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Editorial
Inauguramos com esta primeira edição da 

revista Pensar Verde uma nova era da infor-
mação, de debates e registros. É o pensamento 
verde em pauta.

Com esta inciativa, buscamos gerar novas 
reflexões acerca de temas que fazem parte do 
ideário dos verdes, além de fomentar discus-
sões que irão fazer a diferença na construção 
da democracia do país. Com isso, esperamos 
cada vez mais uma integração de cabeças, 
proporcionando, assim, um encontro de 
gerações que possam buscar, na ecologia 
política, novos caminhos para os problemas 
do planeta. 

A inciativa da Fundação,  que conta com o 
apoio da bancada do Partido Verde, repre-
senta um marco histórico na trajetória bem-
-sucedida de  25 anos de luta pela construção 
de uma política limpa, em todos os senti-
dos. A partir de agora, a Revista Pensar Verde 
passa a contar a história do pensamento 
verde no Brasil e sua repercussão nas diver-
sas esferas da sociedade. 

E tudo isso vai de encontro ao projeto 
gráfico inovador, de vanguarda, com um 
desenho leve para abrigar discussões densas. 
Totalmente criada em papel reciclado, a 
Pensar Verde traz em suas linhas e cores a 
novidade da tinta que tem 60% de composi-
ção vegetal. Forma e conteúdo compõem a 
inovação editorial da revista.

E, justamente por conter temas relevantes 
para a agenda dos verdes, a periodicidade da 
Revista será trimestral. Tempo suficiente para 
que os debates por ela suscitados sejam explo-

rados também fora do “mundo das ideias”.
Cada edição terá grandes temas, que serão desdo-

brados por pessoas que pensam verde. São artigos que 
procuram instigar e dar uma nova perspectiva da reali-
dade para quem está lendo. Nesta edição, temos Código 
Florestal, Matriz Energética e Reforma Política. A esco-
lha dos temas perpassa pela necessidade de informar 
aos verdes o posicionamento e o pensamento de novos 
paradigmas na atuação pública. 

São assuntos que, por si só, já ocupam grande espaço 
na agenda da opinião pública, fomentando, além 
de controvérsias, importantes discussões. Nada mais 
tentador, portanto, do que reunir aqui várias opiniões 
e registrá-las em tempo oportuno e espaço propício.

Além das opiniões dos articulistas, a Revista Pensar 
Verde também terá duas seções, de caráter mais infor-
mativo, Verdes em Ação e Verdes no Mundo, com o obje-
tivo de dar mais alcance sobre o que está sendo feito 
em prol do desenvolvimento sustentável e de outras 
questões referentes aos interesses verdes.

Neste número, boas práticas na administração pública 
do Distrito Federal e da Prefeitura de São Paulo e Natal 
revelam um trabalho sério, justo e que pode reverbe-
rar na sociedade, criando uma onda de novas políticas 
públicas que carregam o ideário verde. Há também 
espaço para o depoimento da juventude verde e suas 
inovadoras práticas democráticas. 

E, para finalizar, em todas as edições da Pensar Verde, 
uma entrevista vai englobar tudo que foi debatido e 
sinalizar para os leitores os assuntos que poderão estam-
par a capa da próxima edição.

Diante disso, estamos certos de que a revista vai fazer 
a diferença na composição da unidade verde.

Desejamos a todos uma boa leitura!

Marcelo Silva 
Presidente do Conselho Curador da 

Fundação Verde Herbert Daniel 

Marco Antonio Mroz 
Presidente da 

Fundaçao Verde Herbert Daniel
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Expediente

Esta revista é feita em papel 
reciclado. Sabe por quê?

• Em termos ambientais, a reciclagem 
do papel apresenta, em comparação 
com a produção convencional, uma 
significativa economia de água e 
energia. Para cada tonelada de papel 
reciclado, estaremos poupando entre 
15 e 25 árvores, o que é muito impor-
tante para o processo de combate ao 
aquecimento global.
• Em termos sociais, estima-se que, 
ao reciclar papéis, sejam criados cinco 
vezes mais empregos do que na produ-
ção do papel de celulose virgem, e dez 
vezes mais empregos do que na coleta 
e destinação final de lixo. 
• No Brasil, em 2008, foram produzi-
das cerca de 8 milhões de toneladas 
de papel. Cerca de 50% do papel 
consumido no país é reciclado, 
variando o percentual de acordo com 
o tipo de papel.
• Em comparação com o tipo  
convencional, o papel reciclado 
ainda apresenta um custo de produ-
ção ligeiramente maior (em torno 
de 6 a 7%, considerando os preços 
médios de mercado para a resma), 
em função da demanda e da carên-
cia de indústrias aptas a produzi-lo. 
Quanto mais pessoas usarem, mais 
baixo o custo ficará.

Pensar Verde

 50% 
do papel consumido
no Brasil é reciclado
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A foto da capa faz parte do ensaio Genesis, 
de Sebastião Salgado, com os índios do Alto 
Xingu. O trabalho retrata vários lugares e 
povos que ainda não sofreram a ação pre-
datória da humanidade e, por isso mesmo, 
inspiram a preservação.
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Código florestal
O código é da Floresta?
O Brasil ruma ao desmatamento e ao mau com-
portamento ambiental

O Código Florestal é o assunto do ano. Pautado nos mais 
diversos seguimentos da sociedade, muito há para se dizer. 
O texto aprovado recentemente pela Câmara dos Deputados 
causou muita repercussão da opinião pública, a maioria nega-
tiva. Mas o que os verdes têm a dizer sobre o que se tornou o 
Código Florestal?
A Revista Pensar Verde busca mostrar nesta edição que, por 
mais diferentes que sejam as abordagens de seus articulistas, 
alguns pontos precisam ser revistos e discutidos. Há de se 
ressaltar que os conteúdos que tratam das Áreas de Proteção 
Permanente (APP), delimitação da Reserva Legal e a devida 
punição para as condutas ambientais ilícitas, do jeito que 
foram aprovados, direcionam o Brasil rumo ao desmatamento.
O Deputado Federal Sarney Filho, em seu artigo, aponta vários 
tópicos em que o atual texto do Código Florestal anistia e 
blinda os descumpridores da legislação ambiental e das reso-
luções do Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama). Ao 
questionar o que passa a valer para as APP, Sarney Filho prevê 
o destino pouco ilustre das florestas.
O avanço do desmatamento também é a maior preocupação 
do Greenpeace, conforme destaca o artigo de Nilo D’Ávila ao 
traçar a linha do tempo da legislação ambiental brasileira. Já 
o artigo de André Lima destrincha os bastidores da votação do 
texto na Câmara dos Deputados, bem como os seus aconteci-
mentos anteriores. 
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Código Florestal: uma reflexão
Sarney Filho*

A noite de 24 de maio de 2011 ficará 
marcada como o dia em que foi dada a senha 
para liberalizar toda a legislação ambiental 
brasileira e até mesmo o Capítulo de Meio 
Ambiente da Constituição Federal. 

A aprovação da Emenda Substitutiva do 
Relator Aldo Rebelo para o novo Código 
Florestal não é danosa apenas para este 
diploma legal, mas também por ir além do 
nosso ordenamento jurídico.

É princípio basilar do nosso direito ambien-
tal a tríplice sanção para condutas ambien-
tais ilícitas. Começou em 1981, com a Lei da 
Política Nacional do Meio Ambiente, que 
prevê sanções cíveis (recuperar o dano), 
administrativas (pagamento de multas) 
e criminais (reclusão e detenção) a quem 
causar danos ao meio ambiente.

Tal princípio foi mantido no Capítulo de 
Meio Ambiente da Constituição Federal, em 
1988. Posteriormente, em 1998, a Lei de 
Crimes Ambientais fixou novamente a previ-
são da tríplice sanção. No entanto, com a 
aprovação da Emenda Substitutiva do Rela-
tor anistiam-se várias condutas, cometidas até 
22 de julho de 2008, o que blinda os vora-
zes descumpridores da legislação ambiental 
da aplicação de tais normas de controle. De 
outra parte, a mencionada medida induz ao 
descumprimento do Decreto Nº 6.514/2008, 
que fixa as sanções administrativas ambientais 
e de várias resoluções do CONAMA – Conselho 
Nacional do Meio Ambiente.

Neste ponto, é voz recorrente dos ruralistas que o CONAMA não 
pode legislar. Ora, tal Conselho, que apresenta como caracterís-
ticas ser consultivo e deliberativo, teve suas competências para 
legislar dadas justamente pelo Congresso Nacional, quando foi 
aprovado o artigo 8º da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente 
(Nº 6.938/81). Ademais, trata-se de um órgão que, atualmente, 
conta com 22 (vinte e dois) representantes da Sociedade Civil, 
além de conselheiros das esferas federal, estadual e municipal, 
portanto, representa um fórum legítimo para bem exercer as suas 
competências legais.

A aprovação deste Projeto de Lei, portanto, representa um dos 
maiores equívocos já cometidos pela Câmara dos Deputados, com 
repercussões que devem afetar várias gerações, pois, ao contrário 
da mentira repetida pelos ruralistas, tal medida aponta sim na 
direção do aumento do desmatamento. 

Basta um olhar mais apurado para perceber que, além da farra 
da anistia para quem desafiou a lei e desmatou onde não era 
permitido, a fatídica proposta abre graves brechas na legislação 
para uso indevido de áreas que deveriam, à luz do interesse nacio-
nal, ser protegidas.

No artigo 3º, inciso III, foi alterada a redação, estendendo o 
regime de pousio para todas as propriedades e não só para a 
pequena propriedade ou posse rural familiar. Tal dispositivo, sem 
uma regra de temporalidade, amplia demasiadamente o uso da 
área rural consolidada, podendo permitir uso inadequado das 
mesmas. As áreas em franca recuperação na Mata Atlântica, por 
exemplo, importantes para a conservação da biodiversidade, 
seriam consideradas como consolidadas e, portanto, disponíveis  
para uso agropastoril! Por sua vez, as áreas degradadas, principal-
mente na Amazônia, que somam milhões de hectares,  e mesmo 
aquelas que apresentam vocação florestal, também estarão irre-
mediavelmente condenadas. 

Ainda no mesmo artigo, tanto as veredas como os manguezais, 
que são berçários naturais, não foram incluídos como Áreas de 
Preservação Permanente. Trata-se de um equívoco em termos da 
efetiva proteção ambiental, face à importância biológica desses 
ecossistemas. Assim, a ocupação desordenada dos espaços em 
questão será facilitada. 

No âmbito do artigo 8º, é prevista a utilização das APPs, nos 
casos de utilidade pública, interesse social e baixo impacto 
ambiental, conforme regulamento do Poder Executivo Federal. 
Todavia este artigo foi alterado, haja vista a aprovação da Emenda 
nº 164, estendendo as hipóteses de utilização das APPs, nos casos 
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de ecoturismo, turismo rural, bem como nas atividades agros-
silvipastoris, o que certamente aumentará o desmatamento e 
a ocupação que antes sendo irregular, passa a ser regularizada.

Ao possibilitar a utilização de mangue em hipóteses antes não 
permitidas, o dispositivo em destaque incentiva a ocupação desor-
denada desse frágil e importante ecossistema, com vistas à sua 
futura regularização. 

Uma vez que a Emenda em tela não cita qual órgão dará a 
autorização para supressão em APP, em tese, quaisquer órgãos 
integrantes das três esferas do SISNAMA poderá fazê-lo, o que 
não é recomendável, uma vez que sabidamente a grande maio-
ria dos municípios não conta com estrutura técnica e material 
adequada a este fim.

Por sua vez, os artigos 10 e 12 permitem as atividades de pasto-
reio extensivo e atividades agrzossilvipastoris em topos de morros e 
encostas ocupadas até 2008, o que, certamente, agravará os impac-
tos negativos oriundos da má conservação do solo, notadamente, 
na forma de erosões, afetando inclusive as nascentes e facilitando 
os deslizamentos. As regenerações naturais, nestas áreas, também 
ficarão prejudicadas, em razão do pisoteio do gado.

No seu artigo 13, temos, na prática a isenção da recuperação da 
reserva legal para todos os proprietários com até quatro módulos 
fiscais, independentemente da adesão aos programas de regula-
rização ambiental.

O artigo 38 e seus dispositivos flexibilizam demasiadamente 
as formas de compensação da Reserva Legal, permitindo que a 
mesma possa ocorrer em outra região, num prazo de até vinte 
anos e com a utilização de espécies exóticas em até 50% 
(cinquenta por cento) da área. Dessa forma, tais medidas 
incentivam, descaradamente, novos desmatamentos.

No âmbito do artigo 58, temos outro convite explícito a 
novos desmatamentos, uma vez que, o embargo das ativi-
dades lesivas ao meio ambiente, que hoje é obrigatório, 
passa a ser optativo. 

Este afrouxamento das políticas voltadas ao controle do 
desmatamento fica evidente, ao se adotar a data de 22 de 
julho de 2008, para aferição de várias condutas ilegais ou 
irregulares, por parte dos proprietários ou possuídores de 
terras, incentivando e convidando a novas infrações. Com 
efeito, conforme dados publicados, recentemente, pelo 
Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, verifica-se 
que a Amazônia perdeu 593 Km² em março e abril deste 
anos, antes mesmo da aprovação da Emenda 186. 

Não fosse suficiente, é necessário afirmar 
que os integrantes da bancada ruralista igno-
raram solenemente os estudos técnicos e 
científicos elaborados pela SBPC – Sociedade 
Brasileira para o Progresso da Ciência e pela 
ABC - Academia Brasileira de Ciências.

O texto aprovado na Câmara é, enfim, um 
convite ao desmatamento do que resta dos 
nossos biomas e um prêmio para quem agiu 
na ilegalidade. É preciso corrigir os equívocos. 
Caso contrário, o Brasil poderá perder uma 
bandeira que faz diferença em um mundo 
cada vez mais dependente dos recursos natu-
rais e do equilíbrio ambiental. Apostar no 
retrocesso ambiental como estratégia comer-
cial para o agronegócio brasileiro é um erro 
que custará caro.

E isso tudo está ocorrendo no Ano Inter-
nacional das Florestas e de o Brasil sediar a 
Rio+20, em 2012. Vale lembrar que nos fóruns 
mundiais, o tema meio ambiente é recorrente, 
ocupando o centro das atenções dos países.

O Governo, por sua vez, não acompanhou de 
perto todo o processo que levou a esta reali-
dade, pois sua reação foi tardia, mesmo diante 
da importância que o assunto exige. 

“A aprovação deste Projeto 
de Lei, portanto, representa 
um dos maiores equívocos 
já cometidos pela câmara 
dos deputados, com reper-
cussões que devem afetar 

várias gerações”



PensaR veRde

10

Esta votação mostra como a maioria da Câmara foi indu-
zida a acreditar numa tese falaciosa de que há um conflito 
entre meio ambiente e agronegócio, o que é um equívoco 
e uma visão ultrapassada.

Esperamos que o Senado Federal possa, com sabedo-
ria e responsabilidade, corrigir todas estas distorções, 
dispensando à matéria a importância que lhe foi negada 
na Câmara dos Deputados. 

As correções destas distorções são necessárias, mais do 
que nunca, para manter a integridade dos biomas existen-
tes no Brasil. Um dos países mais megadiversos do mundo 
mas que, com as atuais políticas, corre o risco de igualar-se 
aos países mais devastados do planeta.

A permissibilidade escancarada no texto aprovado na 
Câmara, aliada a um processo de enfraquecimento insti-
tucional dos órgãos responsáveis pelo controle e pela fisca-
lização dos recursos ambientais, notadamente na Amazô-
nia brasileira, dão ao presente quadro, os contornos mais 
pessimistas do que se poderia imaginar. 

Exemplo disto é que, segundo dados de 2008, infor-
mados pelo site Notícias do Amazonas, o IBAMA, órgão 
de controle ambiental federal, dispõe, no estado do 
Amazonas, de apenas 79 fiscais para “cuidar”, cada um, 
de 19.883 km2 de floresta!!! 

Esta realidade exige que o IBAMA busque intensificar as 
operações conjuntas, envolvendo outros órgãos públicos, a 
exemplo da Polícia Federal e da Polícia Rodoviária Federal, 
do INCRA, do Instituto Chico Mendes de Conservação da 
Biodiversidade, dos Órgãos Estaduais e Municipais de Meio 

O gráfico na página ao lado revela o 
aumento de desmatamento no estado 
do Mato Grosso, no período de abril 
de 2010 a abril de 2011.

