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EDITORIAL
Completamos cinco anos de Revista Pensar Verde. Tudo começou quando a Fundação Verde Herbert 

Daniel assumiu o compromisso de promover debates de alto nível para a formação política das pessoas 
que se identificam com o ideário verde. Nesses anos, sempre estivemos a frente dos temas recorrentes no 
país. Falamos de assuntos importantes, chamamos à discussão, realizamos mesas-redondas, transmitidas 
ao vivo, sobre posicionamentos relevantes à formação de opinião. 

Ao estruturarmos esta 17ª edição, gostaríamos de ter adotado um tom de comemoração, mas a 
preocupação sobre os rumos do país nos instigou a pensarmos além. Revalidamos nossa certeza de que a 
saída para a crise econômica, política e socioambiental é verde: pautada em sustentabilidade, economia 
criativa, respeito à diversidade, cuidado com o meio ambiente, com as pessoas e com a juventude. 

O resultado foi uma revista com um tema comum: Futuro. Numa perspectiva política, econômica 
e ambiental, eixos que sempre nortearam as escolhas verdes. Optamos por aumentar o número de arti-
culistas e suprimir nossa entrevista para dar espaço a mais ideias. 

Nesta edição temos o prazer de  apresentar a visão de futuro, na política, de Sarney Filho, Eduardo 
Jorge e José Luiz Penna; na área socioambiental, de Rosália Gomes, Paulo Roberto Martini, Carolina 
Dubeux e Mário Werneck; e na visão econômica de Fernando Ferrari, Celso Pudwell e Tamara Cardoso, 
Carlos Thadeu de Freitas e Juliana Serapio.

Aproveitamo também para registrar e dar visibilidade à proposta políticas que os verdes constru-
íram coletivamente para o governo que está propondo uma transição. A Executiva Nacional apresentou 
o documento e o Conselho Editorial avaliou que, quanto mais pessoas o conhecerem, maiores são as 
chances de mudanças. Por estar alinhada com a visão de futuro que rege o ideário da Fundação Verde, o 
documento abre a nossa Edição Especial. 

E, para finalizar, como não poderia ficar de fora, revisitamos as edições anteriores da nossa revista 
em uma matéria que conta como tudo começou; com a certeza de que muito há por vir, sempre buscando 
relevância, dedicação e reflexão no que fazemos. 

Vida longa à revista Pensar Verde. 

Conselho Editorial
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No final de junho, a Executiva Nacional do Partido Verde elaborou o seguinte 
documento com sugestões de posicionamento para esse novo governo que poderá atu-
ar, em uma transição, como catalizador de mudanças nos próximos dois anos. Apesar 
de se declarar independente, o PV entende que seu ideário sempre deve ser exposto, 
bem como suas bandeiras de vanguarda, uma vez que acredita na força da sociedade 
a favor desses novos tempos. 

Os caminhos da Polítca
Sugestão do Partido Verde

O fato de termos o segundo processo de impeachment em menos de 30 anos 
- com a sociedade nas ruas questionando a legitimidade do processo político e  insa-
tisfeita com a saída para crise engendrada pelos agentes políticos -, demonstra que é 
urgente e necessário fazer a reforma-mãe das reformas, que é a Reforma Política. 

“Os partidos políticos, as instituições representativas, legislativas e executivas 
não conseguem mais dar conta do necessário diálogo com a sociedade, que está cada 
vez mais informada, livre, mais exigente e autoral”.

A proposta de Reforma Política que o Partido Verde apresenta à sociedade está 
baseada nos seguintes eixos: parlamentarismo, voto distrital misto, voto facultativo, 
financiamento exclusivamente público de campanha e reforma da lei orgânica dos 
partidos políticos.
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1. Aprovação da PEC 
20A/1995 com referendo 
popular pelo Parlamenta-
rismo

O parlamentarismo convive muito melhor com 
o pluripartidarismo, produzindo governos fortes e 
legítimos e, mesmo nos insucessos, torna-se menos 
traumática para a sociedade a substituição do chefe 
de governo. 

