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Brasília, 08 de janeiro de 2023

O FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e o Meio
Ambiente, aliança criada em junho de 1990 (vide informações em anexo) ao manifestar publicamente
seu repúdio aos atos de ataque ao Estado Democrático de Direito e às autoridades constitucionalmente
no exercício de suas funções e mandatos, bem como aos atos de depredação de patrimônio público,
declara sua expectativa que as altas autoridades dos Poderes da República adotem as mais rigorosas
medidas de investigação dos fatos e dos danos para, no devido processo administrativo, judicial e legal,
sejam aplicadas as sanções aos participantes, aos financiadores e, inclusive, àqueles agentes públicos
que, por omissão ou ação, contribuíram para tais fatos.

O FBOMS, seus integrantes, organizações e alianças que subscrevem esta Nota, também
reafirmam o compromisso com a democracia participativa e declaram a expectativa de que as
lideranças governamentais do Brasil possam, apesar desses fatos, implementar políticas públicas que
coloquem o país na retomada da superação da desigualdade social e econômica, da promoção da
sustentabilidade e do respeito à justiça.

Democracia Sempre! Ditadura Nunca Mais!

FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Desenvolvimento e o Meio Ambiente

Fórum Popular da Natureza

AMAVIDA - Associação Maranhense para a Conservação da Natureza

Associe Defesa Etnoambiental Kanindé

Fundação Grupo Esquel Brasil

Apremavi - Associação de Preservação do Meio Ambiente e da Vida

Fórum Carajas

Coalizão pelo Clima - Rio de Janeiro

350.org Brasil

EcosBrasil - Associação Ecológica de Cooperação Social

Associação Civil Alternativa Terrazul

GAMBA - Grupo Ambientalista da Bahia

ASA-Maranhão - Articulação do Semiárido no Maranhão

ASPOAN - Associação Potiguar Amigos da Natureza

RAP - REDE AMBIENTALISTA PORTIGUAR

RMA - Rede de ONGs da Mata Atlântica

REBEA - Rede Brasileira de Educação Ambiental
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ESPAÇO DE FORMAÇÃO ASSESSORIA E DOCUMENTAÇÃO

ABRAÇO GUARAPIRANGA

Instituto Gaia Escola

IAN - Instituto Abelhas Nativas (7 Lagoas - MG)

Associação Profissional dos Engenheiros Florestais do Estado do Rio de Janeiro - APEFERJ

REBEA - Rede Brasileira de Educação Ambiental
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ANEXO: Origem e objetivos do FBOMS

O Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais para o Meio Ambiente e o Desenvolvimento – FBOMS foi
criado em 18 de junho de 1990 (então denominado Fórum de ONGs brasileiras preparatório para a Conferência
da Sociedade Civil sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento ) com o objetivo principal de articular perspectivas e
posições de distintos movimentos e grupos da sociedade brasileira no tocante aos desafios da transição para o
desenvolvimento sustentável, tendo como pilares a democracia, a equidade e justiça, a inclusão social e a
integridade ambiental, no âmbito dos processos nacional e internacional, governamental, intergovernamental e
da sociedade para a Rio-92.

Após a Conferência Rio-92 e o Fórum Global 92, os membros do FBOMS decidiram por sua continuidade na
perspectiva de consolidação do espaço de articulação intersetorial existente no campo da sociedade civil que atua
em prol de direitos, de inclusão social e de integridade ambiental. Do espaço propiciado pelas atividades do
FBOMS também surgiram outras redes e alianças para tratar de temas específicos, como por exemplo, a Rede de
ONGs da Mata Atlântica, a Rede Cerrados, a Rede Brasil sobre Instituições Financeiras Multilaterais, a Rede
Brasileira de Agendas 21 Locais (Rebal), além de ter propiciado a cooperação de seus membros por intermédio de
grupos de trabalho para acompanhar e participar da implementação dos acordos da Rio 92 e de políticas públicas
ou desafios especiais (por exemplo, florestas, educação ambiental, recursos hídricos, turismo, juventude, etc).

O FBOMS também considera suas próprias iniciativas similares, ao longo de seus 32 anos de atividade. De fato, ao
longo de sua existência o FBOMS ofereceu contribuições importantes à sociedade brasileira tornando-se
reconhecido por sucessivos governos e organismos multilaterais como entidade representativa de importantes
segmentos da sociedade civil organizada. Foi chamado a participar e ou indicar interlocutores de mais de duas
dezenas de instâncias colegiadas e processos de abrangência nacional, tais como:

● Comissão de Políticas de Desenvolvimento Sustentável e Agenda 21 Brasileira – CPDS
● CIMA – Comissão Interministerial para a Rio-92 e da Comissão Nacional para a Rio+20
● Conselho Nacional de Biodiversidade – CONABIO
● Comitê Gestor do Fundo Nacional de Mudanças de Clima
● Fórum Brasileiro de Mudanças de Clima
● Conferências Nacionais de Meio Ambiente , de Juventude, de Cidades, etc.

Entre outras contribuições e funções do FBOMS, destacam-se:
● Servir de espaço democrático de diálogo entre diversos movimentos e grupos da sociedade civil

brasileira, que atuam no campo da cidadania, da justiça, da defesa de direitos e da sustentabilidade, não
comprometidos com interesses econômicos, sob o marco da transição para o desenvolvimento
sustentável e governança de políticas públicas;

● Democratizar o acesso e a interlocução de grupos da sociedade civil com os Poderes Executivo e
Legislativo do Estado Brasileiro bem como junto às Nações Unidas;

● Manter acesa a “chama da sustentabilidade, notadamente nas questões socioambientais” frente aos
desafios e iniciativas do governo e da sociedade;

● Buscar a evolução de mecanismos e condições de governança para a sustentabilidade do
desenvolvimento humano;
● Defender a justa e digna convivência de agrupamentos humanos nos distintos territórios, rurais e
urbanos, sobretudo com a valorização de iniciativas que partem de organizações da sociedade civil, com vistas às
transformações na economia, na política, na cultura, enfim na sociedade.

O FBOMS tem buscado reconhecer e valorizar a contribuição de cada rede e aliança, respeitando assim a
diversidade de iniciativas, e mediante diálogos periódicos, servir de espaço para compartilhar estratégias e criar
sinergia nas ações.
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As atividades do FBOMS contribuíram, especialmente a partir de 1992, para o surgimento de
importantes alianças e redes de cunho temático ou regional, como por exemplo as Redes de
ONGs para Mata Atlântica e para o Cerrado, a Rede Brasileira de Agendas 21 Locais ou o GT
Clima (criado em abril de 1992) para lidar com políticas de mudanças do clima. A ampliação de
coletivos e alianças em torno de desafios socioambientais deve ser valorizada, tendo em vista
as importantes contribuições de tais redes, várias delas presentes na Oitiva ou em diálogo com
o Gabinete de Transição em novembro e dezembro de 2022.

Em síntese, o FBOMS tem servido como articulação e espaço de diálogo de organizações e
movimentos da sociedade civil que atua há 32 anos em assuntos associados às políticas
nacionais e acordos internacionais com objetivos de desenvolvimento sustentável, conservação
e sustentabilidade socioambiental nos marcos da democracia participativa, dignidade e
respeito aos direitos humanos.
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