
 
 

 

 Carta de apoio à candidatura ao FSM 

 

O Fórum Social Pan-Amazônico é um evento-processo que busca articular os 
movimentos sociais, comunidades tradicionais e povos originais dos nove 
países da Bacia Amazônica (Brasil, Equador, Venezuela, Bolívia, Republica 
Cooperativa das Guianas, Suriname, Colômbia, Peru e Guiana) com o objetivo 
de aproximar culturas, quebrar o isolamento das lutas de resistência, fortalecer 
o combate anti-imperialista, desenvolver a autonomia dos povos, promover a 
justiça social e ambiental, se opor aos modelos de desenvolvimento predatórios 
e daninhos aos povos que vivem na Pan-Amazônia e discutir alternativas que 
construam a justiça e a igualdade social. 

No sentido mais amplo é um movimento que faz a crítica ao modelo colonial 
imposto às populações amazônicas e levanta a bandeira de uma Pan-
Amazônia governada por seus povos. O FSPA é um espaço autônomo e 
independente composto por movimentos, organizações sociais, representações 
de povos e comunidades. Faz parte da constelação do Fórum Social Mundial.  

O Fórum Social Pan-Amazônico-Amapá, representa um caminho para 
construção do VIII fórum que acontecerá no PERU na cidade de Teraporto, dos 
dias 28 de abril a 01 de maio de 2017, esta etapa contempla o dialogo a cerca 
da realidade social que vivemos, é vem sendo construído coletivamente ao 
longo a partir da vivencia e partilha entre movimentos sociais, entidades e 
conselhos, todos estes atores locais juntos numa grande mobilização, pela luta 
em prol da equidade, contra a exclusão sob diversos aspectos, as 
problemáticas territoriais, as mulheres, os indígenas, a natureza e o bem viver. 
Vamos ao Chamado da Floresta. 

É com este espirito que estamos organizando nossa caravana rumo ao PERU, 
queremos chegar mostrando que nós, povos da floresta queremos muito mais 
para nossa população, sempre lembrando que somos agora uma delegação 
nacional, É importante lembrar que o próximo FÓRUM será na Guiana 



 
Francesa e nesse sentido precisamos estreitar nossas relações politicas e 
social. Considerando que estamos lutando por um mundo melhor e mais digno. 

É com esta compreensãoque estamos convidando às Entidades, Sindicatos, a 
participação individual, Universidades e Conselhos. Para estar conosco nesta 
caminhada, por entender que o debate como saúde pública, Saneamento 
básico,Habitação, Educação, Politicas para mulheres e a integração cultural e 
dos povos da região sãode estrema importância para o bem viver de nossa 
população, da nossa floresta e de nosso país. Estamos fazendo a divulgação 
desse importante evento em vários locais. 

Considerando toda a efervescência política na América Latina, a importância 
da região na geopolítica mundial, sua capacidade de resistência as agreções a 
democracia e a soberania das nações consideramos de fundamental 
importância que o próximo Fórum Social Mundialseja aqui no Brasil, por isso 
estamos convidando os movimentos sociais da Bahia a participarem deste 
estratégico debate nesta complexa conjuntura mundial. É importante contar 
com esta aguerrida militância nesta trajetória de lutas na construção de outro 
mundo possível enviando seus representantes a estarem conosco no Peru.  

Considerando que estamos na resistência aos ataques dos direitos sociais na 
região, é que consideramos fundamental a participação dos movimentos 
sociais da América Latina nessa discussão.Objetivando contar com o apoio na 
construção do VIII FORUM PANAMAZONICO, e através dele mostrar ao 
mundo o grau de resistência dos povos do Brasil e da América Latina na luta 
em defesa dos direitos e da democracia, é com este sentimento que estamos 
apoiando a campanha para que a cidade de Salvador,por sua importância 
histórica no itinerário de luta do povo brasileiro seja a cidade a sediar o Fórum 
Social Mundial em 2018. 

Macapá, 09 de Fevereiro de 2017. 

Coordenação Estadual-Amapá do Fórum Social PANAMAZONICO-FOSPA 

 

 

 


