país e na saída da crise climática e econômica.
Na tentativa de construir um Brasil com potência mundial cultural, mineral, energética,
tecnológica, alimentar, econômica e sustentável, estas são, pois, as razões que
justificam a presente proposição de tese.

