CARTA ABERTA DA CLEMAARJ AOS PREFEITOS E VEREADORES DO RJ
A SOCIEDADE E O MEIO AMBIENTE PEDEM SOCORRO !
As Entidades que subscrevem a CLEMAARJ tornam pública a CARTA ABERTA para que os Prefeitos e Vereadores eleitos assumam
compromissos com a sociedade, no apoio de políticas públicas em todos os municípios do Estado do Rio de Janeiro.
A CLEMAARJ, iniciou sua organização em agosto de 2019, e chega em 2020 com o apoio e subscrição de cerca de 122 Entidades
(Instituições, Conselhos Profissionais, Movimentos, Sindicatos, ONGs, Associações). A CLEMAARJ mobiliza a sociedade, debate a
Governança, a fragilização da Gestão Ambiental Pública, resiste aos ataques à legislação vigente, ambientais e trabalhistas,
contrapõem os ataques às Instituições e Entidades ambientais, construindo um espaço de discussão da política socioambiental.
Num momento difícil no Brasil, vemos retrocessos na gestão socioambiental, mortes de ativistas, fechamento dos espaços de
controle social, ataque aos direitos humanos, direitos indígenas, mulheres e LGBTQI+, criminalização dos movimentos sociais.
O governo brasileiro abandona compromissos assumidos no acordo de Paris e a agenda brasileira de mudanças climáticas, a
defesa da Amazônia, fecha departamentos de educação ambiental nos Ministérios da Educação/MEC e do Meio Ambiente/MMA,
flexibiliza o licenciamento ambiental, libera indiscriminadamente o uso de agrotóxicos, foi inoperante diante da poluição do óleo
na costa brasileira, não cumpre acordos internacionais assinados e ratificados em organismos internacionais, entre eles as Nações
Unidas/ONU, em detrimento da posição, historicamente, assumida pelo Brasil na defesa da agenda socioambiental internacional.
Considerando alguns EIXOS CENTRAIS norteadores da CLEMAARJ como: ÁGUA CLIMA E ALIMENTOS, JUSTIÇA AMBIENTAL E
DEMOCRACIA, FORTALECIMENTO DO CONTROLE SOCIAL, GESTÃO AMBIENTAL PARTICIPATIVA E GOVERNANÇA AMBIENTAL,
DIREITOS, JUVENTUDES, MULHERES E POVOS TRADICIONAIS, EDUCAÇÃO e SUSTENTABILIDADE.
Considerando que as forças motrizes da destruição ambiental, estão centradas em uma política neoliberal que acentua as
desigualdades sociais, balizadas nas ações das grandes corporações, que produz a vulnerabilidade socioambiental decorrente da
vulnerabilidade dos estados e um processo erosivo das políticas públicas e dos órgãos públicos.
A CLEMAARJ realiza Lives com oitivas da sociedade, debate temas ligados a questão ambiental, transversal, e aprova propostas
das reivindicações da sociedade. As lideranças das 122 entidades que subscrevem a CLEMAARJ voltam suas preocupações para as
eleições municipais entendendo que os novos Prefeitos e Vereadores tem grande responsabilidade pelas políticas públicas
ambientais e agrïcolas, pela defesa das instituições, pela defesa da participação e do controle social, pela redução das
desigualdades, pelo estado de direito, e pela defesa da democracia participativa.
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DEFENDEMOS:
Propostas Sustentáveis e Políticas Públicas Inclusivas para as Prefeituras e Câmaras Municipais do Estado do Rio de Janeiro:
1. Defesa das riquezas naturais e dos bens comuns, contra a mercantilização da vida.
2. Pela efetividade da política de desenvolvimento rural sustentável, agroecologia, agricultura urbana e periurbana e
produção orgânica. Pelo banimento do uso de agrotóxicos no RJ.
3. Proteção da Mata Atlântica, com desmatamento zero em seus remanescentes florestais, preservação e manejo das
florestas urbanas e das áreas de uso público.
4. Preservação da Floresta de Camboatá
5. Água e saneamento e energia são direitos humanos, não são mercadorias. Contra a privatização da Cedae, da Petrobrás e
da Eletrobrás.
6. Contra a privatização das empresas públicas estaduais.
7. Energia limpa acessível para todos;
8. Fortalecimento da Educação Ambiental crítica.
9. Cultura popular e renda básica para todos
10.Defesa das áreas costeiras. Contra a destruição da política de meio ambiente, dos mangues, e restingas, da pesca artesanal
e dos povos das águas.
11.Defesa da democracia participativa e do controle social. Na luta contra o fim dos conselhos e da representatividade dos
trabalhadores, trabalhadoras. Pelo fortalecimento dos movimentos sociais.
12. Pela ciência engajada em defesa da justiça ambiental e do bem viver.
13.ATER debatida por Associações Rurais e demais órgãos envolvidos, e Assistência Técnica pública e gratuita, fomentada com
tecnologias apropriadas às terras fluminenses e aos anseios e necessidades da população do meio rural.
