Cumprimentos ao presidente eleito
Luiz Inácio Lula da Silva
A ASCEMA Nacional cumprimenta Luiz Inácio Lula da Silva, eleito pela terceira vez Presidente da
República Federativa do Brasil, neste dia 30 de outubro de 2022.
Parabenizamos o Presidente Eleito pelo seu discurso de reconciliação e união nacional, em um
pacto para que o Brasil volte a se desenvolver com responsabilidade e respeito. Respeito às
minorias e aos direitos fundamentais do cidadão, sem deixar ninguém para trás. Respeito ao meio
ambiente equilibrado , desenvolvendo de forma sustentável ambiental e socialmente correta,
protegendo nossos biomas e os povos que neles habitam como uma de suas prioridades
governamentais.
Ao vislumbrar o desmatamento zero e o fortalecimento do combate à destruição, sobretudo da
Amazônia, como servidores do meio ambiente, sentimos que estamos recuperando não só o
respeito, mas também o respaldo que tanto nos faltou nestes últimos quatro anos para contribuir
para nossa missão constitucional de garantir ao povo brasileiro um meio ambiente equilibrado para
todos, incluindo os povos indígenas e populações tradicionais que produzem alimentos em harmonia
com a natureza.
No atual governo, o meio ambiente foi destruído irresponsavelmente e o Brasil perdeu recursos,
respeito e protagonismos internacionais, ativistas foram atacados das maneiras mais vis. Já no
primeiro discurso do presidente eleito, percebemos a recondução de desafios que já enfrentamos e
podemos recuperar com nossa experiência com políticas socioambientais e de combate aos crimes
ambientais que destroem nosso patrimônio natural.. Ao colocar os rios e árvores como mais
importantes que ouro em seu discurso, o mundo nota que o verde será o tom do novo governo, logo
às vésperas de uma conferência climática de grande importância para o planeta, a COP 27.
E no dia seguinte às palavras providenciais do novo presidente, já vemos resultados positivos desta
nova agenda focada no meio ambiente, com governos internacionais não apenas parabenizando
como retomando antigas parcerias com o Brasil. Como exemplo, citamos a Noruega, que já anunciou
a volta do fundo internacional, cuja transferência de recursos havia cessado no trágico governo que
se encerra.
Uma nova esperança surge para o Brasil, que já começa a ser respeitado no mundo novamente,
como liderança global em pautas importantes como economia, geopolítica e, sobretudo, meio
ambiente.
Nas palavras de Lula, não ficamos velhos com a idade, mas sim, quando não temos uma causa. A
causa ambiental é nosso dever funcional, mas também nossa causa de cidadão desse imenso,
diverso e rico país! Obrigado, Luiz Inácio, por considerar a luta ambiental uma das causas do seu
governo, que, acima de tudo, é nossa grande causa.
Parabéns presidente Lula!
Brasília, 31/10/2022
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