Ambiente, além de garantir melhores condições de trabalho a seus agentes, sob pena de ver reprisado 
o lamentável índice de desmatamento verificado em 2011. 

 Um instrumento de grande valia, que deveria ter sido privilegiado no dispositivo em questão, seria 
o pagamento por serviços ambientais aos que hoje estão observando a legislação ambiental vigente, 
corrigindo o desequilíbrio da presente proposta que está praticamente voltada à regularização e à 
anistia de quem não a observou.  

Assim, com tais providências, podemos comemorar, com menos constrangimento e alguma espe-
rança, o dia Mundial do Meio Ambiente.
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Sarney Filho
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Trata-se de um crescimento de 
537% do desmatamento, em 
decorrência dos debates sobre o 
código florestal que, entre outras 
coisas, anistia desmatadores.  
Os dados são do Greenpeace.
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Pouco se fala sobre como foi construída 
a legislação florestal brasileira. Todas as 
mudanças na lei têm um motivador de agres-
são descontrolada às florestas brasileiras. 
Podemos definir o ano de 1934 como o inicio 
da história do código florestal brasileiro. Na 
ocasião, foi publicado o DECRETO Nº 23.793, 
que classificou as florestas em quatro diferen-
tes tipos: protetoras; remanescentes; modelo 
e de rendimento. No decreto, os artigos 4º, 8º 
e 23º basicamente se concentram nos concei-
tos de áreas de proteção permanente (APP) e 
de reserva legal (RL), estabelecendo a função 
social das florestas privadas. O dispositivo em 
questão foi motivado por problemas no abas-
tecimento de água de grandes cidades e pela 
ocupação de áreas de risco.

Em 1965, publica-se a LEI FEDERAL Nº 4.771, 
DE 1965. Nessa reformulação da legislação foi 
definida a localização das áreas de preserva-
ção permanente (arts.2º e 3º) e no artigo 16º, 
determinaram-se os  50% de Reserva Legal 
relativos à Região Norte e ao norte da Região 
Centro‐Oeste, além de 20% da mencionada 
demarcação, referentes ao restante do país.

Em 1989, após as enchentes no Vale do 
Itajaí, em Santa Catarina, o Congresso Nacio-
nal altera a redação da Lei nº 4.771/1965 do 
Código Florestal, por meio da Lei nº 7.803, de 
18 de julho de 1989. Com isso, basicamente 
aumentou-se o tamanho das APPs ao longo 
dos rios e determinou-se a averbação da RL 
na matrícula do imóvel.

O Código Florestal e 
a Agenda Oculta
Nilo D’Avila*

Em 1996, depois da revelação que a taxa 
anual de desmatamento, em 1995, alcançou 
29 mil km², o Governo Federal enviou ao 
Congresso a Medida Provisória nº 1.511, de 25 
de julho de 1996, dando nova redação ao art. 
44 da Lei nº 4.771/65 e definindo com área 
de Reserva Legal para 80%, nos imóveis da 
Região Norte e Centro‐Oeste “onde a cober-
tura arbórea se constitui de fitofisionomias 
florestais”. Essa MP foi republicada dezenas 
de vezes, sendo que, por último, o Governo 
publica a Medida Provisória nº 2.166‐65, de 
28 de junho de 2001, que constitui o código 
florestal em vigor.

Na referida MP, é definida a Reserva Legal, 
constituindo 35% na propriedade rural situada 
em área de cerrado localizada na Amazônia 
legal. Trata-se, também, da compensação de 
RL (mesma microbacia), além de dispor sobre 
possibilidade da redução da RL na Amazônia 
legal, para fins de recomposição, em até 50%.

Finalmente, em 2009, foi criada uma comis-
são especial para analisar os diferentes proje-
tos de lei em tramite para mudar o Código 
Florestal. Capitaneado pelo deputado Aldo 
Rabelo, relator do projeto, a bancada ruralista 
consegue aprovar um substitutivo que coloca 
em xeque as florestas e as funções sócias e 
ecológicas da propriedade rural.

Será velho o código florestal? Durante a 
Constituinte em 1988, os ruralistas impedi-
ram que o texto constitucional impulsionasse 
a democratização da propriedade, impondo 
um conceito de produtividade escorado em 
índices da década de 60 e jamais atualizados. 
Esse fato limitou a reforma agrária em terras 
públicas, consolidando o que se fazia desde 
a ditadura militar, e ajudando a ampliar o 
desmatamento na região.

O presidente Lula, que prometeu atuali-
zar os índices de produtividade dos imóveis 
rurais, fundamental para melhorar sua efici-
ência e diminuir a pressão para a contínua 
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expansão da fronteira agrícola em 
direção ao Cerrado e à Amazô-
nia, não consegui cumpriu a sua 
promessa. Terminou seu mandato 
assistindo ao Censo Agropecuário 
anunciar que usamos 1 hectare para 
criar 0,5 cabeça de gado, enquanto 
em outros países tal marca alcança 
índices até cinco vezes maiores. 

A emergência da questão ambien-
tal fez com que, no Brasil, as leis 
de proteção da natureza ganhas-
sem, a partir dos anos 90, meca-
nismos eficazes de aplicação, como 
a vinculação do financiamento da 
produção à adoção das boas práti-
cas agrícolas prescritas pelo Código 
Florestal. É possível produzir mais 
e melhor em todo o país, zerando 
o desmatamento. Além de potên-
cia agrícola, o Brasil pode ser uma 
potência ambiental. 

nilo D’avila

é Coordenador de 
Políticas Públicas do 
Greenpeace Brasil.

“É possível produzir mais 
e melhor em todo o país, 
zerando o desmatamento. 

Além de potência agrí-
cola, o Brasil pode ser 

uma potência ambiental”

O que está em disputa 
é a forma de ocupação da 
última grande fronteira 
de terras do mundo. É o 
capítulo que ainda precisa 
ser escrito para encerrar o 
livro da história da forma-
ção do nosso território. É 
esse o texto que nos dirá 
como será nosso futuro. 
Se o que acontece com o 
Código Florestal serve de 
indicação, ele não deverá 
ser muito brilhante. Conti-
nuaremos a expandir 
nossa agropecuária não 
pelo investimento em 
tecnologia, mas pagando 
o alto preço do desma-
tamento - devastação 
ambiental, violência e 
concentração fundiária. 
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Reforma do Código Florestal pelo 
Brasil Potência Socioambiental
André Lima*

Muito se fala que o Brasil é o maior produ-
tor de soja, de algodão, de carne, de milho, 
de frango, de etanol, de açúcar dentre várias 
outras commodities agropecuárias e que o 
agronegócio brasileiro é que garante o equi-
líbrio da nossa balança comercial. Sim, mas 
não é menos verdade, nem menos impor-
tante que esse PIB e todo o agronegócio brasi-
leiro são sustentados pelos solos, pelo clima, 
pela água e pela biodiversidade brasileira.

O Brasil possui mais de 12% de toda água 
doce do mundo. Cerca de 25% da biodiver-
sidade do Planeta estão em nossa Floresta 
Amazônica, na Mata Atlântica, no Cerrado, no 
Pantanal, na Caatinga, nos Pampas. Possu-
ímos, de acordo com o IPEA, mais de 1,8 
milhões de espécies de seres vivos e menos 
de 1% disso está pesquisado. 

Instituições científicas de peso como a 
Embrapa, a Academia Brasileira de Ciências 
e a SBPC, assim como cientistas renomados, 
já afirmaram que os impactos das mudanças 
climáticas podem afetar substancialmente 
não somente a produção agrícola brasileira, 
mas também outras atividades socioeconô-
micas fundamentais como a produção de 
energia hidroelétrica.

Se por um lado, temos um papel fundamen-
tal na produção de alimentos e esse é um dos 
desafios desse século XXI, pois, até 2050, sere-
mos mais de nove bilhões de habitantes, por 
outro lado o enfrentamento das mudanças 

climáticas globais se apresenta como o desafio dos desafios. A 
produção de alimentos, a saúde e segurança humanas estarão 
comprometidas se não enfrentarmos com coragem e seriedade 
a questão da mitigação das emissões de gases de efeito estufa. E 
no Brasil, isso significa fundamentalmente reduzir (porque não 
zerar) o desmatamento em todos os Biomas e em alguns casos, 
como na Mata Atlântica, recuperar o que for possível. 

Se comparado com países desenvolvidos, o Brasil assumiu uma 
meta bastante ousada de reduzir as emissões de gases de efeito 
estufa até 2020, em cerca de 10% da emissão verificada em 2005. 
Esse compromisso está materializado na Lei Federal 12.187/09.

CÓDIGO FLORESTAL NA CONTRAMãO
Porém, na contramão desses compromissos, a Câmara dos 

Deputados acaba de aprovar, uma semana antes do Dia Mundial 
do Meio Ambiente, uma proposta de alteração no Código Florestal 
em que a proteção das florestas e demais ecossistemas torna-se 
a exceção e não a regra. Trata-se de um dos maiores retrocessos 
na história da política e da legislação socioambiental brasileira.

Infelizmente, a derrota acachapante na Câmara (410votos 
a favor x 63 contra) deve-se fundamentalmente à omissão 
do Governo Gederal que, apesar de reafirmar-se contrário à 
proposta, cometeu equívocos e se omitiu ao longo de toda trami-
tação da proposta na Câmara. Como disse em meu twitter (@
andrelimadf), logo após a votação no dia 24 de maio: “Governo 
plantou omissão, colheu derrota”. Vejamos:

PLANTIO: OMISSãO DO GOVERNO
No final de 2009, iniciou-se, dentre várias outras tentativas, 

desde 1999, mais uma forte movimentação da bancada ruralista 
para reverter a pressão pela implementação do código florestal 
(em função do prazo do decreto de infrações ambientais para 
averbação das reservas legais). Por intermédio de um projeto de 
lei ruralista de código ambiental, cujo autor foi o então presi-
dente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Deputado Valdir 
Collato (PMDB/SC), da base do governo, a discussão do código 
florestal retomou fôlego na Câmara, senão com o apoio, mas 
com o total descaso do governo. O governo deu de ombros e não 
atuou no sentido de equilibrar as tendências na composição da 
comissão especial criada para apreciar o referido PL.

Por indicação do governo, o deputado Aldo Rebelo (PCdoB/
SP, base do governo) foi nomeado relator da comissão especial, 
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presidida pelo Deputado Moacir Micheleto (PMDB/PR, base do governo) que, 10 anos antes, 
já havia recebido da Campanha SOS Florestas o prêmio de “deputado moto-serra”. Aldo já 
tinha antecedentes no encaminhamento de proposições contrárias ao governo em matéria 
ambiental, envolvendo interesses do setor agropecuário (Lei dos Transgênicos). Em nenhum 
momento, o Poder Executivo acompanhou de perto seu trabalho, o processo de audiências 
públicas comandadas por parlamentares ruralistas e na formulação do seu relatório ao longo 
do 1º semestre de 2010, véspera de eleições. O governo federal deixou o processo correr 
solto e disso resultou a aprovação do relatório do deputado Aldo, em junho do ano passado. 

Mesmo depois de aprovado um relatório totalmente desequilibrado na Comissão Especial, 
o governo federal, via interlocutor de alto escalão do próprio Ministério de Meio Ambiente, 
afirmava com “segurança” que estava tudo sob controle e que tudo seria resolvido no âmbito 
interno do governo, sem grandes alardes públicos, já que tanto Aldo como os parlamentares 
do PMDB formavam a base aliada. Em lugar de trabalhar por um novo texto substitutivo 
mais equilibrado, o governo insistiu em compor com Aldo até o último minuto do 2º tempo. 
Isso apesar dos vários sinais concretos de indisposição do relator para com as principais 
propostas de reforma feitas pela Casa Civil, pelas Ongs e pelo Ministério de Meio Ambiente. 

A estratégia governista se comprovou inócua quando, após ter negociado intensamente 
com a Casa Civil, o deputado Aldo apresentou em Plenário (na noite de 11 de maio) a 
Emenda Global 186, incorporando poucas partes menos relevantes das preocupações do 
Governo Federal, e mantendo o tom original de isenções de reserva legal e anistia em áreas 
de preservação permanente. E o que é pior: alterando o texto nos últimos minutos antes 
de sua apresentação formal. 

Agravou-se a situação do governo (e das florestas) por fim, quando o PMDB, na voz de seu 
líder na Câmara, o deputado Henrique Eduardo Alves, o provável próximo Presidente da 
Câmara dos Deputados, contrariando determinação da Presidente da República, apresentou 
e defendeu veementemente a emenda 164, que abre e pavimenta uma rodovia imensa 
para a consolidação de ocupações ilegais e para autorização de novos desmatamentos em 
Áreas de Preservação Permanente em todo o país. O deputado Eduardo Alves disse, sendo 

enfático, que não falava na condição de aliado, mas na 
condição de governo, do governo do PT e do PMDB, pois 
o Vice-Presidente Michel Temer foi eleito e não nomeado. 

Por fim, a atuação mais que atrapalhada do líder do 
Governo na Câmara, o deputado Cândido Vaccarezza, com 
a ameaça explícita de veto e afirmando que o parlamento 
estaria mais seguro se votasse conforme orientação da 
Presidenta, colocou uma pá de cal no debate na Câmara.  

A COLHEITA
O problema, infelizmente, não se reduz às atrapalhadas 

e omissões processuais. Em poucas e objetivas palavras, 
resumo abaixo alguns dos principais pontos problemáticos 
do texto aprovado:

“O governo deu de ombros 
e não atuou no sentido de  
equilibrar as tendências na 
composição da comissão 
especial criada para apre-

ciar o referido PL.”
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Áreas de Preservação Permanente

O artigo 8º, inserido pela Emenda 164, permite que Leis estaduais e municipais 
declarem quaisquer empreendimentos ou atividades de utilidade pública, interesse 
social ou baixo impacto e possam consolidar ocupações ilegais anteriores a 2008 
e também autorizar novas supressões de florestas e outras formas de vegetação 
nativa em APPs. Mais que isso, de acordo com a nova redação dada ao artigo 8º 
pela emenda 164, outras atividades agrosilvopastoris poderão ser consolidadas ou 
até mesmo regularizadas ainda que os desmatamentos ocorram depois da data 
de julho de 2008. 

Outro problema relevante é a possibilidade de pastoreio extensivo em áreas de 
preservação permanente de topos do morro, montes, montanhas e serras.

Além disso, ao retirar do CONAMA a competência para regulamentar os limites 
e as exceções de uso em Áreas de Preservação Permanente, a proposta, além de 
retroceder no caminho da intensificação democrática, trará impactos importantes 
como, por exemplo, retirar dos manguezais a condição de áreas de preservação 
permanente em toda sua extensão.

Reserva Legal

Toda defesa do relatório do deputado Aldo, inclusive feita pelo próprio PT, se deu sob o 
argumento de que ele não incentiva novos desmatamentos. Esse talvez seja um dos mais 
graves equívocos que deve ser reparado no Senado. Não se trata de um único dispositivo 
que libera novos desmatamentos, mas é o conjunto da obra e a leitura integrada de várias 
partes do texto em questão. Em vários momentos, o relatório prevê a hipótese de consoli-
dação de atividades ilegais em diferentes categorias de áreas de preservação permanente, 
independentemente do tamanho do imóvel e de áreas de reservas legais em imóveis de 
até quatro módulos fiscais. Essa óbvia e inegável “anistia” em APP e RL, que vai além das 
multas e dos crimes florestais, mas atinge a própria responsabilidade pela recomposição 
das florestas, de per si, constituiria argumento suficiente para dizer que haverá estímulo 
para mais desmatamentos ilegais em função do clima de impunidade gerado pela Lei. Mas 
é pior que isso. O texto traz inúmeros dispositivos que, em lugar de reforçar o controle sobre 
novos desmatamentos, criam mecanismos que tornam menos onerosa a sua regularização. 
Vejamos:

O incentivo aos novos desmatamentos fica claro, ao examinarmos com atenção os arti-
gos 38 e 58 da emenda global 186. O artigo 38 diz que a regularização dos imóveis que, 
hoje, não possuem reserva legal poderá se dar “inde-
pendentemente da adesão ao Programa de Regulariza-
ção Ambiental” (PRA). Isso significa que se pode buscar a 
regularização, mesmo com o desmatamento ocorrendo 
depois de 22 de julho de 2008, ou até mesmo depois 
da entrada em vigor desta lei. O problema é que essa 
regularização aos novos desmatamentos pode ocorrer 
mediante a recomposição em 20 anos, com plantio em 
50% de espécies exóticas, ou ainda com compensação 
florestal em outros Estados da Federação, no mesmo 
Bioma. A Mata Atlântica, por exemplo, cobre 17 Estados, 
do Nordeste ao Sul do País.