Essa substituição é feita no caso de impasse en-
tre os membros do parlamento para formar maioria 
de sustentação ao governo, pois o parlamentarismo 
sempre deve produzir governos fortes, democráticos, 
transparentes e com muito mais participação do ci-
dadão, buscando evitar o fisiologismo.

O atual modelo de presidencialismo de coaliza-
ção é o grande gerador das crises políticas que o país 
vive. Além disso, o presidencialismo é um sistema de 
governo imperialista, centralizador e estimulador do 
patrimonialismo, reforçado pela necessidade cons-
tante de negociar a sempre frágil governabilidade. 
Em suma, o presidencialismo é um retrocesso e não 
se coaduna com exigências de uma sociedade cada 
vez mais conectada via redes sociais.

2. Voto distrital misto
O parlamentarismo exige parlamentos legíti-

mos, fortes e próximos dos eleitores. O voto, tal como 
praticado no país, produz representantes longe da 
vontade dos seus representados. O voto distrital 
misto, com a metade dos representantes eleita pela 
lista dos partidos e a outra metade pelos distritos, 
aproxima os eleitos da sociedade. Completando-se 
com a obrigatoriedade de que a lista partidária seja 
preenchida alternadamente por um homem e uma 
mulher e com um limite estrito máximo de gastos 
por campanha eleitoral.
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3. Voto facultativo
O voto é um direito e não um dever. Todas as 

democracias modernas adotam o voto facultativo. O 
voto facultativo significa plena aplicação do direito 
ou da liberdade de expressão. Esse direito deve com-
preender a liberdade do cidadão de abster-se de vo-
tar sem sofrer sanção do Estado.

4. Financiamento exclusi-
vamente público de cam-
panha

Rejeitar expressamente a participação das em-
presas no processo eleitoral é um grande avanço. No 
entanto, a rejeição nada vale se for permitido que os 
empresários, enquanto pessoas físicas, burlem o sis-
tema doando nesta condição recursos aos candidatos 
envolvidos com o seus interesses. O financiamento 
público, sustentado por um fundo específico, trans-
parente e fiscalizado pela cidadania, permite maior 
isenção dos eleitos, mas com limite estrito para pes-
soas físicas, para que os candidatos não dependam 
somente do Estado. 

5. Reforma da lei  
orgânica dos partidos 

políticos

O pluripartidarismo é um 
princípio da República Fede-
rativa do Brasil. Mantê-lo e 
atribuir aos partidos papel 
preponderante no processo 
eleitoral pressupõe que es-
tes partidos acompanhem 

os princípios democráticos, 
evitando as manobras inter-
nas dos caciques que se per-
petuam no poder através de 
artifícios como os de manter 

eternamente comissões provi-
sórias que podem ser altera-

das por uma simples canetada 
de baixo para cima. Torna-se 

imperioso que os partidos 
acompanhem o sistema de 
governo e pratiquem inter-

namente o parlamentarismo. 
Faz-se necessário que estas 

alterações sejam mantidas em 
nível de princípios, para pre-
servar a liberdade de organi-

zação partidária.
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6. Descentralização 
Novo pacto federativo que fortaleça estados e, 

principalmente, municípios.

7. Combate à corrupção
Não interferir nas investigações e julgamentos 

e adotar as dez medidas de combate à corrupção, 
protocoladas como projeto de iniciativa popular.

8. Economia
Perseguir o equilíbrio orçamentário, de gas-

tos/despesas, sem perder o foco da prioridade dos 
gastos sociais;

9. Reforma  
tributária

Reforma tributária 
simplificadora, de 
acordo com a ideia 
do Prof. Marcos Cin-
tra, de adotar im-
posto único sobre 

movimentações finan-
ceiras, implantação 
de imposto de renda 
progressivo ou sobre 

grandes fortunas.
• Crítica à política de juros altos, da taxa Selic e 

para os cidadãos;

• Rigor na aplicação da Lei de Responsabilida-
de Fiscal;

• Profissionalização das carreiras de estados e di-
minuição dos cargos públicos de livre indicação.
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10. Reforma previdenciária
Reforma da Previdência mais justa e susten-

tável economicamente. Adotar um sistema único 
de Previdência com os mesmos direitos e deveres 
para todos brasileiros. Adoção progressiva e de 
idade mínima.

