DECLARAÇÃO SOBRE OS INCÊNDIOS QUE AFETAM A REGIÃO
FLORESTAL DA AMAZÔNIA

Ottawa, 4 de setembro de 2019
A Rede Parlamentar de Mudanças Climáticas do ParlAmericas gostaria de chamar a atenção para a
crescente intensidade e o número de incêndios que afetam a região amazônica em 2019. Esses incêndios
estão devastando grandes porções da Amazônia, uma região de grande importância para o mundo pelos
muitos serviços ecossistêmicos que fornece. A Amazônia é fundamental para a manutenção da
diversidade ecológica global, e para mitigar as mudanças climáticas. A região, conhecida como os
"pulmões do mundo" é fundamental na captura de dióxido de carbono, abrange metade das florestas
tropicais do mundo e diversos sistemas de água doce, e abriga um terço das plantas, animais e insetos
conhecidos no mundo - muitos deles endêmicos na região.
Esse tesouro ambiental precisa ser protegido; por esse motivo, pedimos aos parlamentares e outras
partes interessadas que tomem medidas diretas para proteger a integridade da floresta amazônica.
Devemos garantir que esse monumento natural, lar de rica biodiversidade, e de extrema importância para
a regulação e estabilidade do clima do mundo, permaneça em pé pelas próximas gerações.
Ana Belén Marín, membro da Assembleia Legislativa do Equador e presidente da Rede Parlamentar de
Mudanças Climáticas de ParlAmericas, declarou: “ Incentivamos aos parlamentares do hemisfério a tomar
ações do governo para ajudar a conservar a região amazônica, bem como suas florestas e áreas naturais.
Precisamos promover um diálogo imediato e inclusivo em nossos países sobre esse tópico, e encontrar
soluções adequadas para abordá-lo.”
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