14.Fortalecer os Comitês de Bacia Hidrográfica, com ampliação da comunicação e da mobilização social, reconhecimento de
suas atribuições pelos poderes públicos, com participação ativa e deliberativa nos processos licenciamento ambiental de
empreendimentos que demandem reserva hídrica significante.
15.Compromisso de implementação da agenda 2030 nos projetos, programas e PPA da cidade, implementação do ODS 14 com
meta de preservação dos oceanos, preconizada na agenda 2030 da ONU, no contexto da década dos oceanos, criando
Unidades de Conservação Marinha, um Plano de Gerenciamento Costeiro, e incluindo a temática nos Planos dos Governos
Municipais.
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16.Apoio ao projeto da Aldeia Maracanã de um Museu Escola Indígena, bem como do Museu da Maré e do IPN Instituto dos
Pretos novos e demais museus comunitários e centros culturais.
17. Recuperação ambiental dos mananciais, rios e demais corpos hídricos, controle das inundações, e construção de
reservatórios de amortecimento de águas pluviais.
18.Programa amplo e institucionalizado de coleta seletiva de resíduos sólidos, com apoio efetivo à organizações dos
catadores, para promoção da bioeconomia.
19.Apoiar as pesquisas com a Cannabis sativa em todas as áreas, principalmente as pesquisas com o cultivo voltado para fins
medicinais, produção de fibras, fitoremediação e produção de sementes e grãos para o desenvolvimento e democratização
do conhecimento e disponibilidade para toda a sociedade.
20.Incentivar a prática de esportes ao ar livre como instrumentos de educação, saúde e conscientização ambiental.
21.Defesa dos “3 R”, REFORMA URBANA, REFORMA AGRÁRIA, e REFORMA SANITÁRIA.
22.Liberação do duodécimo para as universidades e para pesquisa Fluminense.
Rio de Janeiro, 07 de novembro de 2020
Entidades que subscrevem a CLEMAARJ
AARJ, ABA, ABEA-RJ, ABIO, ABRACANNABIS, ACAMJG, ACAMPAR-RJ, AÇÃO DA CIDADANIA, ACEDART, AEANF, AEARJ, AEPET, AERJ,
AFEA, AFERJ, AFNATURA, ÁGUA MARINHA, ALA, ALMA, AMA-GLORIA, AMAL, AMAST, AMIGOS PARNA/JURUBATIBA,
AMME,
APALMA/MARICÁ, APEDEMARJ, APEFERJ, APROGEO-RJ, APSERJ, ASFOC-SN, ASIBAMA-RJ, AS-PTA, AUD CIDADÃ DÍVIDA, BAIA VIVA,
BICUDA ECOLÓGICA, CAU-RJ, CBH MACAÉ, CEDAC, CEAGRO/CREA-RJ, CMA/CREA-RJ, CLUBE DE ENGENHARIA, COMITÊ-DIA-MUNDIAL
LIMPEZA, COOPAGÉ, CORUJA do MATO, CRBIO-02, CRQ-RJ, CTB-RJ, CUT-RJ, DCE-UERJ, DEFENSORES DA TERRA, DEFENSORES DO
PLANETA, ECOCIDADE, EMPTO-20PR, ENGENHEIROS PELA DEMOCRACIA, FAM-RIO, FASE, FBCN, FEEA-SENGE-RJ, FETAGRI- RJ, FFCBH,
FISENGE, FNU, FÓRUM QUALIDADE DE VIDA, FUND. L.BRIZOLA ALB.PASQUALINI, GAE, GEAMA /UFRRJ, GEEMA, HORTA NA FAVELA,
HORTA URBANA, IBASE, IBDA, IFEC, INST. TERRA AZUL, IFRJ, IPN, IVIDES, LEVANTE PJ MAB, MARCHA DAS FAVELAS, MASSAMÃE
PADARIA, MOSAICO CARIOCA, MOSAMA, MOV ECOTRABALHISMO PDT, MMMR, MOV PARQ REALENGO VERDE, MOV SOS CAMBOATÁ,
MST-RJ, MUTIRÃO AGROFLORESTAL, NEGRÍNDIO, NEEP, NUSAN/ABRASMA, OMA-BRASIL, ONDAS, ONG SOS FLORESTA PEDRA BRANCA,
PAMA-ARQRIO, PROJETO HUMANO NOVO, PROJETO MAROLA, REAPOP, REARJ, RBJA, REDE AGUAS SUSTENTABILIDADE, REDE MATA
ATLÂNTICA, REGUA, SAPÊ, SARJ, SBAU, SBMET, SEAERJ, SEC. M.AMB PT, SENGE-RJ, SINDIPETRO-RIO, SINDSPREV, SINPAF-SOLOS,
SINSAFISPRO, SINTERGIA, SINTSAMA-RJ, SINTUR-RJ/UFRRJ, STAECNON/RJ, UEE-RJ, UFRRJ, UNICAFES
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