11. Direitos trabalhistas

• Liberdade e autonomia sindical e fim do im-
posto sindical;

• Votar PEC 89/2015 das 40 horas semanais;

• Mais distribuição de renda e mais empregos.

12. Educação, saúde, assis-
tência social

• Manter o programa Bolsa Família;

• Preservar as vinculações educação/saúde;

• Prioridade para combater epidemias, pro-
moção da saúde e programas de saúde da 
família;

• Prioridade para os ensinos pré-escolar, fun-
damental e médio profissionalizante.
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Meio ambiente e economia de baixo 
carbono para saída da crise

1. Ratificação do Acordo de 
Paris e meta do fim do des-
matamento ilegal

• Adiantar a meta de desmatamento ile-
gal zero;

• Promover ajuste, mantendo o rigor téc-
nico no processo de licenciamento am-
biental, para tê-lo como instrumento de 
conciliação entre o desenvolvimento eco-
nômico e o uso sustentável dos recursos 
naturais, mantendo as etapas e abolindo 
o licenciamento por decurso de prazo;

• Maior transparência na aplicação dos 
Fundos Ambientais, dirigindo suas ativi-
dades para ações ambientais municipais;

• Implementação dos Planos Nacionais de 
Saneamento Básico e de Resíduos Sólidos;

• Implantação de sistema de transporte 
público em áreas urbanas, gestão da água, 
do mar e das zonas costeiras;

• Concluir a adesão dos proprietários ao Ca-
dastro Ambiental Rural (CAR);

• Manter os direitos de indígenas e popula-
ções tradicionais, bem como avançar em 
relação a esses direitos;

• Retomar o ritmo da reforma agrária com 
apoio à agricultura familiar, periurbana e 
orgânica;

• Moratória para hidroelétricas no Tapajós; 
investigar irregularidades e violências con-
tra moradores em Belo Monte;

• Substituição do diesel no sistema de trans-
porte urbano;

• Desmatamento zero na Amazônia e na 
Mata Atlântica.
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2. O Brasil (INDC) pretende 
adotar medidas adicionais 
condizentes com a meta de 
temperatura de -2 °C, em 
particular

1. Aumentar a participação de bioener-
gia sustentável na matriz energética 
brasileira, expandindo o consumo de 
biocombustíveis, aumentando a ofer-
ta de etanol, inclusive por meio do au-
mento da parcela de biocombustíveis 
avançados (segunda geração), e aumen-
tando a parcela de biodiesel na mistura 
do diesel; 

2. No setor florestal e de mudança do uso 
da terra:
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a) fortalecer o cumprimento do Código Flores-
tal, em âmbito federal, estadual e municipal; 

b) fortalecer políticas e medidas com vistas a 
alcançar, na Amazônia brasileira, o desma-
tamento ilegal zero e a compensação das 
emissões de gases de efeito estufa provenien-
tes da supressão legal da vegetação;

c) restaurar e reflorestar 12 milhões de hectares 
de florestas até 2030, para múltiplos usos;

d) ampliar a escala de sistemas de manejo 
sustentável de florestas nativas, por meio de 
sistemas de georeferenciamento e rastreabi-
lidade aplicáveis ao manejo de florestas nati-
vas, com vistas a desestimular práticas ilegais 
e insustentáveis; 

3. No setor da energia, alcançar uma maior 
participação das energias renováveis na 
composição da matriz energética brasileira, 
incluindo:

a) a expansão do uso de fontes renováveis, 
além da energia hídrica, na matriz total  
de energia; 

b) expandir o uso doméstico de fontes de 
energia não fóssil, aumentando a parcela 
de energias renováveis (além da energia 
hídrica) no fornecimento de energia elétrica, 
inclusive pelo aumento da participação de 
eólica, biomassa e solar.
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Além disso, o Brasil também pretende: 

4. No setor agrícola, fortalecer o Plano de Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano 
ABC) como a principal estratégia para o desen-
volvimento sustentável na agricultura, inclu-
sive por meio da restauração adicional de 15 
milhões de hectares de pastagens degradadas 
até 2030 e pelo incremento de 5 milhões de 
hectares de sistemas de integração lavoura-
pecuária-florestas (ILPF) até 2030; 

5. No setor industrial, promover novos padrões 
de tecnologias limpas e ampliar medidas de 
eficiência energética e de infraestrutura de 
baixo carbono; 

6. No setor de transportes, promover medidas 
de eficiência, melhorias na infraestrutura de 
transportes e no transporte público em áreas 
urbanas. 

