Número do Candidato
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Natureza da Emenda
Modificativas: propõe um texto alternativo (por meio da supressão de parte, inclusão de
complemento ou altera a redação) a uma tese do Livro 5.
Indique aqui o número da tese a ser modificada (Modificativa)
138
Inserir o texto modificado apontando a supressão de parte, inclusão de
complemento ou a alteração da redação. (Modificativa)
O Projeto Amazônia 4.0 tem como objetivo fomentar indústrias para todas as escalas,
inclusive pequenas comunidades e para cidades Amazônicas. Isso possibilita transformar
o potencial da região em produtos e serviços ecossistêmicos, em conhecimentos
biotecnológico, atingindo mercados globais; portanto transforma-se numa marca brasileira
o estímulo à agroindústria florestal, ou biofábricas, pode tornar-se um diferencial
competitivo do Brasil.
Justificativa (Modificativa)
Tendo um grande potencial para alavancar um novo modelo de desenvolvimento
sustentável; a Tese 138 têm como objetivo: estimular uma inovadora bioeconomia (ciência
que estuda os sistemas biológicos e recursos naturais aliados a utilização de novas
tecnologias com propósitos de criar produtos e serviços mais sustentáveis) de florestas de
pé na Amazônia, requerendo a formação de uma nova geração de especialistas capazes
de combinar conhecimento científico e oportunidades de mercado. Possibilitando o
potencial, da região em produtos e serviços ecossistêmicos, em conhecimento
biotecnológico, atingindo mercados globais. A iniciativa investe no desenvolvimento
sustentável da maior floresta equatorial do mundo por meio da preservação de seu
território, cultura e comunidades locais à medida que oferece valor agregado as
matériasprimas regionais, como caminho para destravar o potencial da bioeconomia da
floresta, cria cadeias de produção locais mais justas e sustentáveis, gerando renda e
melhorando a qualidade de vida da região. O projeto Amazônia 4.0 quer agregar valor à
matéria prima que vem da floresta. Sabemos o valor que a floresta tem de pé, mas ainda a
um ciclo que insiste em desmatar para investir na pecuária, sendo que não é preciso
desmatar para obter lucro na Amazônia; evidencia - se o estado do Pará, que é o maior
produtor de amêndoas de cacau do país potencializando a bioeconomia no setor
agroindustrial. É contundente salientar a firma brasileira de cosméticos Natura que explora
os recursos naturais sem agredir a biodiversidade do bioma brasileiro.