“O texto traz inúmeros 
dispositivos que, em lugar 

de reforçar o controle sobre 
novos desmatamentos, 
criam mecanismos que 

tornam menos onerosa a 
sua regularização”
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anDré lima

39 anos, é advogado, 
formado pela Universi-
dade de São Paulo (USP). 
Mestre em Política e 
Gestão Ambiental pela 
Universidade de Brasília 
(UNB). Foi candidato, em 
2010, pelo Partido Verde, 
a Deputado Federal no 
Distrito Federal. 

Ora, se um proprietário pode regularizar desmatamento poste-
rior a julho de 2008 com base no art. 38, a regularização poderá 
ocorrer em até 20 anos, e o proprietário-infrator poderá utilizar-
-se de 9/10 da área pelos primeiros dois anos, 8/10 da área 
depois de dois anos, 7/10 da área desmatada irregularmente 
depois de quatro anos e assim sucessivamente, auferindo ganhos 
econômicos com a utilização de áreas desmatadas ilegalmente 
depois da entrada em vigor dessa lei. 

Mais que isso, o proprietário poderá plantar 50% de espé-
cies exóticas com alto valor econômico nas áreas que estarão 
em processo de recomposição. Isso não é um prêmio? Outra 
possibilidade não menos interessante economicamente ao 
proprietário é continuar utilizando-se de 100% da área desma-
tada ilegalmente depois da entrada em vigor da Lei mediante 
a compensação florestal com outra área de floresta no mesmo 
bioma, mas em outra unidade da federação, lá bem longe, onde 
o preço da terra pode ser bem menos oneroso. Se isso não for 
um convite aos novos desmatamentos, o que seria? Um artigo 
explícito dizendo que novos desmatamentos serão abençoados 
por Deus e premiados por natureza?

Agrava esse problema o artigo 58 que afirma que o poder 
público “poderá”, repito, “poderá” embargar novos desma-
tamentos ilegais, sendo que hoje o embargo é, por força de 
decreto, obrigatório. Ora, deverá embargar!

Por tanto, fica claro que há dispositivos que distorcem os 
mecanismos atuais de proteção das florestas e que incentivam 
sim novos desmatamentos em função das facilidades que o texto 
oferece para a sua regularização posterior. Desmatar ilegalmente 
vai compensar economicamente. 

Há vários outros problemas no relatório que precisam ser repa-
rados no Senado, mas somente os apontados anteriormente já 
seriam suficientes para o governo ter sido muito mais incisivo 
e ter operado com toda sua força junto a sua bancada, pois 
até mesmo o Partido dos Trabalhadores, até então aliado dos 
ambientalistas no embate com o Aldo, encaminhou voto favo-
rável ao relatório, apesar de saber dos problemas apontados 
neste artigo. 

Resta sabermos se o governo – e que governo, PT ou PMDB? - 
vai tomar as rédeas do debate no Senado. Teremos um grande 
trabalho para reverter o estrago feito na Câmara dos Deputados. 
O Brasil merece uma legislação florestal à altura da importância 
das nossas florestas para o nosso desenvolvimento. Se há um país 
neste Planeta que tem condição de mostrar que é possível um 
novo modelo de desenvolvimento inclusivo, justo, democrático e 
sustentável nos Trópicos, esse País é o Brasil. Se aqui não formos 
capazes de demonstrar a viabilidade de um desenvolvimento 
parceiro das florestas, dificilmente algum outro país o fará. Não 
acredito nisso. Acredito no Brasil Potência Socioambiental, com 
agropecuária pujante e com as florestas rendendo felicidade, 
qualidade de vida, empregos, renda e segurança para o nosso 
Povo e o nosso Planeta Terra.
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Matriz Energética
de Belo Monte à Fukushima
O que realmente interessa são discussões que extra-
polem o lugar-comum e gerem opções sustentáveis de 
geração de energia

O acidente nuclear em Fukushima, Japão, mitigou um efeito 
cascata mundial de reavaliação do uso da energia nuclear, abran-
gendo sua segurança e eficiência. E o Brasil? Como o assunto está 
sendo tratado? E as outras fontes de energia?

A Pensar Verde propõe, nas próximas páginas, uma reflexão 
acerca da Matriz Energética brasileira e das possibilidades de 
melhor aproveitamento das reservas energéticas de forma susten-
tável e limpa.

Firmam-se a urgência de elaboração de políticas públicas 
que fomentem e incentivem a utilização de fontes de energias 
renováveis, bem como a necessidade de maior regulação do 
uso de matrizes menos limpas, conforme norteiam o texto de  
Marco Antonio Mroz.

O artigo do Senador Paulo Davim faz uma exposição deta-
lhada de argumentos em defesa da maior utilização de energia 
solar e eólica, sugerindo, assim, uma importante proposta para 
a consolidação de políticas que efetivem a sustentabilidade da 
matriz energética brasileira.

Enquanto José Carlos Lima questiona se a viabilidade econô-
mica da instalação da usina de Belo Monte vale para justificar o 
impacto socioambiental do empreendimento.

Com isso, surgem novas perspectivas e novos olhares que fogem 
ao lugar-comum que, tanto a energia nuclear quanto Belo Monte, 
tem sido exploradas por alguns segmentos formadores de opinião 
na sociedade brasileira.
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Desfossilizando Mentes e Corações

marCo antonio mroz

Paulo daVim

 josé Carlos lima

Fernando Gabeira

Energias renováveis: investimento no 
presente para melhorar o futuro

Belo Monte, um monumento à devastação

Nuclear em novo momento
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Desfossilizando Mentes e Corações
 Marco Antonio Mroz*

O dilema hoje vivido pelos países emergen-
tes  na busca por uma forma de desenvolvi-
mento econômico e social consoante com 
o conceito de desenvolvimento sustentável 
parece ser um grande paradoxo quando se 
observa o modelo econômico atual adotado 
pelos países desenvolvidos.

Embora ensejemos que o padrão de desen-
volvimento sócio-econômico alcançado pelos 
países ricos se estenda aos países pobres, 
não podemos ignorar os “efeitos colaterais” 
causados por esse modelo de desenvolvi-
mento insustentável. Incentivar que países 
pobres sigam esse mesmo caminho é, no 
mínimo, uma atitude irresponsável, sem nos 
esquecermos de recolocar os países desenvol-
vidos no caminho do futuro.

Por outro lado, é evidente que as preocu-
pações centrais de alguns países ricos, e até 
mesmo de alguns emergentes, têm sido nas 
últimas décadas mais de cunho econômico do 
que sócio-ambientais, uma vez que, segundo 
eles, para a adoção de um novo modelo de 
desenvolvimento menos impactante, haverá 
pesadas perdas para suas economias.  Ou seja, 
a meta de Consumir Menos e Melhor, parece 
não estar na pauta do dia, nem dos próximos 
meses e anos, quando se observa os posicio-
namentos adotados nos últimos encontros 
ambientais mundiais sobre o assunto. 

Segundo o Relatório sobre o Desenvolvimento Mundial (1992- 
2030), imagina-se que a população no planeta aumente algo em 
torno de 3,5 bilhões a 4 bilhões de pessoas, sendo que a produção 
de alimentos terá então que dobrar ou mais do que dobrar para 
fazer frente à demanda.  Considerando que, no modelo atual 
de produção agrícola/pecuária, para cada unidade de energia 
colocada a disposição da população na forma de alimentos, são 
necessárias de 7 a 10 vezes a mesma quantidade para produzi-
-los e transportá-los até as prateleiras. Nesse sentido, os números 
começam a ficar astronômicos e assustadores.

Com relação à produção industrial e conseqüente consumo de 
energia, as projeções indicam que, para movimentar suas máqui-
nas, os números serão triplicados nos países ricos e quintuplica-
dos nos países emergentes e pobres. É o que podemos constatar, 
segundo as informações trazidas por Ted Trainer:

“Os 25% da população mundial que vivem nos países desenvol-
vidos consomem aproximadamente 80% dos recursos produzidos 
para a comercialização. Seu consumo per capita de recurso é apro-
ximadamente 17 vezes o da metade mais pobre da população 
mundial. Os Estados Unidos consomem 440 vezes mais da energia 
mundial do que Bangladesh e seu consumo per capita é 600 vezes 
maior que o da Etiópia.” (TRAINER, 1989).

A partir dessas extrapolações, pode-se imaginar a quantidade 
de lixo, miséria, poluentes, etc., que serão deixados pelo cami-
nho. Resta saber se a capacidade de suporte do Planeta Terra em 
“digerir” todas essas externalidades não se exaurirá antes. 

Se considerarmos a abordagem de que a Terra é um sistema 
fechado que se autoregula (teoria de Gaia), e que a mistura de 
gases se manteve constante por longos períodos e que nas últimas 
décadas tem havido mudanças significativas, sobretudo após a 
Revolução Industrial, em que toneladas de gases amplificado-
res do efeito estufa passaram a ser despejados na atmosfera, 
chegamos à conclusão de que o modelo econômico atual é não-
-sustentável e que mudanças urgentes deverão ocorrer para que 
se enfrente a tempo e com eficácia este problema.

É preciso que se instituam políticas públicas vigorosas, visando 
um consumo que seja “sustentável”, tornando a matriz energética 
e de transportes menos dependentes dos combustíveis fosseis.

Em nível mundial, para podermos atingir as metas fixadas 
pelo protocolo de Kyoto e as iniciativas de países isoladamente, 
além dos enormes recursos financeiros, seria necessário haver 
uma transferência de tecnologia dos países desenvolvidos aos 
países pobres ou em desenvolvimento, sem custas, o que não é  
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provável. Por outro lado, os países participantes do Protocolo 
ainda hoje (COP-16) pleiteiam um adiamento de uma possível 
obrigatoriedade de redução das emissões de gases causadores 
do efeito estufa, embora estejamos nos aproximando da segunda 
metade de vigência do referido documento, ou seja, não há no 
momento um compromisso firme de redução.

Neste sentido, o Brasil e o Estado de São Paulo, com poder 
de contribuição maior que muitos países têm feito sua “lição de 
casa”, buscando uma matriz energética cada vez mais renová-
vel, adotando políticas restritivas em relação à emissão de gases 
de efeito estufa. Ambos implementaram leis (PNMC – Política 
Nacional de Mudanças Climáticas, e PEMC – Política Estadual de 
Mudanças Climáticas) que visam reduzir ou limitar as emissões de 
gases causadores do efeito estufa. Entretanto, muitos investimen-
tos em políticas públicas oriundas destas leis terão que ser feitos 
em diversas áreas da economia brasileira e paulista para que se 
atendam as metas estabelecidas pelas mesmas, o que nos leva 
a duvidar se isso realmente ocorrerá. Por outro lado, é extrema-
mente importante que os governantes se atentem e impeçam que 
se estabeleça uma “guerra” entre os Estados, relativa à redução de 
tributos e “afrouxamento” das restrições ambientais, para atração 
de investimentos de forma irrestrita. Sugerimos que se estabele-
çam mecanismos técnicos visando uniformizar e definir limites 
de saturação socioambiental para cada Estado e/ou Município. 

E este é o verdadeiro paradoxo: se por um lado, pressionam-se os 
países pobres e os emergentes a adotarem políticas e tecnologias 
mais eficientes, objetivando uma redução em suas emissões, por 
outro lado, empurra-se com a barriga a fixação de metas para os 
países signatários do Protocolo de Kyoto. Mais uma vez, os países 
ricos enxergam uma oportunidade para manter o modelo de 
dominação econômica vigente, transferindo tecnologias ambien-
talmente favoráveis a custos fora do alcance da maioria dos países 
pobres ou exportando tecnologias obsoletas.

Outro ponto polêmico é o do controle populacional. Como dito 
anteriormente, a Terra é um sistema fechado com capacidade de 
sustentabilidade finita e, se não for contido o ritmo de crescimento 
populacional, sobretudo nos países pobres e em desenvolvimento, 
as chances de ultrapassarmos tais limites são enormes.

Segundo projeções feitas pela ONU, a população mundial, no 
final do século, deverá alcançar 10 bilhões de habitantes, o que 
revela a dimensão das pressões a que o planeta estará sujeito  para 
atender às necessidades mínimas deste contingente.

Desta forma, fica evidente que o simples estabelecimento de 
metas de redução por meio de Leis podem se tornar inócuas sem 
a constituição de uma série de políticas públicas, incluindo maci-
ços programas de conscientização e disponibilização de recursos 
tecnológicos e financeiros para que as mesmas possam ser atin-
gidas, respeitando-se às vocações regionais.

Na contramão da sustentabilidade encontra-se a Petrobras: 
maior empresa brasileira, cujo acionista maior é o Governo. Nesse 
caso, as contradições afloram, pois em seu plano de investimento 
para as próximas décadas fica evidente que, se depender dela, as 
mudanças estruturais na Matriz Energética não ocorrerão, conti-

nuando a rumar na direção oposta à da conso-
lidação de uma Matriz energética sustentável.

Portanto, espera-se que o MME - Ministério 
de Minas e Energia, juntamente com o CNPE 
– Conselho Nacional de Política Energética, 
fomentem, através de seus instrumentos 
de planejamento, políticas que estimulem 
a participação cada vez maior das energias 
renováveis em nossa Matriz, sobretudo atra-
vés de empresas de energia como a Petro-
bras. É necessário que o governo determine à 
Petrobras investimentos cada vez maiores em 
energias renováveis como forma de mitigar 
os impactos negativos na matriz energética, 
causados pela utilização crescente dos deri-
vados de petróleo e gás natural.

Finalmente, o Brasil possui uma das matri-
zes mais limpas do planeta, com quase 50% 
de sua energia proveniente de fontes renová-
veis, o que o credencia a liderar discussões 
globais sobre mudanças climáticas, tonando-
-se, referência mundial. Desta forma se políti-
cas que incentivem o crescimento das energias 
renováveis, como etanol, biomassa de cana-
-de-açúcar, biodiesel, energia eólica e solar, 
que podem reduzir ainda mais as emissões 
de gases de efeito estufa, não forem efetua-
das, estaremos condenados, no médio e longo 
prazo a um retrocesso brutal, desperdiçando 
essa vantagem comparativa que a natureza 
nos concedeu.

Em busca de desenvolvimento sustentável 
e economia de baixo carbono, é necessário 
não só desfossilizar a matriz de transporte e 
de energia, mas também  os nossos corações 
e mentes.

marco antonio mroz

é economista, Presidente 
da Fundação Verde Herbert 
Daniel, Secretário de Relações 
Internacionais do Partido Verde 
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Energias renováveis: investimento no 
presente para melhorar o futuro

Paulo Davim*

Todos os brasileiros têm consciência de 
vivermos numa terra privilegiada, com uma 
das mais ricas biodiversidades do planeta. 
Sabemos também do potencial solar e eólico 
em boa parte do nosso território, principal-
mente no litoral. E, em se tratando dessa 
particularidade, já se fala a algum tempo 
da importância de investirmos na diversifi-
cação da matriz energética brasileira. Para 
tanto, deve-se considerar, sobretudo, o que 
concerne à exploração dos nossos ventos e 
do sol para a produção do que chamamos 
de energia limpa ou renovável, sendo ela 
proveniente de fontes que não dependem do 
consumo de um combustível e sim de energias 
disponíveis na natureza. Dessa forma, tería-
mos menos impactos ambientais, tais como o 
alagamento de grandes áreas e a conseqüente 
perda da biodiversidade local. Atualmente, 
90% da produção de energia elétrica no país 
são provenientes de hidrelétricas.

O Conselho Nacional do Meio Ambiente 
(Conama) já admitiu que o potencial energé-
tico eólico no Brasil é duas vezes maior que o 
das hidrelétricas. Estima-se que até o ano de 
2030, 30% da energia elétrica produzida no 
Brasil seja proveniente de fontes renováveis: 
ventos, sol e biomassa. Mas, as expectativas 
ambiciosas ainda estão no campo das espe-
culações porque, de acordo com a Associa-
ção Brasileira de Energia Eólica (ABEEólica), a  

energia eólica só corresponde a 1% da matriz 
energética do país. Para aumentar esses índi-
ces, já existem projetos ambiciosos para a 
exploração da fonte energética dos ventos. 
Estados do Nordeste como o Ceará e o Rio 
Grande do Norte, por exemplo, já estão produ-
zindo esse tipo de energia.