4. Recuperação efetiva do 
Rio Doce através de Plano 
Emergencial elaborado e 
debatido com a sociedade 
e com total transparência 
na aplicação e gestão dos 
recursos oriundos do TAC.

3. Ratificação 
do Acordo  
de Nagoya

“Ao não participar, o 
Brasil vai ter dificul-
dades para defender 
seus interesses. Um 
país como o Brasil, 

que é tão complexo, 
grande e onde a bio-
diversidade é tão im-
portante, não poderia 

ficar a reboque das 
decisões de outros 
países”. Secretário-

-executivo da Conven-
ção sobre Diversidade 

Biológica (CBD) da 
ONU, Bráulio Ferrei-
ras de Souza Dias.
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O futuro do Brasil 
Uma luz verde no fim do túnel
> José Luiz Penna

A edição de novembro/
dezembro de 2009 da re-
vista Brasil Sustentável já 
apontava, em sua matéria 
de capa, para a “grande 

responsabilidade” do Brasil 
na 15ª. COP – Conferência 
das Partes sobre Mudança 
Climática, que aconteceria 

no fim daquele ano, em 
Copenhague, na Dinamar-
ca. “Além de poder cortar 
suas emissões controlando 
o desmatamento na Ama-

zônia, justificava, o Brasil é 
um dos poucos países aptos 

a conciliar interesses  
conflitantes”. 
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Brasil Sustentável é uma publicação do Conse-
lho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento 
Sustentável, instância onde finca bandeira a quase 
totalidade do PIB brasileiro. São associados do Ceb-
ds desde as Organizações Globo, o maior conglome-
rado de comunicações do país, até Banco do Brasil 
e seus principais concorrentes da iniciativa privada; 
da Petrobrás, passando pelos potentados mundiais 
do petróleo, até multis de segmentos diversos, como 
Alcoa, Bayer e Monsanto, o mega-império da transge-
nia planetária. 

É suspeita a premissa de apaziguar interesses 
em jogo, quando expressa por quem detém o poder 
de decidir. Nem tanto no plano das relações externas, 
mas pelas peculiaridades do cenário interno, onde é 
gritante o abismo entre os diversos interesses em dis-
puta, e da qual deveria derivar uma posição oficial do 
Brasil, uma base que fosse medianamente represen-
tativa da sociedade, e não apenas de grandes grupos.

Mas não deixa de ser po-
sitiva a observação então 

destacada pela revista que 
a ação de preservação da 
mata é “o maior e mais 
barato trunfo do Brasil” 
– mesmo que, para isso, 
se apoiasse em uma ra-

diografia de curto período 
(como a redução do pro-
cesso de devastação que 
havia caído 21,5 mil km2 
para um terço disso no 

biênio 2008/2009, segundo 
o Inpe), uma verdadeira 

cortina de fumaça sobre a 
escalada da destruição da 

mata como veríamos  
desde então. 
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Seis anos e uma conferência depois, o cenário 
parece o mesmo. O mundo patina sob políticas am-
bientais erráticas e vê ampliarem os sinais de que 
alguma coisa anda fora da ordem natural. O Brasil, 
um dos dez maiores poluidores do mundo, rifa sua 
vocação natural de líder, oscilando como presa de 
uma equação que ainda antagoniza desenvolvimen-
to e sustentabilidade. 

Os números seriam resul-
tado de uma política que 
tinha como meta voluntá-
ria a redução de até 40% 
das emissões dos gases do 
efeito estufa em dez anos, 
seguindo o alinhamento 
com os países emergen-

tes, que defendiam que o 
pagamento da conta para 
despoluir o planeta cabia 
ao mundo desenvolvido. 

