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NOTA PÚBLICA SOBRE O RESULTADO DO PROCESSO ELEITORAL 

 

A Rede Eclesial Pan-Amazônica (REPAM-Brasil), diante do resultado das Eleições 

Gerais de 2022, parabeniza o presidente eleito Luís Inácio Lula da Silva, e expressa sua 

esperança na efetivação das propostas anunciadas em campanha, relativas à Amazônia 

seus povos e comunidades tradicionais. 

O firme posicionamento do presidente eleito em defesa da Amazônia e seus povos, já em 

seu primeiro discurso após a confirmação da sua vitória, nos fazem esperançar: “temos 

compromisso com os povos indígenas, com os demais povos da floresta e com a 

biodiversidade”, garantiu ele. Esse compromisso é urgente porque a Amazônia arde em 

chamas e seus povos padecem todo tipo de violência e violação dos direitos humanos. É 

urgente reposicionar a Amazônia e reconhecer sua importância central no ciclo das águas 

e na produção e distribuição das chuvas, bem como a sua função na regulação do clima 

em todo o planeta.  

Os últimos governos, desde 2016, representaram uma tragédia para a Amazônia e uma 

ofensa aos Direitos da Natureza. Porém, os povos dessa região estratégica se mantiveram 

firmes na defesa da vida e votaram conscientes em um novo projeto orientado pela 

“Ecologia Integral”, tema central do Sínodo Especial da Igreja para a Amazônia. 

Agora é tempo de esperançar! De devolver aos povos da Amazônia seus rios livres de 

mercúrio e agrotóxico, repovoados de peixes de todas as espécies, alimento sagrado no 

chão da Amazônia. É tempo de parar de violentar a terra com garimpos criminosos e 

mineradoras irresponsáveis. É tempo de devolver aos povos indígenas a sua dignidade 

com seus territórios legitimamente demarcados e protegidos de todo tipo de invasão e 

destruição. É tempo de sonhar um tempo novo para a Amazônia e seus povos. 

A REPAM-Brasil ressalta a confiança em todas as instituições representativas dos 

processos democráticos do país e no processo eleitoral, conduzido de forma competente 
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pelo Tribunal Superior Eleitoral, auxiliado pelos partidos políticos e organizações da 

sociedade civil. 

Que Nossa Senhora de Nazaré, Rainha da Amazônia, interceda por todo o povo brasileiro. 

 

Brasília-DF, 01 de novembro de 2022. 
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