Falando especificamente, do meu Estado, 
o Rio Grande do Norte (RN), no mais recente 
leilão (A-3) do Ministério de Minas e Energia, 
foram inscritos 119 projetos para exploração 
de energia eólica. Informações passadas pelo 
atual secretário executivo de Minas e Energia, 
Márcio Zimmermamn, durante audiência 
pública na Assembleia Legislativa do Estado. 
Esses projetos ainda estão em fase de habili-
tação. Mas, se aprovados, juntos podem gerar 
5.764 mil MW (megawats) de energia elétrica. 
Quantidade que supera a meta nacional, de 
5 mil MW por ano, o que pode representar a 
liderança do RN em número de projetos, com 
relação a outros Estados brasileiros, tornando-
-o o produtor de metade da energia eólica de 
todo o país. Um novo leilão está previsto para 
ocorrer em julho desse ano e está sendo consi-
derado o mais competitivo, além de demarcar 
uma melhor distribuição dos parques eólicos 
no RN, podendo gerar altos investimentos, em 
cifras que chegam aos R$ 12 bilhões. No início 
do ano, já existiam no meu Estado 79 parques 
eólicos, com energia já medida e confirmada 
sua capacidade de produção. Treze municípios 
potiguares já estão recebendo investimentos 
em energia eólica.

Esse tipo de investimento em energias reno-
váveis, através dos ventos, tanto é bom no 
ponto de vista ambiental, porque o impacto é 
bem menor que o das hidrelétricas, por exem-
plo, quanto no ponto de vista econômico, já 
que a instalação dos parques eólicos – geral-
mente em áreas do litoral e interior do Estado 
– valoriza áreas produtivas, com a compra 
ou aluguel de terrenos, além de interiorizar 
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o progresso e o 
desenvolvimento 
tecnológico, melho-
rando, assim, indi-
cadores sociais e 
mudando a reali-
dade de pequenos 
municípios. Claro 
que ainda existem 
alguns entraves, 
como a infra-estru-

tura necessária, com a construção das linhas de transmissão. O Nordeste 
como um todo passa por esse percalço porque antes de se começar 
a investir no seu potencial eólico, há o fato de que a região é menos 
industrializada do que outras regiões do país, e o consumo de energia 
também é menor. Mas, o Governo Federal está sensível a esta demanda 
e há uma previsão para se concluir um “linhão” até maio de 2013.

Em se tratando da exploração da energia solar, é notória sua subuti-
lização no país. Embora seja simpática e até conhecida a tecnologia de 
painéis solares, que transforma a radiação solar em energia elétrica, 
salvo alguns projetos pontuais – especialmente em assentamentos –, 
estamos longe de explorar esse potencial energético com a atenção 
que ele merece. Um dos entraves pode ser seu custo inicial, sobretudo, 
quando falamos em instalações de painéis residenciais. Os insumos 
utilizados ainda são muito caros, como o cobre, o alumínio e o aço-inox.

Acredito que uma das alternativas seria o investimento em pesqui-
sas de materiais, para baratear a energia solar tornando-os acessíveis, 
inclusive, para as populações mais carentes. Vale lembrar que um terço 
da população mundial ainda utiliza a lenha para cozinhar alimentos, 
fato esse que resulta em desmatamento e poluição. E os pesquisadores 
têm desenvolvido estudos para o uso de fogões, fornos, secadores e 
outros aparelhos que têm como fonte de energia os raios do sol e não 
o gás. Trato dessa questão do barateio de custos para a população 
carente, por acreditar que tanto pode haver grandes investimentos, 
como no caso da energia eólica, como também investimentos na busca 
de tecnologias que possam melhorar a vida dos mais carentes. Afinal, 
a tecnologia deve ser acessível a todos.

E não só a tecnologia, mas também o progresso e o desenvolvimento 
econômico devem caminhar nos mesmos passos de importância que 
devemos ter com a preservação do meio ambiente, o respeito à nossa 
biodiversidade e o crescimento sustentável. Portanto, explorar matrizes 
energéticas renováveis é um passo que o Brasil precisa acelerar, para a 
consolidação de políticas que efetivamente visem à sustentabilidade do 
planeta e ao bem-estar do homem e dos outros seres vivos.

Paulo Davim

é Senador. Nasceu em 
Natal (RN), tem 51 
anos, é casado e pai de 
dois filhos. Formado 
em Medicina pela 
Universidade Federal 
do Rio Grande do Norte 
(UFRN), tem duas espe-
cialidades médicas: 
uma, em Cardiologia, 
e a outra, em Medicina 
Intensiva.

“Vale lembrar que um terço 
da população mundial 

ainda utiliza a lenha para 
cozinhar alimentos, fato 

esse que resulta em  
desmatamento e poluição”
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Belo Monte, um monumento  
à devastação

José Carlos Lima*

Construir uma usina hidrelétrica por 27 bilhões de reais, em 
plena floresta Amazônica, a um brutal custo social e ambiental, 
foi a melhor decisão tomada pelo Governo Federal para suprir o 
país de energia elétrica? 

Belo Monte se localizará no rio Xingu, a 40 km de Altamira, com 
um reservatório de 516 quilômetros quadrados, distribuídos pelo 
território de três municípios paraenses: Altamira, Vitória do Xingu 
e Brasil Novo. Os efeitos socioambientais do empreendimento, 
porém, serão sentidos em onze municípios, afetando a vida de 
uma população de 318 mil habitantes. Uma parcela significativa 
destas pessoas são os ribeirinhos, as populações tradicionais e os 
indígenas. 

Na área do entorno da hidrelétrica de Belo Monte, estão loca-
lizadas as terras indígenas Juruna do km 17, Paquiçamba, Arara, 
Trincheira Bacajá, Arawete, Koatinemo, Kararaó e Cachoeira Seca. 
A maioria destas ainda não demarcada, por tanto, sem o direito 
dos indígenas assegurados.

A Hidrelétrica de Belo Monte, além dos questionamentos quanto 
aos impactos socioambientais, são levantados problemas de 
ordem econômica que colocam em xeque sua viabilidade, visto 
que terá uma capacidade instalada de 11.233 MW, e geração de 
apenas 4.571 MW de produção média de energia, decorrente da 
oscilação na vazão do rio Xingu. Destaca-se, ainda, que a bacia 
hidrográfica deste Rio e a do seu principal tributário, o rio Iriri, 
não estão protegidas, podendo, num futuro próximo, influenciar 
numa queda de vazão.

A incerteza do Governo quanto ao custo do empreendimento 
é fator de insegurança. Belo Monte iniciou com um custo de R$ 
16,1 bilhões, saltou para 20 bi, logo depois para 27 bi, mas a 
empreiteiras que compõe o Consórcio Norte Energia afirmam que 
o valor final da obra chegará aR$ 30 bilhões, ou seja, R$ 14 bilhões 
a mais que a previsão inicial.

Se o projeto é nebuloso com 
custos incertos, os seus impactos, ao 
contrário, serão concretos e foram 
avaliados no EIA/RIMA, porém os 
estudos e medidas mitigadoras 
estão sendo agora relegados a um 
segundo plano. O IBAMA na licença 
prévia adotou uma atitude inédita, 
além dos projetos previstos no Plano 
Básico Ambiental, resolveu criar 26 
condicionantes referentes às causas 
indígenas e mais 40 condicionantes 
para as causa socioambientais. 

Esta atitude inédita do Órgão 
Licenciador foi recebida com bons 
olhos pela comunidade local e por 
muitas entidades que, a princípio, 
se posicionavam contra o empre-
endimento. Na fase seguinte do 
licenciamento, o IBAMA concedeu, 
primeiro, uma licença parcial de 
instalação, figura estranha nas regras 
ambientais brasileiras, e depois, 
expediu a licença total de instala-
ção, mas deixou de exigir o cumpri-
mento das condicionantes que o 
próprio IBAMA havia considerado 
cientificamente necessárias a reali-
zação da obra, expondo as pessoas 
e o meio ambiente aos prazos de 
financiamento e ao cronograma da 
obra imposto pelo setor elétrico, em 
comum acordo com o construtor.

Belo Monte, sendo a terceira maior 
hidrelétrica do mundo, ficando atrás 
apenas de Itaipu e Três Gargantas, 
nos coloca diante de questões que 
precisam de respostas urgentes: o 
modelo de desenvolvimento e de 
consumo da humanidade é um 
devorador de energia. Como não 
adotamos a sustentabilidade no 
desenvolvimento e no consumo 
consciente, precisaremos produzir 
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mais e mais energia, utilizando, para isso, fontes cada vez mais 
insustentáveis ou de fortes impactos socioambientais. Se apenas 
cedermos à lógica atual de produção de energia a qualquer custo, 
como estamos fazendo no caso de Belo Monte, não encontraremos 
o caminho para um novo futuro.

Antes de simplesmente determinar a construção de Belo Monte, 
o Governo ainda tinha alternativas: repontencializar as atuais 
hidrelétricas; redimensionar as transmissões para evitar o nível 
de perda atual; ou preferir as fontes alternativas de produção de 
energia. No limite, aplicar os princípios constitucionais ambientais 
e as regras legais, impondo ao construtor o dever de mitigar todos 
os impactos possíveis que serão causados em Belo Monte, para as 
atuais e futuras gerações, é a atitude que se deve esperar de um 
governo democrático.

JoSé carloS lima

Tem 53 anos, é advogado 
e Presidente da Comis-
são de Meio Ambiente 
da OAB-Pará. Foi Secre-
tário de Meio Ambiente 
do município de Belém. 
Atualmente, é membro 
da Executiva Nacional 
do Partido Verde e Dire-
tor da Fundação Verde 
Herbert Daniel. 
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de acordo com estudos de avaliação, 
já procedidos, os valores estimados 
se situam em até cerca de 35% abaixo 
do valor final inventariado, donde se 
conclui que o potencial estimado é 
bastante conservador.
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Nuclear em novo momento
Fernando Gabeira*

O terremoto no Japão estremeceu a indústria 
de energia nuclear. Ele aconteceu quando  a 
confiança nessa matriz estava em alta. Gover-
nos influentes, como o de Barack Obama, 
anunciaram planos de expansão do nuclear. 
O momento era bom no plano das idéias. 
Autor do Gaia, um famoso livro sobre meio 
ambiente, James Lovelock defendeu as usinas 
nucleares, considerando os perigos do aque-
cimento global e as circunstâncias europeias.

O impacto da posição de Lovelock foi muito 
grande, entusiasmando políticos e lobistas 
a iniciarem uma nova ofensiva. Além de 
todas as suas vantagens, a energia nuclear 
era considerada uma saída inteligente para 
atenuar os males do aquecimento.

A tendência geral se alterou no momento. 
Pesquisas nos EUA revelaram que o apoio ao 
nuclear caiu de 56 para 47 por cento. E na 
Alemanha, onde é forte a oposição popular 
às usinas nucleares, os verdes derrotaram a 
democracia cristã em Baden Wurttemberg.

A Alemanha é o berço do movimento anti-
nuclear que deu origem ao mais forte partido 
de ecologistas da Europa. Atenta a essa singu-
laridade, a primeira-ministra Angela Merkel 
anulou uma decisão anterior que prolongava 
a vida das usinas existentes. 

Todos os desastres em usinas nucleares 
embaralham um pouco as relações no setor. 
Fukushima aconteceu num país democrá-
tico, obrigado a informar com constância o 

estado dos reatores, turbinas e piscinas de material usado. Nesse 
sentido, é um desastre próximo, o primeiro a acontecer num 
contexto de comunicações mais rápidas.

Ainda assim, 57 por cento dos japoneses condenam a maneira 
como o governo e a empresa de eletricidade conduziram o 
processo. Notícias desencontradas assurgiram desde o início e, 
até recentemente, havia dúvidas sobre o nível de contaminação 
da água no reator 2. 

Choque maior para os estudiosos foi constatar que o Japão, 
um país tecnológico, estava trabalhando com conceitos anti-
gos e não tirou proveito das modernas ciências da sismologia 
e avaliação de riscos. Até certo ponto, isto era justificável no 
passado. O engenheiro Tsuneo Futami, que foi diretor da Tóquio 
Eletricidade e participou da construção de Fukushima, afirma 
que a palavra tsunami não passava pela cabeça de ninguém.

De fato, apesar de registros de tsunamis em outros séculos no 
Japão, a palavra só foi incorporada à linguagem cotidiana nos 
últimos sete anos. A empresa procurou, de certa forma, uma 
defesa contra tsunamis. E construiu uma barreira de defesa 
concebida para enfrentar o mais forte terremoto e as mais altas 
ondas conhecidas. Só que o mais forte estava por vir e as barrei-
ras se mostraram frágeis para conter as águas.

Todos os países, menos o Brasil, decidiram rever suas normas 
de segurança. O argumento das autoridades era de que as insta-
lações eram seguras e aqui não aconteceria um desastre como 
o de Fukushima. Nada a revisar, portanto.

Felizmente, esta posição defensiva durou pouco. O próprio 
Ministro de Minas e Energia, Edison Lobão, afirmou que o país 
iria reavaliar as condições de segurança de suas  usinas. Ato 
contínuo, a direção da Eletronuclear afirmou que iria examinar 
as condições das encostas em Angra e contrataria uma auditoria 
externa. Em 1985, houve um deslizamento na área da usina, 
soterrando o laboratório de radioecologia.

O mais interessante viria 24 horas depois do anúncio. A 
empresa estava planejando a construção de dois píeres para 
permitir a fuga pelo mar.

Mesmo antes de uma auditoria, tanto a Eletronuclear como 
todos que trabalham com o tema sabem que a rodovia BR 101 
é muito frágil para ancorar um plano de fuga. Na verdade, se 
for submetida a uma análise científica moderna terá de receber 
um novo traçado.

No dia em que acompanhei a simulação de um plano de 
fuga, o policial rodoviário que veio nos dar cobertura, morreu 
no caminho, vítima de um desastre na estrada. E a sirene não 
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funcionava. Parte dos moradores estava prepa-
rada para fugir mas não havia trabalho voltado 
para os turistas: um acidente teria de acontecer 
no inverno e no meio da semana.

Ao focar a auditoria de segurança nas encostas, 
a Eletronuclear projeta os problemas para fora da 
usina, na presunção de que no interior está tudo 
bem. Os Estados Unidos foram um pouco adiante 
e se perguntaram qual o nível de segurança dos 
seus geradores de reserva. Este é o nosso cami-
nho, mesmo sabendo que não haverá terremotos 
ou tsunamis no Atlântico.

Mas o debate mais amplo  é inevitável: devemos 
ou não construir usinas nucleares? As condições 
de agora não precisam ser tão emocionais como 
foram no passado. Uma simples discussão sobre 
futuras usinas pode subestimar o debate sobre as 
usinas que existem e precisam de atenção.

Mesmo num país como a Alemanha, onde o 
tema é mais empolgante, não há razão para gran-
des dramas. Embora EUA e China já trilhem mais 
discretamente o caminho, a Alemanha está bem 
adiantada no desenvolvimento da energia solar. 
Há alguns anos, era apenas uma ideia; hoje é 
uma realidade na forma de dezenas de usinas 
no mundo, milhares de empregos.

A tragédia no Japão nos colheu num momento 
da história em que é possível exigir das usinas 
existentes uma ampla revisão de suas normas e, 
simultaneamente, apontar as energias alterna-
tivas, sobretudo a solar e suas variáveis, como a 
saída para o impasse.

Possivelmente, conviveremos com o nuclear e 
o solar por muito tempo. A existência de uma 
nova matriz exigirá que antiga se reformule para 
melhor até que o curso dos anos e as lutas simbó-
licas definam se apenas uma delas vai sobreviver.

Lobão e governo brasileiro são ainda refratários 
ao solar. No entanto, a primeira usina nacional 
funcionará em breve no Ceará. O desempenho 
dela e dezenas de outras maiores, espalhadas pelo 
mundo, vai dar um novo tom à discussão. Saem os 
slogans, entram os fatos. Fukushima, Hiroshima, na 
paz e na guerra, alguns desses fatos vieram do Japão.