Uma ideia no mínimo 
controversa, que, duran-
te um bom tempo, con-
tribuiu para emperrar as 
negociações nos fóruns 

das mudanças climáticas, 
e contra a qual assim ad-
vertia o físico e professor 
José Goldenberg: “Metas 

voluntárias não impressio-
nam ninguém se não forem 
sacramentadas em lei”, diz. 
“Chegar com uma promes-
sa de redução do desmate 
e esperar que países indus-
trializados aceitem metas 
compulsórias descarta a 
possibilidade de o Brasil 

exercer liderança”. 
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Dessa forma, práticas deletérias continuam vi-
gorando a pretexto de crescimento econômico. A so-
ciedade assiste passiva ao jogo dos pesos pesados do 
capital com o aval das elites conservadoras da políti-
ca, porque o que está em disputa é exatamente isto: 
o modelo de desenvolvimento a ser implantado nos 
próximos cinqüenta anos. 

De um lado, concorrem a força expansionista 
das fronteiras agrícolas e os meios de produção e lo-
comoção num contexto de crescimento ilimitado; de 
outro, uma economia baseada na preservação dos 
recursos naturais e associada a práticas de manejo 
sustentável e que garantam eficiência e produtivida-
de. Que tendência gostaríamos de ver projetada para 
o fim do século?

Ironicamente nos acostumamos a pensar um 
futuro verde para o Brasil. Nosso imaginário ainda 
projeta um florão de primeiro mundo, dotado de in-
finitas facilidades tecnológicas e bem-estar perene. 
Nossa realidade, porém, aponta para um destino dia-
metralmente adverso.

Modelo em disputa Convivemos frequen-
temente com desastres 

ambientais e eventos cli-
máticos extremos e raros 
até então no país; com 
longos períodos de es-

tiagem intercalados com 
enchentes devastadoras; 
com a asfixia das cidades 
e o movimento crescen-
te de massas migratórias 
fugidas das intempéries; 

com a persistência crônica 
da fome e o ressurgimento 
de doenças causadas por 
vetores dados até então 
como erradicados. Que 
ninguém se engane: são 

traços de um modelo eco-
nomicamente irracional, 
socialmente excludente e 
ambientalmente mortal. 

Um modelo cronicamente 
inviável. 
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Mesmo o olhar mais cético sobre as causas 
dos desequilíbrios climáticos e desastres ambien-
tais é capaz de enxergar um modelo ultrapassado 
e do qual o mundo industrializado tenta se livrar. 
O Brasil, porém, insiste em trafegar pela contra-
mão da história. Políticas adotadas pelo país nas 
últimas décadas não só minam suas bases, como 
também lançam uma sombra no seu futuro, ani-
quilando, no médio prazo, as chances de ascensão 
social como prega a máquina governamental. 

Eis o arcabouço de uma di-
nâmica regressiva: explora-
ção desordenada da flores-
ta iniciada com a abertura 
da Transamazônica; incen-
tivos crescentes à expansão 
da produção agrícola sobre 

a mata, com reflexos sig-
nificativos na geração de 

gases poluentes; prioridade 
para mega-projetos hídri-

cos, que desterram popula-
ções indígenas e dizimam a 
biodiversidade; exploração 

desenfreada do subsolo; 
aposta incondicional no 

pré-sal como força motriz 
de seu projeto de desen-

volvimento; e a eleição do 
automóvel como principal 
meio de transporte, sem 
que ao menos se exija da 

indústria o compromisso de 
um dia prescindir do com-

bustível fóssil.  

Com esse cenário, como fazer a transição 
para uma economia de baixo carbono? Como, en-
fim, recolocar o país no caminho da sustentabili-
dade? O primeiro passo é ratificar o Acordo de Pa-
ris (há quem ainda o considere um retrocesso por, 
mais uma vez, não impor metas fixas de redução 
de poluentes), firmado no final do ano passado, 
durante a COP 21, e do qual o Brasil é um dos 
195 países signatários. Pelo novo acordo, assume-
-se o compromisso de limitar o aumento médio da 
temperatura do planeta a 1,5 ºC. Ou, se possível, 
em um nível bem abaixo de 2 ºC, barreira que, 
se ultrapassada, traria consequências catastróficas 
conforme prevê boa parte dos cientistas.    

