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RESOLUÇÃO DA EXECUTIVA DO CNS. 

 
Manaus (AM), 09 de março de 2022. 

 
A Direção Executiva do Conselho Nacional das Populações Extrativistas – CNS, reunida em 

Manaus, Amazonas, na Sede da Regional do CNS Amazonas e Memorial Chico Mendes, de 07 a 

09 de março de 2022, debateu a conjuntura política brasileira e internacional, a agenda 

priotária do movimento extrativista para 2022 e suas estratégias de ação, o fortalecimento 

da luta do CNS para proteger e garantir a conservação dos territórios de uso coletivo na 

Amazôia e outras regiões do Brasil, a defesa da sociobiodiversidade e aprovou a resolução 

com as principais decisões da Executiva Nacional na reunião, assim estabelecidas: 

 
1. Reconhece-se que a conjuntura política brasileira de retrocessos dos direitos de 

povos e populações tradicionais extrativistas, da conservação e proteção territórios 

continuam e ampliaram-se ainda mais na pandemia, as invasões das terras e florestas 

públicas. Na análise da guerra Ucrania e Russia, percebe-se que as relações 

comerciais das organizações cooperativas e associativas, base do CNS, estão sendo 

atingidas com os parceiros internacionais que exportam os produtos da 

sociobiodiversidade, com a Russia. E pode vir atingir a relações das organizações 

brasileiras com a Noruega e Finlândia, que apoiam financeiramente o CNS no Brasil; 

 

2. Participar das eleições no Brasil, mobilizando e articulando para que as Regionais do 

CNS em todos os Estados possam discutir candidaturas e organizem-se para 

localmente incidir e apoiar a campanha para eleger Lula Presidente e parlamentares 

comprometidos e comprometidas com a agenda socioambiental; 

 

3. No processo de formação politica do CNS realizar-se-á de 13 a 17 de junho de 2022, 

em Penalva, Resex Enseada da Mata, o Encontro de Mulheres Extrativistas, no Estado 

do Maranhão, para fortalecer as lutas das mulheres da Amazônia e agenda 

propositiva priotária do CNS no Brasil; 

 

4.  Fortalecer a política de Proteção e Segruança Territorial das populações extrativistas 

na Amazônia e outras regiões do Brasil, com a articulação do Obervatório Chico 

Mendes de Defesa dos Direitos e do Protocolo Interno de Segurança – PIS que 

estabelece a realização de um Encontro específico para discutir as ações, formação, 

programas de proteção e segurança as populações extrativistas; 

 

5. A representação política do CNS em Brasília – DF será retomada diretametne pelo 

Secretário Geral Dione Torquato, a logística operacional será viabilizada no mês de 

março pelo Memorial Chico Mendes, para iniciar imediatamene a agenda política de 

trabalho do CNS em Brasilia. E se buscará cooperação para viabilizar de forma 



Conselho Nacional das Populações Extrativistas 

Secretária Geral CNS/Regional Amazonas - Rua Teófilo Said; Quadra G; Nº 05 – Conjunto Shangrillá II – Parque 10 

de Novembro - Fone: 55(92) 32367311- CEP: 69.054-693 – MANAUS/AM. 

 

 

permanente a representação politica do CNS na capital do País; 

  

6. A reunião do Conselho Deliberativo do CNS será realizada de 23 a 28 de maio em 

Macapá, Amapá, no espaço da Escola Família Agroextrativista do Carvão, no PAE Foz do 

Mazagão; 

 

7. Encontro de Juventude de Formação Juridica será realizado na Regional do CNS em 

Tocantins, Amapá e Acre, com realização prevista até setembro de 2022; 

 

8. Realizar de 18 a 23 de abril na Resex Verde Para Sempre o Encontro do CNS para tratar 

das medidas de defesa do território com a participação dos movimentos sociais e 

parceiros envolvidos; 

 
 

 
 

 
 