FernanDo Gabeira

é escritor, jornalista 
e membro fundador 
do Partido Verde. Foi 
deputado federal do 
Rio de Janeiro por 
quatro vezes. Nascido 
em 1941, é mineiro de 
Juiz de Fora e carioca 
por opção desde 1963. 
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Reforma Política
O repensar para a legitimidade
Os percalços e as possibilidades para um Reforma 
Político-Eleitoral eficiente, limpa e justa que o dinhei-
ro não continue protagonista das eleições brasileiras

A reforma política volta à pauta do Congresso Nacional com 
as comissões especiais criadas na Câmara e no Senado. É 
preciso saber o que está sendo discutido e quais as propostas 
mais viáveis para que se tome um posicionamento. O alinha-
mento das propostas é essencial para unir recursos em prol 
de uma Reforma Política justa, eficiente e democrática.
A disputa política pelo sistema eleitoral existe em todo o 
mundo, bem como o debate para modificar a forma de finan-
ciar a política e escolher os candidatos.
Entre as propostas de mudança que mais têm se destacado no 
debate da reforma política estão a adoção da lista fechada e 
do financiamento público exclusivo de campanhas eleitorais. 
Nas próximas páginas, o Deputado Federal Alfredo Sirkis e a 
Deputada Federal Rosane Ferreira tecem reflexões acerca do 
tema. Cada um com sua abordagem e ótica. Ambos defendem 
a necessidade da Reforma.
Os parlamentares compartilham também da opinião de que 
o financiamento público será fundamental para diminuir a 
influência do dinheiro nas eleições, bem como o voto em lista 
para que os eleitores conheçam melhor seu partido. 
O debate perpassa pelo questionamento da democracia repre-
sentativa e da necessidade de pensá-la também na forma 
participativa e direta. Ou seja, uma Reforma Política que 
efetivamente dê legitimidade ao seu povo.
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Reforma política em mal menor

alFredo sirkis

rosane Ferreira

Aprimorar a democracia
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Reforma política em mal menor
Alfredo  Sirkis*

Participo, ou acompanho de perto, elei-
ções há muito tempo. Cada uma delas é 
mais cara e produz uma representação pior 
que a precedente. Quem não rouba, não usa 
cargo público para acumular um “tesouro de 
guerra”, não se corrompe para poder criar 
um eleitorado cativo em torno de um centro 
assistencial, vê, a cada eleição, mais de perto 
a quadratura do círculo. A imensa maioria 
dos políticos trabalha no paradigma clien-
telismo/corrupção, seu número aumenta a 
cada pleito enquanto o voto de opinião se 
retraí, na mesma proporção. Em breve, quem 
não for milionário, dono de centro assis-
tencial, de igreja, não usar seu cargo para 
amealhar “caixa 2” ou fazer obras para uma 
clientela local, estará eleitoralmente invia-
bilizado. Claro, ainda haverá lugar, numa 
primeira eleição, para alguns radialistas, lide-
res religiosos, jogadores de futebol ou perso-
nalidades momentaneamente bem expostas 
na mídia. Mas para se reeleger já vão ter que 
jogar o jogo. Esse sistema eleitoral é caldo de 
cultura fértil à grande corrupção e, a médio 
prazo, uma ameaça à democracia. A cada 
eleição compram-se mais votos, mais candi-
datos elegem-se via centros assistenciais. Já o 
voto de opinião encolhe, regularmente, pelo 
desgosto da classe media com “os políticos”, 
todos no mesmo saco. 

 O sistema proporcional-jabuticaba faz da 
carreira individual do político a entidade 
soberana à qual tudo é devido. Torna afins 

todos os partidos a partir de certas dimensões porque condi-
ciona sua performance eleitoral à capacidade de recrutar massi-
vamente, sem critério, o maior número possível de candidatos 
com eleitorado cativo, algum tipo de clientela ou audiência pré- 
existente. Engendra políticos obcecados com a própria reeleição 
e, consequentemente, vorazes usuários de cargos comissionados, 
espaços fisiológicos em governos e, em muitos casos, caixinhas. 
Nossos governos ficam frágeis e necessitam barganhar com deze-
nas ou centenas de parlamentares, fisiológica e individualmente, 
para poder governar. Os partidos são condutos de viabilização 
de carreiras pessoais, que só tenuemente se relacionam com  
convicções ou propostas programáticas. As eleições proporcio-
nais, que balizam o universo político, são disputas de cada um 
por si, nas quais o maior adversário é o colega de partido. Como 
candidato deve correr atrás do seu próprio financiamento de 
campanha, elas se tornam caríssimas e dificilmente fiscalizáveis, 
por mais que se criem regras detalhistas. Isso determina a escala 
na qual se dá a corrupção: compra de voto, via cabos eleitorais, 
onipresença dos “centros assistenciais” e subseqüente sofregui-
dão por cargos comissionados, patrimonialismo e roubalheira 
com vistas à eleição seguinte. 

Está no sistema eleitoral o foco do problema, a raiz da incoe-
rência e da não consistência programática da política brasileira. 
Enquanto permanecer, o peso do poder econômico nas eleições, 
a fraqueza dos partidos, a instabilidade das bases parlamentares 
dos governos, os mensalões e similares, vão se agravar, a cada 
legislatura, conforme vem acontecendo, desde o final dos anos 
80. O sistema de eleições proporcionais com voto personalizado 
no qual cada candidato concorre contra todos demais, inclu-
sive de seu próprio partido, produz campanhas sujas e partidos 
fracos, sem coesão, meras “legendas” montadas pelo somatório 
aritmético de candidatos rivais entre si. Isso depois dificulta 
alianças parlamentares programáticas, pulveriza o campo de 
negociação, torna o fisiologismo a única moeda corrente e gera  
permanente instabilidade. Esse voto proporcional personalizado 
está na raiz da cultura política vigente no Brasil e que, por sua 
vez, engendra esses hábitos e costumes que recorrentemente 
escandalizam a imprensa e a opinião pública bem pensante 
produzindo topicamente medidas “corretivas” essencialmente 
inócuas e expondo à execração popular algum vilão de turno. 
É como a dança das cadeiras. A música para, alguém fica com 
as nádegas em riste, e logo, a música recomeça... 

Tornou-se “politicamente correto” em parte de nossa imprensa 
considerar uma “ameaça à democracia representativa”  o voto 
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proporcional por lista  praticado por países com costumes polí-
ticos e serviços públicos significativamente mais avançados. 
Dá um desânimo d’alma profundo ver comentaristas políticos 
condenando, com indignação, a adoção completa ou parcial 
do voto proporcional por lista, tal qual é praticado em países, 
certamente menos democráticos que o nosso. Nenhum sistema 
eleitoral é isento de críticas e sempre haverá reclamações justas 
contra todos. O voto proporcional por lista ou o voto distrital 
misto, que tornariam as campanhas proporcionais infinitamente 
mais baratas e mais simples de fiscalizar, obrigando os partidos 
a um mínimo de coerência programática, reduziriam drasti-
camente a compra de votos, o uso de centros assistenciais e a 
sofreguidão por cargos comissionados e dariam maior coerên-
cia às alianças. Os defeitos do voto proporcional por lista ou 
do distrital misto: uma menor influência do eleitor na escolha 
individual, a migração da corrupção para dentro dos partidos 
que,  no entanto, ficam muito mais expostos “a punição coletiva 
do eleitor são menos graves que os atuais. Por isso, uma reforma 
assim –que a maioria dos atuais políticos não quer—  represen-
taria “trocar problemas maiores por problemas (bem) menores”. 

O custo dessas campanhas pulverizadas cresce a cada eleição. 
Ainda é possível obter doações incondicionais, por amizade, 
simpatia política, mas esse tipo de apoio não acompanha os 
preços do marketing eleitoral nem da mão de obra profissio-
nal que hoje substitui aquela boa e velha militância amadora, 
no próprio e bom sentido da palavra, de tempos idos. Essas 
campanhas personalistas dependem cada vez mais de mecanis-
mos apolíticos de prévia notoriedade - religião, esporte, entre-
tenimento - e a reeleição de serviços assistenciais prestados a 
uma clientela desvalida: os famosos “centros” batizados com 
nome de político, suas ambulâncias, remédios e dentaduras,  
que necessitam da corrupção, do desvio de servidores públicos 
ou do achacamento para se manterem. O parlamentar deixa de 
ser um legislador e passa a ser um provedor de assistência e um 
despachante, dependente do executivo, ou, então um denun-
cista profissional, fabricante de factóides ou junkie de mídia. 
Mais preocupante ainda é a crescente presença nos parlamentos 
de gente ligada ao crime organizado.

A maioria dos bons quadros da sociedade civil foge dessa 
cultura política nauseabunda. Quem não dispõe de fortuna 
individual, púlpito de pastor, microfone de radialista, direção 
corporativista ou comando de baile funk, quem prefere evitar 
compromissos comprometedores ou, no mínimo,  embaraçosos,  
terá crescente dificuldade para competir eleitoralmente. Para 
o político íntegro, essa ave rara, vai se chegando à quadratura 
do círculo... No voto por lista seria mais fácil, pelo menos para 
os partidos programáticos, aportarem quadros com uma autên-
tica vocação para o trabalho legislativo e o serviço público. O 
Congresso teria mais estabilidade e os partidos, maior coesão e 
responsabilidade. Pode-se objetar que o voto na lista partidá-
ria faria  a corrupção migrar para as convenções – em que, de 

fato, periga morrer gente- que candidatos 
comprarão seu lugar na lista, que caciques 
partidários concentrarão poder. Tudo isso é 
verdade mas representa um mal menor em 
relação à atual situação, porque os partidos 
tornar-se-iam coletivamente responsáveis 
por seus atos e costumes e sujeitos à cole-
tiva punição do eleitor. Ao focar seu olhar no 
partido e não mais no candidato, o eleitor 
vai considerar mais as práticas desse partido 
e puni-lo ou consagrá-lo de acordo. O voto 
no candidato e não no partido encarece 
enormemente as campanhas, dificulta a 
consolidação de agremiações minimamente 
programáticas, cria uma cultura individua-
lista de troca-troca e impõe aos candidatos 
um selvagem “cada um por si e Deus por 
todos”, já que cada um deve prover seus  
próprios fundos de campanha,  seu maior 
concorrente será  o companheiro de partido 
de perfil similar. Na lógica eleitoral, impera a 
simples aritmética: atrair o maior número de 
candidatos com curral garantido para somar 
seus votos. A qualidade pouco importa. 

O voto proporcional por lista ou o voto 
distrital misto não acabam com a corrup-
ção ou a influência do poder econômico na 
política, mas reduzem, enormemente, seu 
campo de ação, de uma maneira objetiva. 
Em lugar de mil e quinhentos candidatos, 
cada um desesperado atrás de sua própria 
grana de campanha, passaríamos a ter, 
apenas, umas vinte e poucas listas parti-
dárias, a serem financiadas e fiscalizadas. 
Os programas dos partidos, sua propostas, 
hoje tão irrelevantes, passariam a contar. A 
política deixaria de ser vista como carreira 
pessoal. Os partidos poderiam incluir em 
suas listas gente de grande espírito público 
que, hoje, foge do jogo político como o diabo 
da cruz, por não querer se envolver no pesa-
delo da busca de recursos de campanha. A 
governabilidade tornar-se-ia mais estável 
desaparecendo a “negociação” pessoal com 
o governo. É verdade, em diversos partidos 
caciques dominariam as listas e poderia 
haver compra de vaga ou nepotismo. Só que 
os partidos seriam responsabilizados coleti-
vamente pelos seus atos ficando a mercê do 
justiceiro chute do eleitor (em uma única 
bunda para todos).
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O FINANCIAMENTO
O financiamento de campanhas eleitorais e partidos políti-

cos é questão controversa e quase sempre mal resolvida na 
maioria das democracias e existe em toda parte a suspeição 
de que esteja associado à corrupção ou, no mínimo, a interes-
ses escusos. Escândalos são freqüentes e atingem até a figuras 
impolutas com o ex-chanceler da Alemanha Helmut Kholl, vários 
presidentes norte-americanos, o ex-primeiro ministro britânico 
Tony Blair, a cúpula do PS francês, nos anos 90, e por aí vai. 
Na França, durante muito tempo, existiram oficialmente os 
chamados fonds secrets (fundos secretos), que são constituídos 
por recursos públicos disponíveis para ocupantes de cargos, a 
partir de um certo escalão, para “fazer política”. Ficavam dispo-
níveis em espécie e sem obrigação de prestação de contas. John 
Kennedy, se fosse francês, não precisaria ter recebido e guardado 
no seu armário, na Casa Branca, uma mala de dólares em espé-
cie trazida por sua amante Judy Campbell Exner que também 
se relacionava com o chefe da máfia, Sam Giancana, autor da 
doação. Teria à disposição, na gaveta do Oval Office, uns tantos 
pacotes de notas com as efígies de alguns de seus antecessores, 
oficialmente providas pelo governo.

No Brasil, ao contrário do que se imagina, as normas são severas, detalhistas ao extremo, alimentando 
uma gigantesca burocracia de controle e fiscalização; ela própria se nutrindo, como sói acontecer nas gran-
des burocracias de fiscalização, da criação de dificuldades para venda de facilidades que o labirinto de uma 
normatização  intrincada propicia. A mídia aborda o assunto da mesma forma com que trata da temática de 
corrupção em geral: cobre insistentemente escândalos reais ou forçados dentro de um padrão já consagrado 
há muitos anos: a “dança das cadeiras”. A música para, algum político fica com as nádegas em riste e, depois, 
a música recomeça, a espera do próximo “bola da vez”. Há muito ruído e fúria, mas a impunidade grassa. Por 
outro lado, as injustiças são freqüentes. É lama para todo lado. Cria-se um nivelamento por baixo. Para todos 
os efeitos, “são todos ladrões” - para a grande alegria dos ditos cujos que podem suspirar reconfortados: “Viu? 
Somos todos iguais!”

Na pauta atual das editoriais políticas, estão as supostas “doações ocultas”. São as contribuições legais feitas 
diretamente aos partidos, não aos candidatos, e que não são propriamente ocultas, mas divulgadas ao TRE e 
ao público nos meses de abril de todos os anos, e não nos finais de outubro dos anos eleitorais, como aquelas 
feitas aos comitês eleitorais ou  aos candidatos individualmente. Faz-se um grande alarde em torno dessa 
não divulgação durante as campanhas a qual candidato proporcional exatamente vai em direção à doação 
específica de tal empresa. Imagina-se que essa modalidade de doação decorra de compromissos escusos entre 
a empresa e o político o qual deseja esconder seus doadores. Embora isso possa até ser verdade em alguns 
casos, longe está de constituir a regra. A realidade é tão simples quanto isso: a informação de que a empresa 
“x” doou para o candidato “y” tem de saída duas consequências: 1) a empresa “y” será assediada por inúmeros 
outros candidatos irritados - por vezes ameaçadores - “então como vocês doam para fulano e não para mim?” 
e 2) fica exposta às represálias dos adversários do candidato “x” com toda virulência que a ciumeira eleitoral 
- para alguns mais forte que a sexual - é capaz. A obrigação de divulgar a doação neste período teria duas 
conseqüências óbvias:  inibir doações legais e estimular o “caixa 2”. 

Mas teria ainda uma terceira consequência: uma vez depositadas as doações na conta do partido e feitos 
os seus repasses aos candidatos, é simplesmente impossível provar que parte da doação de qual empresa ou 
pessoa foi para tal ou qual candidato. Fica-se totalmente a mercê de uma declaração do próprio beneficiário 

“Os políticos mais ínte-
gros e não associados a 

esses “esquemões” é que 
têm no período eleitoral 
sua janela de oportuni-

dade para obter doações”
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que, no entanto,  não terá como oferecer nenhuma comprovação da 
mesma, o que torna todo o processo almejado perfeitamente inócuo, a 
não ser pela sua  consequência de complicar mais ainda o já alucinante 
processo de prestação e fiscalização de contas eleitorais. Criando mais 
corredores no labirinto de dificuldades para venda de facilidades da qual, 
na prática, tornar-se-á mais um novo e suculento filão.  