A meta é zerar a emissão 
de gases do efeito estufa 
até a metade do século, 

com uma redução signifi-
cativa até 2030. Para isso, 
será destinado um mon-
tante de 100 bilhões de 

dólares anuais aos países 
mais pobres que apresen-
tem projetos de mitigação 
do aquecimento global e 
adaptação às mudanças 

climáticas. 
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Deverá, ainda, nesse curto 
espaço de tempo, empreender a res-
tauração e o reflorestamento de 12 
milhões de hectares de florestas e re-
ver o auto-licenciamento ambiental 
por parte das empresas do setor de 
infraestrutura que tenham interesse 
em explorar a região. O compromis-
so do Brasil de pôr fim ao desma-
tamento de dois principais biomas 
brasileiros, a floresta amazônica e o 
cerrado, se posto em prática, livraria 
a pressão sobre seus principais rios, 
abrindo a possibilidade de uma me-
lhor gestão de seus recursos hídricos, 
além de múltiplas aplicações ofere-
cidas por sua biodiversidade. 

A cota brasileira nessa 
empreitada é de uma 

redução de mais de 40 % 
dos poluentes (baseada 
nos índices registrados 
em 2005) em um prazo 

de quinze anos. E isso se 
traduz por um esforço do 
tamanho da meta esta-
belecida. A começar por 
um efetivo e eficaz con-
trole do desmatamento, 

tendo no horizonte o 
compromisso de zerar o 
desmatamento ilegal em 
seus biomas – não custa 
lembrar que as emissões 
derivadas da destruição 
da mata correspondem 

hoje a um terço do total. 
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Só o empenho preservacionista, no entanto, 
não seria suficiente para alinhar o país nos trilhos da 
COP 21. O Brasil teria que promover uma revolução 
energética, com a revisão substancial de sua matriz 
global. E isso significa abrir mão da geração nuclear e 
abolir gradualmente as usinas termoelétricas, que de-
mandam um altíssimo custo operacional e provocam 
intensa poluição atmosférica, além de substituir pro-
jetos de mega-hidroelétricas como Jirau e Belo Mon-
te, por usinas de menor porte e mais baixo impacto 
ambiental.  

Revolução energética

Na outra ponta, deveria in-
vestir na expansão de fontes 

renováveis, em especial a 
biomassa, a energia solar 
e a eólica. Chega a ser um 

contrassenso imaginar que, 
em um país de dimensões 
continentais e regimes de 

insolação e de ventos dessa 
magnitude, possa relegá-las 
a um segundo plano. A ener-
gia dos ventos, por exemplo, 
tem potencial de contribuir 

com uma fatia de até 20% de 
toda a matriz até meados do 
século, mas ainda derrapa 

por falta de investimentos em 
seus sistemas de transmissão, 
apesar do crescimento verifi-

cado na última década.  

No front agrícola, a ofensiva para um novo or-
denamento começa pelo incentivo ao Plano de Agri-
cultura de Baixa Emissão de Carbono (Plano ABC), a 
principal estratégia do país no setor agropecuário 
para atender os compromissos assumidos. Trata-se 
de um pacote de sete programas que incluem a re-
cuperação de pastagens degradadas num total de 15 
milhões de hectares, além da adição de outros 5 mi-
lhões destinados à integração da lavoura, pecuária, 
floresta e sistemas agroflorestais.

Soma-se a isso o incentivo à agricultura fa-
miliar, a força motriz da agricultura brasileira, com 
cerca de 70% da produção de alimentos consumidos 
no país, mas que vem perdendo terreno nos últimos 
anos. É preciso, ainda, avançar no processo de ma-
nejo sustentável com o uso de técnicas e de energia 
renovável, e em um sistema de comercialização que 
aproxime os polos de produção do consumidor, privi-
legiando a oferta de produtos de agricultores locais; 
e incorporar uma nova matriz, que assegure não só 
aspectos socioeconômicos, como também ecológicos 
e de segurança alimentar, eliminando espécies gene-
ticamente modificadas (transgênicos) e promovendo 
as bases para uma lavoura isenta de agrotóxicos.