Há duas verdades que precisam ser ditas a respeito de financiamento 
de campanhas no Brasil, esse país do faz-de-conta. A primeira é que os 
grandes esquemas que envolvem candidatos de boa parte do grande 
establishment governamental, nos três níveis de poder, financiam suas 
campanhas apenas acessoriamente via doações legais nos períodos de 
campanha. Possuem enormes “caixa 2” tesouros de guerra amealhados 
no dia a dia da gestão pública, envolvendo fornecedores, obras, licenças, 
caixinhas institucionalizadas. Os políticos mais íntegros e não associados 
a esses “esquemões” é que têm no período eleitoral sua janela de opor-
tunidade para obter doações.  Sempre partem para a campanha com 
uma grande inferioridade logística vis-à-vis aos seus adversários encas-
telados nos  governos e/ou manejando centros assistenciais, currais ou 
clientelas. A retração maior a cada eleição do chamado voto de opinião 
é um dado da realidade brasileira. A se manter  o atual sistema eleitoral, 
pode-se conceber um futuro ainda mais hegemonicamente dominado 
pelo assistencialismo e pelo clientelismo, que se nutrem logisticamente 
da corrupção e vice-versa. 

Os íntegros procuram compensar  essa inferioridade, voltando-se para 
o voto minoritário de uma classe média politizada cada vez mais desin-
teressada em votar e refratária  à política. É um eleitorado volátil: uma 
notinha de jornal, uma gafe, podem comprometer irremediavelmente 
uma trajetória de dedicação e seriedade. Já a turma do centro assistencial 
com seu voto de cabresto garantido não tem esse problema: podem ser 
flagrados pelo Jornal Nacional num ato de pedofilia e serão votados do 
mesmo jeito pelos milhares de desvalidos aos quais concedem consulta 
média, ambulância, dentista, despachante, cimento e tijolos, e demais 
favores. Numa situação dessas, no lugar da enésima pauta recorrente 
sobre o assunto e a milésima bola da vez, deveríamos nos perguntar se 
não há algo estruturalmente absurdo em tudo isso? Há. É o nosso sistema 
eleitoral de voto proporcional personalizado: o “voto jabuticaba”, que 
só existe no Brasil.  

 O financiamento deveria ser todo ele destinado aos partidos políti-
cos - de preferência público e bem regrado -,  que deveriam assumir 
a total responsabilidade sobre seus candidatos e suas prioridades. Eles 
seriam, então, coletivamente penalizados pelo eleitor por todo e qual-
quer deslize ou ato de corrupção quer interno - na elaboração das listas 
eleitorais - quer nas suas práticas de governo ou de mandato parlamentar. 
Em vez de  milhares de candidatos individualmente correndo atrás de 
sua própria finança de campanha, teríamos duas dezenas de partidos 
como destinatários dos recursos de campanha públicos e/ou privados, o 
que facilitaria enormemente uma fiscalização. Esta ficaria também mais 
enxuta e, portanto, propensa aos vícios do hipercartoralismo e mais eficaz.  

Nesse sentido seria totalmente 
viável uma transparência de 
doações em tempo real. O volume 
de recursos alocado nas campanhas 
eleitorais cairia drasticamente e 
com ele a influência do dinheiro 
nas eleições.

 A inapetência dos atuais eleitos 
em relação à reforma do mesmo 
sistema eleitoral que os consagrou 
- resistem serrar o galho sobre o qual 
estão sentados - é o drama recor-
rente da democracia brasileira. Eles 
tendem a submeter todos os gover-
nos a um ambiente político instá-
vel, no qual para governar, é preciso 
encarar a negociação individual com 
cada senador, deputado ou vereador 
clientelista, o que freqüentemente 
se materializa em “mensalões” 
federais, estaduais ou municipais. 
Perpetua-se, com isso, esse abscesso 
de fixação purulento, esse descrédito 
generalizado que solapa pouco a 
pouco nossa democracia.

A REFORMA POSSÍVEL?
Na atual tentativa de viabilizar 

a reforma política, surgiram duas 
propostas: o voto em lista apoiado 
por partidos como o PT e o PV, e 
o chamado “distritão” que trans-
forma cada um dos Estados em 
um distrito eleitoral com a esco-
lha na ordem dos mais votados 
até completar o número de vagas, 
medida defendida por setores do 
PMDB. Nenhuma dessas propos-
tas tem condições de prospe-
rar em seu estado puro. O PV, 
embora favorável ao voto por 
lista, tomou a iniciativa de propor 
uma solução que nos parece poli-
ticamente factível: o voto distrital  
misto plurinominal.
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Trata-se de um plano “b”, partindo-se da dificuldade de aprovação das 
duas propostas mais debatidas no momento: o voto proporcional em 
lista fechada e o chamado “distritão”. O sistema proposto consistiria na 
eleição de 50% dos deputados federais, estaduais e municipais numa lista 
fechada e 50% numa eleição majoritária. 

 O componente proporcional

Lista partidária em ordem de prioridade, com, no mínimo,  um terço das vagas destinado às mulheres, 
sendo que a ordem de candidatos corresponderia a uma eleição por filiados dos partidos em eleições primá-
rias ou numa convenção com garantias de equidade e transparência na forma dos estatutos dos partidos 
devidamente adaptados.

As Listas teriam financiamento público, e o número de vagas para cada partido não excederia o de cadeiras 
em disputa no voto proporcional.

O componente majoritário 
Duas hipóteses sujeitas à dinâmica da negociação:

Primeira hipótese: divisão dos Estados em grandes distritos 
Nos Estados com mais de 8 vagas para Deputado Federal, serão divididos em distritos plurinominais de 

número de eleitores equivalente, desenhados pelos TREs com concurso de IBGE. Cada distrito elegeria de 4 a  
6 vagas de deputado federal e um número de vagas de deputado estadual aproximadamente na proporção.

Cada partido apresentaria no grande distrito em questão  
um número de candidatos equivalente, no mínimo, a 40% 
das vagas em disputa por essa modalidade. No caso dos vere-
adores nos municípios onde há segundo turno, poderiam ser 
criados distritos plurinominais de 4 a 5 vereadores; nos outros, 
o município seria o distrito. Nos Estados com 8 vagas de Depu-
tadoFederal para menos o distrito seria o próprios Estado.

Os candidatos também serão escolhidos em primárias ou 
em convenção com participação dos filiados, na forma dos 
estatutos partidários.

Segunda hipótese: o “distritão”, ou seja, o Estado é o distrito 
para eleição majoritária de metade das vagas, aplicando-se a 
mesma regra em relação ao número mínimo de candidatos.

O sistema de voto distrital misto uninominal vigente na 
Alemanha onde metade das vagas são preenchidas pelas listas 
e metade  em distritos onde apenas um deputado é eleito tem 
, no Brasil, um complicador praticamente insuperável, que é a 
eleição simultânea de deputados federais e estaduais o que obrigaria a fazer campanhas para dois distritos de 
formato diferente, coincidindo no tempo, mas não no espaço. Isso causaria enormes confusões na campanha 
eleitoral, e complicaria o próprio ato de votar. Uma das questões fundamentais é levar em conta a forma de 
votação vigente a qual o eleitor já está acostumado e não complicá-la. No sistema proposto, a única diferença 
seria que em vez de se votar como hoje no número da legenda ou no número do candidato a deputado ou 
vereador, votar-se-ia na legenda e no número do candidato. 

Esse sistema, sem corrigir radicalmente as mazelas acima relacionadas, representaria, não obstante, um 
progresso na política brasileira. Por um lado, no seu componente proporcional por lista,  fortaleceria os  

“As Listas teriam 
financiamento público 
e o número de vagas 

para cada partido não 
excederia o de cadei-

ras em disputa no 
voto proporcional”
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partidos políticos  e por outro lado, no seu componente majoritário, consagraria as lideranças políticas com 
voto. Perderiam o chamado baixo clero e os políticos de pouco voto que se elegem na esteira dos bem votados. 
Daria também oportunidade a um sistema de financiamento mais bem controlado e menos a mercê do poder 
econômico que apresento a seguir.

O financiamento do voto distrital plurinominal:
 
No componente proporcional, financiamento exclusivamente público.
No componente majoritário, os partidos podem receber, em conta única, apoio de pessoa física ou jurídica, 

empresas, entidades de classe e ONGs, até um  limite máximo a ser estipulado em cada eleição pelo TSE e 
igualitariamente distribuído, em material ou serviços,  para as campanhas dos candidatos, com divisão por 
eleição (presidente, governador, deputado federal, estadual,etc.), também previamente estipulados. 

Candidatos podem receber, em conta separada, contribuição apenas de pessoa física (inclusive por internet) 
até um limite máximo a ser estipulado. 

Os partidos passariam a ser os únicos habilitados a receber o financiamento público e aquele de pessoa 
jurídica, devendo informar suas doações ainda no decorrer da campanha. Esse sistema facilita a fiscalização, 
diminui o aporte empresarial às eleições, fortalece os partidos e mantém uma saudável desigualdade na 
competição pelas contribuições de pessoa física, que passaram a ser o diferencial em termos de arrecadação, 
mas com um grau de desproporção muito menor ao vigente hoje. A disputa tornar-se-ia muito mais equânime. 

O financiamento público exclusivo só se coaduna com o componente proporcional, mas fatalmente será 
feito de forma desigual na proporção do resultado eleitoral anterior. Isso naturalmente favorece a quem teve 
o melhor resultado na eleição anterior. A possibilidade de contribuição de pessoa jurídica para os partidos e 
de pessoa física para candidatos, pode, eventualmente, equilibrar um pouco mais algo que sempre será de 
alguma forma desigual. 

CoinCidênCia de eleiçÕeS e outroS teMaS
Um outro aspecto da reforma política que vem sendo ventilado é acabar com essa praga brasileira de 

eleições a cada dois anos que, no sistema atual, mantêm um clima quase permanente de campanha e tem 
conseqüências nefastas sobre a governabilidade nos três níveis da gestão pública. Fazer coincidir as eleições 
em um ano eleitoral apresenta importantes vantagens para a gestão pública no país. Pessoalmente, penso que 
seria excessivo realizar todas as eleições em um único dia e estou propondo a realização de quatro pleitos em 
dois meses, outubro e novembro. Viria o primeiro turno das eleições para presidente, deputados federais e 
senadores. Quinze dias depois primeiro turno para governadores e assembléias legislativas; mais quinze dias, 
prefeitos e vereadores, e mais quinze dias, segundo turno para presidente, governadores e prefeitos onde e 
quando couber tal situação. O aspecto mais complicado e delicado seria aumentar os mandatos dos próximos 
prefeitos e vereadores para fazer a coincidência dos pleitos, o que parece mais recomendável do que uma 
eleição para micro-mandatos de dois anos. 

Há também outros aspectos em discussão como a não-reeleição, o voto facultativo, a facilitação da convocação 
de referendos ou plebiscitos e até uma solução engenhosa para as suplências de senado. O suplente passaria 
a ser o cabeça de lista do partido nas eleições para a Câmara de Deputados. 

Não existe no momento nenhuma garantia de que de fato haja reforma política e de qualquer uma das 
idéias expostas venha a ser contemplada, pois, paira sobre toda essa questão a resistência dos integrantes do 
chamado baixo clero a serrar o galho sobre o qual estão sentados que é, sem dúvida, aquilo que chamamos 
de “voto jabuticaba”, o sistema atual do voto proporcional  personalizado. Mas, a esperança é a última que 
morre. E quem sabe dessa vez vai? 

alFreDo SirkiS
é jornalista, escritor e, atualmente, Deputado Federal pelo Partido 
Verde (RJ), do qual foi fundador em 1986. Foi quatro vezes vereador, 
além de Secretário de Meio Ambiente, no Rio de Janeiro. Em 2010, 
coordenou a pré-campanha de Marina Silva.
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Aprimorar a democracia
Rosane Ferreira*

Há muito tempo que a reforma política 
vem sendo discutida e cobrada pela socie-
dade e também por nós, representantes 
eleitos pelo povo. Mas, a reforma política 
que devemos realizar, e que procede de 
todos nós, cidadãos brasileiros, e não só do 
Congresso Nacional, é muito mais abran-
gente. É preciso ter em mente qual o modelo 
de Democracia queremos para o Brasil. Deve-
mos partir da experiência adquirida com a 
Democracia representativa para verificar o 
modelo posto em xeque diante do clamor 
pela reforma política, passando pela Demo-
cracia participativa – plebiscitos, referendos 
e audiências públicas - e chegando à Demo-
cracia direta – a Lei da Ficha Limpa como o 
melhor exemplo de iniciativa popular.

Mas por onde começar? Pelos pressupostos 
básicos que devem anteceder toda e qual-
quer discussão em torno desta reforma: 
aproximar as pessoas da política e aumentar 
a credibilidade na política partidária; criar 
mecanismos para que a participação do elei-
tor continue após a confirmação do voto na 
urna eletrônica; aprimorar nosso sistema 
eleitoral; fortalecer os partidos políticos para 
que estes sejam expressão de coerência de 
ideias e práticas; e baratear as campanhas, 
tornando-as acessíveis e viáveis. É por essas 
razões, entre outras, que precisamos de uma 
reforma política partidária. 

Como muito bem apontou o vice-presi-
dente da CNBB - Conferência Nacional dos 

Bispos do Brasil -, Arcebispo Dom Luiz Soares Vieira, em audi-
ência em 24 de março de 2011 à Comissão Especial da Reforma 
Política na Câmara dos Deputados, “... é necessário ter coragem 
para revitalizar a democracia brasileira. Há que se aprimorar 
a democracia representativa. O atual modelo de democracia 
no país tem de ser aperfeiçoado justamente com a democracia 
direta. Nós já temos instrumentos na nossa Constituição para o 
exercício da democracia direta. Em que precisamos pensar? Em 
como unir a democracia representativa e a democracia direta...”. 

Eu defendo um aprimoramento desse sistema. Utilizando os 
termos proferidos pelo próprio Arcebispo na comissão: como 
vamos fazer “uma Democracia mais democrática’? Embora a 
CNBB defenda a utilização dos dispositivos como plebiscito, refe-
rendo e consulta popular, já existentes na Constituição Fede-
ral, para alcançarmos o ideal de Democracia direta, a meu ver, 
tais mecanismos dependem em muito do amadurecimento da 
cultura política do nosso povo. No atual estágio, temos de pensar 
na organização dos partidos. Queremos que os partidos represen-
tem realmente a nossa população para que ela possa expressar a 
sua opinião por intermédio de seus representantes. Os partidos 
precisam realmente ser organizados e repensados com propostas 
que vão ao encontro do pensamento da nossa sociedade.

Para tanto, o fim das coligações partidárias para as eleições 
proporcionais é capital, pois entendo que essa medida acar-
retará uma profunda mudança na vida interna dos partidos, 
grandes ou pequenos. As legendas terão que buscar em sua 
base de filiados a legitimidade para defender suas bandeiras 
e, assim, participar das eleições, com candidaturas verdadeira-
mente comprometidas com seus estatutos. 

Deverão ainda promover sua inserção da vida política brasi-
leira a partir dos próprios esforços, sempre de forma demo-
crática, deixando de lado uma das nossas maiores mazelas na 
organização político-partidária que é a de servir como “legenda 
de aluguel’, beneficiando-se dos recursos do fundo partidário 
e do horário gratuito eleitoral. E para ampliar essa refundação, 
os partidos políticos devem incluir em seus quadros a repre-
sentação das minorias, pois o Congresso Nacional precisa de 
vozes diferentes e díspares entre si, para que a síntese de todas 
as forças que formam a sociedade aconteça com legitimidade.

Para que haja o fortalecimento dos partidos políticos, tarefa 
primordial de qualquer reforma que se pretende verdadeira, 
temos que pensar em como se dará o sistema de votação. Todos 
sabemos que o voto em lista pretende aumentar a participação 
dos partidos políticos na sociedade. E eu acredito nisso. O voto 
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em lista permitiria que os eleitores conhecessem os partidos. Porém, a mesma aceitação 
quanto ao voto em lista não é compartilhada pela maioria dos eleitores. Isso porque, no 
Brasil, desde que a ditadura militar acabou com os partidos tradicionais e criou o bipartida-
rismo, os eleitores não têm uma identificação com as legendas, nem mesmo após 20 anos 
da volta ao pluripartidarismo.

As possibilidades são muitas e variadas. Uma alternativa ao voto em lista, um meio termo 
com a situação atual, seria o voto distrital misto, que é adotado em países como a Alema-
nha. O eleitor votaria no candidato da sua preferência na sua região e optaria também 
por um partido político, sendo que dois terços das vagas iriam para os eleitos nos distritos 
eleitorais e o outro um terço elegeria representantes de uma lista formada pelos partidos. 
Isto fortaleceria não só os partidos políticos sérios e éticos, como também aproximaria os 
representantes dos eleitores, além de reduzir os valores gastos nas eleições, já que não 
precisaríamos fazer uma campanha em todo o Estado para garantirmos os votos. Concorre-
ríamos por nossas regiões, e todas elas seriam representadas tanto aqui na Câmara Federal 
e no Senado quanto nas Assembleias Legislativas e Câmaras Municipais.

Para além do voto distrital misto, o ideal seria implantarmos o voto facultativo. Porém, 
entendo ainda não ser possível adotarmos essa medida, porque muitas pessoas se isentariam 
do processo e seria promovida a compra de votos, sobretudo das classes menos favorecidas 
e desinformadas. Entretanto, o voto facultativo pode e deve ser considerado como possi-
bilidade assim que os números registrados pelo Índice de Desenvolvimento da Educação 
Básica - IDEB - atingirem notas superiores e mais pessoas ingressarem nas universidades. 

Para darmos mais um passo na reforma, após definirmos o sistema de votação, é preciso 
enfrentar outro problema grave das campanhas eleitorais: o alto custo. Não é possível mais 
assistirmos a supremacia do poder econômico em detrimentos dos ideais. A eleição virou um 
negócio de bilhões, nem sempre declarados exclusivamente no “Caixa Um”. Compartilho da 
afirmação do presidente da OAB Federal, Ophir Cavalcante, na mesma audiência de março 
de 2011, de que “o atual modelo político-eleitoral é perverso. É um modelo que privilegia o 
capital, um modelo que privilegia o abuso do poder econômico e o abuso do poder político. 
É necessário fazer uma releitura a partir de novos conceitos”. 

Para combater esse quadro, uma proposta de consenso entre várias frentes no Congresso 
Nacional é o financiamento público não exclusivo, permitindo apenas que a pessoa física 
possa contribuir. Tal modalidade promoverá uma redução significativa nos custos das campa-
nhas. Partidos receberiam recursos públicos para garantir igualdade de condições para todos 
os candidatos, com ou sem mandato. O cidadão que quisesse contribuir para um partido 
ou candidato estaria apto a fazê-lo, vedando a empresas essa participação. Não há mais 
como aceitar essa troca de favores entre empresas e eleitos, que transformou a política num 
balcão de negócios sem limites de gastos e ganhos.

Na reunião da Comissão Especial, em 14 de abril de 2011, o presidente do Tribunal Superior 
Eleitoral (TSE), Ricardo Lewandowski, em sua exposição apresentou o volume de receita de 
candidatos, comitês e partidos nas eleições de 2010. O total da receita foi de R$ 3 bilhões e 
662 milhões. Pessoas Jurídicas doaram R$ 2 bilhões e 512 milhões; pessoas físicas doaram 
apenas R$ 431 milhões, na comparação dos números. Recursos do Fundo Partidário somaram 
R$ 65 milhões e recursos próprios dos candidatos, R$ 327 milhões.
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Para completar esse orçamento bilionário, temos que somar os mais de R$ 1 bilhão em 
renúncia fiscal para as emissoras de rádio e televisão pela transmissão do horário eleitoral 
‘gratuito’. Para Lewandowski: “se adotarmos o sistema puro de financiamento público, o 
Erário será onerado, mantidas as atuais condições. Isso é um fato”.

Aos que criticam, a tese do financiamento público de campanhas, vale lembrar que de 
certa forma esse financiamento já existe com o horário gratuito eleitoral e os salários e  a 
infraestrutura de quem já detém um mandato. Com essa regra assim estabelecida, temos 
certeza que a fiscalização do eleitor será fundamental para garantir igualdade de condições 
para todos os candidatos de todos os partidos. A saída está em estabelecer limites para os 
repasses dos recursos públicos e gastos com campanhas. Não é compreensível que um terço 
do que se arrecadou em 2010, segundos os dados do TSE, seja utilizado em propaganda e 
publicidade. E aqui voltamos no caráter mercantil, de mercadoria, em que a política e os 
políticos se transformaram.

Mas, convenhamos, o fim das coligações e o financiamento público não são suficientes 
para garantir os avanços que desejamos e que  o Brasil merece. A concomitância de elei-
ções para todas as esferas - municipal, estadual e federal - no meu entendimento, cria a 
oportunidade para uma ampla discussão dos problemas que, em tese, estão interligados. 
Poderíamos discutir de forma conjunta e integrada um projeto de nação que contemple as 
especificidades de cada esfera, promovendo um amplo debate nacional, permeado pelas 
demandas estaduais e locais.

Com mandatos de cinco anos e sem a reeleição para cargos 
majoritários, teremos maior participação do eleitor, que esco-
lherá os gestores mais preparados, e estes terão condições para 
administrar o bem público. Desta forma, deixo aqui minha 
defesa para a unificação das eleições. Poderíamos, num só 
momento, votar e eleger Vereadores, Prefeitos, Deputados 
Estaduais e Federais, Governadores, Senadores e o 
Presidente da República. 

As eleições ‘casadas’ ainda trazem uma outra 
grande vantagem: diminuir,mais ainda, o custo das 
campanhas eleitorais. O valor gasto na execução 
das campanhas pelo Estado, feitas com dinheiro 
dos contribuintes a cada dois anos, é tão astronô-
mico quanto às candidaturas. Em 2010, segundos 
dados do TSE, o erário deixou de receber cerca de 
R$ 900 milhões só com a isenção de impostos dada 
aos meios de comunicação que veiculam o horário 
eleitoral gratuito.

Para completar, defendo também o fim da reelei-
ção para os cargos executivos e uma ampliação dos 
mandatos de quatro para cinco anos, um período 
necessário para que os eleitos tenham tempo sufi-
ciente para cumprirem com seus objetivos, deixando 
resultados concretos dos seus mandatos. De todos 
os pontos da reforma política, o da coincidência das 
eleições é o mais importante, no meu ponto de vista. Reduzire-
mos gastos e ampliaremos o tempo de trabalho dos parlamenta-
res, sem interrupções por causa de eleições tão próximas. 

De forma recíproca, acredito também que a unificação das 
eleições possibilitará, ainda, o fortalecimento dos partidos. 
Durante a campanha, os programas partidários serão mais 
compreendidos pela população. Hoje, vemos Vereadores e 

“Queremos que os partidos 
representem realmente a 
nossa população para que 
ela possa expressar a sua 

opinião por intermédio de 
seus representantes”
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Prefeitos de um partido fazendo campanha, durante as 
eleições nacionais, para candidatos e partidos diferen-
tes dos seus, com programas ainda mais diferenciados. 
Com as eleições ocorrendo todas ao mesmo tempo, 
os programas dos partidos seriam mais amplamente 
divulgados, sendo defendidos em todas as instâncias. 
Os políticos fariam campanha por seus colegas de 
legenda, fortalecendo e muito seus partidos, acabando 
com as legendas de aluguel e diminuindo a quanti-
dade de partidos sem força e sem ideologia.  

Todos os cargos seriam preenchidos numa única 
vez, numa grande atividade democrática, que seria 
benéfica em todos os sentidos, ou seja, eleições conco-
mitantes nas três esferas do Poder. Sei e entendo a 
importância da reforma eleitoral e desejo que ela seja 
realizada. E volto a declarar: a unificação das eleições 
no Brasil é de suma importância e terá, certamente, 
o apoio da sociedade. 

Por fim, devo dizer que no trabalho intenso da 
Comissão Especial da Reforma Política, pudemos ouvir 
diversos depoimentos que atestam a necessidade de 
mudança. Um dos mais marcantes foi dado em 05 
de maio de 2011, pelo ex-deputado Ibsen Pinheiro, 
atual presidente estadual do PMDB no Rio Grande 
do Sul, acerca da sua não candidatura. Pela verdade 
de suas palavras, cito integralmente seu raciocínio: 
“Eu não me candidatei - acho que todos sabem -, e 
a pergunta da imprensa tinha sempre a intenção de 
atingir a nossa instituição: “O senhor se decepcionou?” 
Não, com a vida pública não me decepcionei. Gosto da 
vida pública. Gostaria de ser Deputado. Eu não quero 
mais é ser candidato. Eu não quero mais esse modelo 
de candidatura. Se mudar, contem comigo”. 

O atual sistema, além de afastar o eleitor do mundo 
da política, está afastando da política as pessoas do 
mundo. Constantemente perguntam por que entrei 
para a política. E eu sempre respondo: “Entrei para 
a política por não aceitar como se faz a política no 
Brasil”. E estou na Câmara dos Deputados, traba-
lhando arduamente e lutando politicamente para que 
a partir da reforma política possamos melhorar, em 
muito, as políticas públicas para a Saúde, Educação, 
Segurança Pública, entre outras. É da reforma política 
que sairão as outras reformas que tanto almejamos.

É preciso ter coragem. Sabemos que não é tarefa 
fácil promover mudanças, mas temos a obrigação de 
lutar. Para mim, a reforma política é a chave para 
avançarmos no ideal de aprimorar e consolidar a nossa 
jovem Democracia. Reforma política? Eu acredito nela 
e o Brasil dela necessita.

roSane Ferreira

é Enfermeira, casada, 
mãe de dois filhos. 
Filiada ao Partido 
Verde desde 1999, foi a 
primeira parlamentar a 
ocupar uma cadeira na 
Assembleia Legislativa 
do Paraná pelo Partido 
Verde. Hoje, é depu-
tada federal, sendo 
a primeira mulher a 
integrar a bancada em 
Brasília.
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A Secretaria do Verde e do Meio Ambiente da Prefeitura de São Paulo, 
sob o comando de Eduardo Jorge, está implantando o Programa 100 
Parques para São Paulo, que prevê que a cidade chegará a 100 parques 
municipais até o ano de 2012. 

Em 2005, a cidade contava com 34 parques municipais. Hoje este 
número foi ampliado para 77. Há outros 50 em diferentes fases de 
implantação, dos quais 23 serão concluídos até o final do próximo 
ano. A distribuição destas áreas verdes está mais equilibrada pelo 
território da cidade. Hoje cada Subprefeitura possui pelo menos um 
parque implantado, em implantação ou em projeto. 

Para incluir políticas públicas limpas e que garan-
tam a qualidade de vida da população no dia a 
dia das cidades, é preciso que o meio ambiente e o 
desenvolvimento sustentável sejam objetivos claros e 
prioritários de uma administração. 
Programas e ações estão sendo implantados pelo 
Brasil em administrações verdes. Nesta edição, São 
Paulo, Brasília e Natal relacionam iniciativas viáveis, que 
podem (e devem) ser replicadas em várias cidades do Brasil. 

Verdes
em Ação

números  de Parques em são Paulo

Macrorregião existentes em 2005 implantados a partir de 2005 Situação hoje

Zona Leste 07 parques 19 parques 26 parques

Zona norte 07 parques 06 parques 13 parques

Zona cetro Oeste 10 parques 10 parques 20 parques

Zona Sul 10 parques 08 parques 18 parques
TOTAL 34 parques 43 parques 77 parques

Além dos parques municipais, já foram implantados 11 parques 
lineares, distribuídos pelas quatro macrorregiões da cidade, e há 
mais de 15 em obras, projeto ou em processo de desapropriação. Os 
parques lineares visam, ao mesmo tempo, combater as enchentes, 
proteger e recuperar as áreas de proteção ambiental (APAs) e criar 
opções para a população do entorno.

São Paulo
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O Parque Linear Várzeas do Tietê, em implantação, é 
hoje a mais importante obra de adaptação às mudanças 
climáticas em São Paulo. Significa expansão e conservação 
da permeabilidade, combate às enchentes, saneamento, 
programa habitacional para transferir população em área 
de risco para habitações seguras, criação de áreas de lazer, 
esporte e cultura.

Desde 2005, quando foi elaborado o Programa de Arbo-
rização Urbana, a cidade de São Paulo ganhou mais de 
um milhão de novas árvores. O Programa determina que 
apenas espécies nativas sejam utilizadas na arborização, 
apontadas no Manual de Arborização Urbana.

A Prefeitura também tem investido em manutenção. 
O Manual de Poda estabelece as formas adequadas para 
efetuar as podas nos exemplares arbóreos, priorizando 
a chamada poda de precisão. Desta maneira, evita-
-se proporcionar portas de entrada para patógenos e 
prolonga-se a vida da árvore. 

créditos de carbono e redução de emissões

São Paulo tem hoje duas usinas de biogás instaladas nos aterros São João e 
Bandeirantes. Estas usinas são responsáveis por gerar energia, através da capa-
citação do gás metano, para uma população equivalente a 600 mil famílias. 

Além disso, as usinas geram os chamados créditos de carbono, leiloados 
internacionalmente. Já foram realizados dois leilões, que arrecadaram um total 
de R$ 70 milhões. Estes recursos estão sendo aplicados em projetos socioam-
bientais nas regiões do entorno dos dois aterros, como forma de compensação 
pelo passivo ambiental. 

Até o momento, já foram gastos quase R$ 52 milhões nestas regiões, empre-
gados em desapropriações de terreno para implantação de parques, implan-
tação de praças e parques, ecopontos, dentre outros.

Na linha da redução de emissões, a cidade de São Paulo implantou o primeiro 
Programa de Inspeção Veicular municipal no Brasil, obrigatório para toda a 
frota registrada. O Programa reduz a poluição dos gases com repercussão na 
saúde humana (causam perda de 1,5 ano na expectativa de vida), e é também 
um programa de eficiência energética. Veículos regulados consomem menos 
combustível e assim emitem menos gases de efeito estufa.

Com o exemplo de São Paulo, a inspeção vai ser estendida ao resto do Brasil 
por decisão do Conselho Nacional de Meio Ambiente.

Além disso, foi aprovada por unanimidade na Câmara Municipal, em junho de 
2009, a meta de redução de 30% das emissões de Gases de Efeito Estufa (GEEs). 

Para tanto, foi constituído um Comitê cuja função é gerir programas e ações 
que viabilizem o cumprimento da política de mudança do clima na cidade. 
O Comitê é composto por representantes do poder público, organizações da 
sociedade civil e empresas.

Seis grupos de trabalho temáticos foram constituídos: saúde, resíduos, trans-
portes, energia, uso do solo e construções. Do trabalho destes grupos, foi 
gerado o documento Diretrizes para o Plano de Ação da Cidade de São Paulo 
para Mitigação e Adaptação às Mudanças Climáticas, instrumento que guiará os 
passos do Poder Público para viabilizar a redução de 30% das emissões de GEEs.

“O Parque Linear 
Várzeas do Tietê, em 
implantação, é hoje 
a mais importante 

obra de adaptação às 
mudanças climáticas 

em São Paulo”
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Em Brasília, a Secretaria de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do 
Distrito Federal, coordenada por Eduardo Brandão, foi criada com 
o propósito especial de construir e executar políticas públicas para 
o DF, tendo como prioridades a gestão de Resíduos Sólidos do DF e 
o programa Brasília, Cidade Parque. 

A capital do Brasil tem uma das piores situações em relação ao lixo. 
Mais de 9 mil toneladas/dia de lixo são produzidas no DF, e apenas 
2% é reciclado. A meta do novo plano distrital de Resíduos Sólidos 
é chegar aos 80% de reutilização. 

Será construído novo aterro sanitário próximo a uma Estação 
de Tratamento de Esgoto (ETE), em Samambaia, cidade-satélite do 
Distrito Federal. A área foi escolhida em razão do menor impacto 
ambiental e está com a licença ambiental pronta.  

Paralelo a estas ações, estão previstas a implantação da coleta 
seletiva, a inclusão dos catadores, a modernização de usinas, bem 
como a criação de áreas de transbordo e mais de 100 ecopontos que 
serão distribuídos em todo o DF.  

O governador Agnelo Queiroz assinou no início deste mês o decreto 
de criação do programa Brasília, Cidade Parque. O projeto prevê a 
implementação de todos os 68 parques ecológicos e 22 unidades de 
conservação, sob responsabilidade do Instituto do Meio Ambiente e 
dos Recursos Hídricos do Distrito Federal. 

Inspirado nos ideais de Lúcio Costa e concebido pelo Secretário 
de Meio Ambiente, Eduardo Brandão, o projeto prevê para este ano 
a instalação completa de 15 unidades de forma sustentável e com 
o apoio de instituições públi-
cas e privadas. O diferencial 
será a efetiva utilização das 
compensações, ambientais e 
florestais, para a implantação 
dos parques.

Governo do distrito Federal

“A capital do Brasil tem 
uma das piores situações 
em relação ao lixo. Mais 

de 9 mil toneladas/dia de 
lixo são produzidas no dF, 
e apenas 2% é reciclado”
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Nesta mesma linha de atuação, a prefeitura de Natal, sob o 
comando de Micarla de Sousa, também tem tomado atitudes verdes 
em prol do desenvolvimento sustentável da cidade.  A Prefeitura 
de Natal, por meio da Secretaria de Meio Ambiente e Urbanismo 
(Semurb), coordena a implantação de dois projetos para o reaprovei-
tamento do óleo de cozinha de coco vegetal, consumidos na cidade 
e que geram muito resíduo de impacto ambiental

Um dos projetos busca o aproveitamento do óleo de cozinha usado 
para a produção do “Sabão Ecológico”, e o outro pretende reapro-
veitar o côco verde, após o consumo da água para a produção de 
“Carvão Ecológico”.

Os projetos não possuem apenas caráter ambiental, mas também 
socioeconômico, já que vão atuar junto às comunidades para a 
geração de emprego e renda. O projeto com o óleo de cozinha 
surgiu da necessidade de evitar o seu lançamento na rede de esgoto, 
atitude muito comum nas residências. Já o projeto com o côco verde 
surge como alternativa, para evitar o desmatamento na produção 
do carvão vegetal. 

Os projetos preveem também ações de sensibilização ambiental 
junto à população para mostrar a importância de mudar seus hábitos 
e contribuir para a sustentabilidade do planeta.

A gestão de Micarla foi reconhecida no Brasil pelo projeto adote o 
verde, que em dois anos, conseguiu fazer parcerias com entidades 
e pessoas para a adoção de mais de 300 praças e canteiros de rua. 

“O Parque Linear 
Várzeas do Tietê, em 
implantação, é hoje 
a mais importante 

obra de adaptação às 
mudanças climáticas 

em São Paulo”

natal
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Foram algumas horas de avião e 3 horas de estrada que 
levaram 17 lideranças da Juventude Nacional do PV a Angra 
dos Reis, para participarem do 1º Seminário sobre Matrizes 
Energéticas, promovido pela Fundação Verde Herbert Daniel 
e realizada pela Associação Ecológica Piratingaúna.

Ainda na estrada, percebemos quão rico e belo é nosso país. 
Em cada curva, éramos presenteados com pedaços de Mata 
Atlântica e matizes de azul e verde do esplendoroso mar e 
suas ilhas encantadas.

Em Angra, fomos recebidos pelas lideranças de alguns muni-
cípios - Angra, Paraty e Mangaratiba - que aproveitaram o 
nosso movimento com o seminário e se reuniram para debater 
questões vigentes de sua região.

A abertura de nosso Seminário foi em plena praça Nilo Peça-
nha, aproveitando o sol, os bancos da praça, sem a utilização 
de tecnologias, um início saudável para os temas que recebe-
riam nossa atenção mais tardar.

A palestra do consultor Ricardo Neves foi realizado via Skype 
– ferramenta que nos possibilita trabalhar sem consumir tantos 
carbonos que, com certeza, seriam gerados com logística e mate-
riais gráficos – e teve um resultado surpreendente, demons-
trando que é factível realizar eventos a custo carbono zero.

Através de fotos, foi-nos apresentados como a Alemanha 
conseguiu renovar a linha de produção de energia, utilizando 
placas de captação de energia solar em janelas e lajes de edifí-
cios. Foram mostradas como se deu a venda de energia exce-
dente para o governo, e apresentadas as benesses de tecnologia 
internacional que não chegam ao debate no Brasil.

O segundo palestrante, Ivan Marcelo, líder ambiental de 
Angra dos Reis fez um relato sobre as condições reais das 
Usinas Nucleares Angras 1 e 2. Comentou sobre o regimento 
de segurança existente: “não temos terremoto, mas temos 
chuva. As encostas das estradas caem a qualquer chuvinha, 
impossibilitando que a via fique aberta 100%, como é solicitado 
no texto. Pelo ar, serão colocados à disposição do corpo de 
bombeiros todos os helicópteros de empresários que passam 

os finais de semana nas ilhas”, confirmou. 
O palestrante alertou, ainda, que “nós tere-
mos como paisagem um cemitério de Usinas 
Nucleares. Angra 1 que completará 40 anos 
será desligada, e Angra 3 está nascendo. O 
que vai ser feito de Angra 1? Ficará onde está 
guardando todo o seu potencial nuclear”.

Ao término das falas, ficou decidido que o 
futuro será através das lideranças que come-
çarem agora. Não há tempo de descanso. 
Por isso, vamos ao trabalho, ao estudo e à 
mobilização de pessoas que como nós acre-
ditam em um reinício mais sustentável!

 

1º Seminário sobre Matrizes energéticas em Angra dos Reis
por Júlia Duppre

Jovens que participaram:

Fancineudo Costa - Acre
Tiago Ventim - Bahia
João Pedro Gurgel - Ceará
Itamar Amaral - Sergipe
Alex  Machado- Mato Grosso do Sul
Alexandre Pereira - Paraíba
Jean Costa - Alagoas
Julia Duppre - Rio de Janeiro
Thulio Pompeu - São Paulo
Marcelo Nepomuceno e 
Louise Ferreira - Distrito Federal
Laerci Junior - Tocantins
Clemilton Olimpo - Rio Grande do Norte
William Melo - Rio Grande do Sul
Rafael Souza - Santa Catarina
Lázaro dos Reis- Minas Gerais
Jorge Vitor - Amapá
Carlos Augusto - Pará
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José luiz penna
Deputado Federal e 
Presidente do Partido Verde

O que pensa

Entrevista

revista pensar verde - nesta primeira 
edição da revista Pensar Verde, os 
temas abordados têm grande relevân-
cia no debate democrático brasileiro e 
precisam ser amplamente discutidos. 
O senhor poderia fazer uma avaliação 
geral do temas desta primeira edição? 
Para começar, qual sua visão sobre o 
novo código Florestal?
 
penna - A mudança econômica que trouxe 
para o consumo populações enormes, 
lideradas pela China e Índia, criou para 
o capital especulativo um novo Eldorado, 
que é o mercado de commodities. Isso, 
naturalmente, despertou no Brasil uma 
corrida para a produção de grãos a qual-
quer custo, criando no Congresso Nacional 
uma pressão extraordinária. Quero louvar 
aqui a disposição da bancada do partido, 
a liderança do Deputado Sarney Filho e a 
disposição do Deputado Alfredo Sirkis e 
de todos outros deputados. Infelizmente, 
esbarramos em uma previsível dificuldade 
eleitoral no Congresso para que obtivésse-
mos uma vitória. Mas isso também trouxe 
para o governo uma necessidade de regular 
essa nova realidade. Então, nós temos 
muita esperança que, com a força que o 
governo tem, haja correções importantes 
no Senado. 

revista pensar verde - Foi o debate sobre 
o código Florestal que fez recrudescer a 
violência contra os ambientalistas, com 
quatro assassinatos na Região norte 
recentemente?
 

penna – É possível que sim. Esta violência é inaceitável, e 
o partido já está se engajando na luta para garantir segu-
rança aos ambientalistas que enfrentam e denunciam crimes 
contra o meio ambiente. Inclusive já há um requerimento 
do Deputado Federal Dr. Aloizio (PV-RJ), pedindo a criação 
de uma Comissão Externa da Câmara dos Deputados para 
acompanhar de perto as investigações sobre as mortes dos 
extrativistas no Pará. Esta comissão também deverá conhecer 
e acompanhar a formulação e execução de políticas públicas 
para acabar com a onda de execuções nas regiões Norte e 
Centro-oeste, fruto do confronto agrário entre os povos da 
floresta e os agricultores.

revista pensar verde – As matrizes energéticas são outro 
tema amplamente discutido nesta edição da revista. Quais 
são as prioridades nesta área?

penna - Devemos trabalhar duramente na questão da usina 
hidrelétrica de Belo Monte, e a aliança com os índios brasilei-
ros deverá ser muito importante. A usina atinge diretamente 
50 mil pessoas a sua volta, entre várias tribos e populações 
ribeirinhas. É uma situação terrível e várias lideranças indíge-
nas estão buscando apoio internacional. Tanto que a Comissão 
Interamericana de Direitos Humanos da OEA pediu a suspen-
são da construção da usina.É uma vergonha os índios terem 
que buscar apoio lá fora, nas entidades internacionais, em vez 
de virem no Congresso Nacional, que deveria representá-los. 
Também estamos trabalhando fortemente na questão da ener-
gia nuclear, que tem sido duramente enfrentada na Comissão 
do Meio Ambiente, principalmente depois dos acontecimentos 
no Japão. Isso será uma grande luta, na qual nós deveremos 
cerrar fileiras com outros setores da sociedade com representa-
ção no Congresso. Estamos terminando a terceira usina nuclear 
e tem mais cinco para serem implantadas sem consulta à 
sociedade, sem perguntarem se a gente quer ou não. Defende-
mos uma consulta popular sobre a opção que o país tem que 
tomar nesse sentido. Para isso, o deputado Ricardo Izar (PV-SP) 
apresentou na Câmara dos Deputados um projeto de decreto 
legislativo convocando um plebiscito.
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revista pensar verde - O fechamento das usinas nucleares na Alema-
nha pode influenciar no projeto nuclear brasileiro?

penna - A Alemanha, além de datar para 2022 o fim de todas as usinas 
nucleares, também deve deixar de dar apoio econômico e tecnológico 
para outros países, inclusive para as investidas brasileiras na área. Nós, 
da bancada do PV, estivemos 
na embaixada da Alemanha e 
conversamos muito seriamente 
com o embaixador, para que 
eles vissem como era um grande 
contrassenso eles terem esta 
posição no país deles e aqui 
fornecerem R$ 3 bilhões em 
financiamento para as investidas 
nucleares brasileiras. Ao fim da 
conversa, eles demonstraram que 
dariam preferência a investimen-
tos em mini-hidrelétricas e em 
algumas experiências eólicas e 
solares. E a gente espera que isso se efetive.

revista pensar verde - O posicionamento do Partido Verde é muito 
importante para pautar a opinião pública e garantir que o pensa-
mento verde esteja presente na agenda política . como o senhor 
avalia o crescimento do PV nestes últimos anos?

penna - Eu acho que a sociedade caminhou para o nosso lado. O que 
era tratado pelos conservadores como um delírio de intelectuais jovens 
vai se transformando no grande debate da sociedade mundial, prin-
cipalmente depois do aquecimento global se tornar visível por causa 
de alguns desastres climáticos. O Brasil, por exemplo, sofreu com as 
enchentes e desmoronamentos no Rio de Janeiro e em Santa Catarina 
e tantas outras tragédias. Então, isso fez com que o PV passasse a ser 
um partido do mundo real, um partido cujo programa passou a ser 
importante no horizonte dos indivíduos, da sociedade toda. Do ponto 
de vista da estrutura partidária, criamos musculatura. De 1999 para 
cá, enquanto estive na presidência, viajei o Brasil todo atrás de novas 
filiações, para formar uma base eleitoral sólida para o partido. O 
resultado das últimas eleições reflete este trabalho: conseguimos fazer 
14 deputados federais, 36 deputados estaduais, 76 prefeitos e 1237 
vereadores. Caminhamos bastante e agora a gente não pode se atrapa-
lhar com coisas pequenas
 
revista pensar verde - Qual a receita para seguir crescendo?

penna - Soubemos esperar crescer sem perder as nossas bandeiras, a 
nossa qualidade no discurso. O partido cresceu e crescerá mais ainda, 
ocupando o espaço que nossas causas e nosso programa possibilitam. 
Temos que defender de forma intransigente o nosso projeto, sendo 
leais ao nosso passado, a quem se dedicou à construção do partido. Se 
fraquejarmos na lealdade entre nós, vamos começar a entrar no  
jogo do despedaçamento. 

“e pretendemos 
promover debates com 
a sociedade, encontros, 

congressos e consul-
tas populares para 

continuar construindo 
democraticamente 

uma agenda positiva”
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revista pensar verde - Mas, de certa forma, o atual modelo eleitoral 
no Brasil não favorece a partidos ideológicos como o Partido Verde, 
que acaba por atuar como um bloqueio. Mesmo assim, o Partido cres-
ceu. como vocês furaram o bloqueio para garantir este crescimento?

penna - Trabalhando o horizonte do possível. Nós temos uma visão de 
que os movimentos políticos se constroem com ocupação de espaços. E 
o nosso horizonte é ocupar espaços institucionais de poder, principal-
mente na área do parlamento. Então, fomos aprender a eleger, mesmo 
nessa circunstância adversa que é o processo eleitoral brasileiro, no 
qual o poder econômico é determinante e onde as práticas personalis-
tas são naturalmente vencedoras, em detrimento dos partidos. Então 
essa política, essas leis eleitorais, que favorecem o personalismo são 
uma grande barreira para estes processos coletivos, programáticos. É 
importante dizer que, com esse aprendizado, nós conseguimos formar 
quadros capazes de entender a lista de candidatos proporcionais e 
a ousadia das candidaturas próprias para cargos majoritários como 
elemento de ajuda à eleição dos candidatos proporcionais.  

revista pensar verde - O que está errado no modelo eleitoral brasileiro?

penna - Com a ausência de financiamento público de campanha e de 
votação em lista, o fator econômico passa a ser preponderante. Tivemos 
grandes lutas e nós vencemos na justiça a cláusula de barreira, que 
tirava a existência do partido que não fizesse 5% dos votos na eleição 
passada. Então nós nos associamos, fizemos um grande movimento e 
tivemos grandes parceiros nos partidos pequenos e médios, como PSB, 
PDT, PC do B, PSol, PRB e tantos outros. Partidos que tinham sensi-
bilidade contra esta cláusula de barreira, que na verdade trabalhava 
para diminuir o quadro partidário e, mais ainda, contra a renovação, a 
alternância de poder. Então, o modelo eleitoral brasileiro deve ser repen-
sado, e o partido tem trabalhado duramente na construção da reforma 
política, para conseguirmos atender aos anseios da modernidade, da 
luta política, em que se pressuponha alternância de poder.  

revista pensar verde - Quais as estratégias adotadas pelo Partido 
no congresso diante das propostas de reforma eleitoral? como está 
sendo esta atuação?

penna - O partido está trabalhando uma saída negociada, principal-
mente na Comissão Especial de Reforma Política, buscando um mix 
entre a lista fechada e o voto distrital. Seria, portanto, o sistema distrital 
misto, no qual o eleitor votaria no partido e no candidato. Então é uma 
proposta de negociação, que também inclui financiamento público de 
campanha e uma possibilidade de reforço partidário.

revista pensar verde - e o que 
mais vem por aí? O senhor pode-
ria adiantar mais alguns temas 
que terão a bandeira do Partido 
nos próximos meses?

penna - Imediatamente, nós 
deveremos tratar a questão 
nuclear, de Belo Monte, da 
Reforma Política e ainda inclui-
remos alguns temas ligados, por 
exemplo, à ampliação da vida 
democrática. Nós tivemos em 
São Paulo uma repressão dura 
da polícia sobre as manifestações 
pela liberação da maconha. Se 
as pessoas não puderem defen-
der suas idéias, há algo errado, 
algo que tolhe as liberdades 
democráticas. Então acredito 
que atuaremos neste campo e 
também na luta contra o racismo 
e qualquer tipo de preconceito, 
em defesa dos povos indígenas 
e das mulheres. E na luta pela 
paz, que deve sempre estar no 
nosso horizonte. Então, ainda no 
primeiro semestre, nós deve-
mos implementar uma agenda 
muito rica e muito abrangente 
do ponto de vista do interesse 
da sociedade. E pretendemos 
promover debates com a socie-
dade, encontros, congressos e 
consultas populares para conti-
nuar construindo democratica-
mente uma agenda positiva. 
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“É preciso estabelecer 
vínculos entre as lutas 
pelo direito à posse da terra 
com as lutas que buscam 
ecologicamente de�nir uma 
nova relação com a Terra” 

HERBERT DANIEL