Será necessário, também, im-
plementar programas de efi-
ciência energética a fim de 

conter o desperdício, um dos 
fatores de maior peso na emis-
são de poluentes. Hoje o Brasil 
desperdiça pelo menos 10% de 
tudo o que é consumido anu-
almente, ou meia Itaipu. Tro-

cando em miúdos: somente em 
razão da ineficiência e da ob-

solescência do sistema elétrico, 
10 milhões de toneladas de dió-
xido de carbono são despejados 
todo ano na atmosfera. Zerar 

essa perda é o mesmo que reti-
rar 3,5 milhões de veículos  

das ruas.
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José Luiz Penna
É presidente nacional do Partido Verde. 

Elegeu-se deputado federal, em 2010, por 
São Paulo. Além da política, investiu na área 
artística e cultural, militando no teatro, na 
música e no cinema. Aos 70 anos, Penna 
acredita que o exercício da política se dá 
entre o ativismo e a prática institucional, 

caminho capaz de fazer frente aos desafios 
de um tempo em constante transformação.

Claro que o pressuposto de um ordenamento 
político-ambiental tem como eixo central a mudan-
ça da forma como produzimos e como nos locomo-
vemos. Isso significa que, prioritariamente em duas 
décadas, o automóvel assim como indústrias e usinas 
deixem de operar com combustíveis fósseis, deriva-
dos de petróleo, gás ou carvão. No caso dos transpor-
tes, que representam 80% das emissões, o primeiro 
passo é expandir a produção dos biocombustíveis, 
particularmente com o aumento da oferta do etanol, 
cujo programa foi praticamente abandonado nos úl-
timos anos.

Por fim, para que o Brasil carimbe seu passa-
porte para um novo mundo verdadeiramente sus-
tentável, a sociedade deve se conscientizar de que a 
escala de consumo com que se acostumou a viver é 
incompatível com a capacidade de renovação dos re-
cursos que o planeta oferece. É imprescindível uma 
mudança nesses padrões. Daí a própria natureza se 
encarregará de levar o gigante a uma posição de li-
derança. Só vai depender de visão e vontade política 
para exercer de fato o papel lhe que cabe. 
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Política não é negócio, 
política é para servir
> Eduardo Jorge

“Um verdadeiro congressista (no caso se refere aos militantes do 
seu partido, Partido do Congresso da Índia) é um servidor. Está 
eternamente servindo, jamais deseja ser servido. Ele se satisfaz 
com facilidade no que se refere ao próprio conforto. Sente-se 

feliz em atuar nos bastidores. Nunca é comunal ou provinciano. 
Seu país é sua maior prioridade”. Gandhi
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Gostaria de falar sobre muitos dos sonhos/pro-
gramas verdes para o futuro do Brasil. Por exemplo, 
uma liderança no combate ao aquecimento global 
com a descarbonização da nossa matriz energética, 
desmatamento zero, agricultura sem venenos, ali-
mentação saudável para o nosso povo. Ou do aboli-
cionismo animal com o fim das torturas e agressões 
às outras espécies que dividem conosco este planeta 
azul. Ou da erradicação da miséria, da melhor dis-
tribuição das rendas, da adoção da jornada de 40 
horas e da transição para a jornada de 30 horas e 
para uma economia de pleno emprego com traba-
lho digno e justo. Ou da adoção de uma seguridade 
equilibrada com um SUS realmente universal e de 
qualidade e uma previdência unificada com mesmos 
direitos e deveres para todos brasileiros sem exceção 
ou privilégios para uma ou mais corporações. Real 
respeito aos direitos das mulheres, pessoas LGBT, ín-
dios, negros, deficientes e jovens. Carreiras públicas 
respeitadas para professores e trabalhadores da saú-
de. Universalização do saneamento básico e prote-
ção para nossas águas e biomas. Quebra da economia 
do crime e reforma da administração penitenciária 
com a descriminalização do uso de drogas. Diminui-
ção de gastos militares. Uma economia equilibrada 
e sustentável que crie valores e respeite o trabalho 
digno e justo. Enfim, ver um Brasil que contribui para 
a governabilidade mundial através do fortalecimento 
das políticas públicas da ONU e da sua progressiva 
transformação numa verdadeira Federação Mundial 
Democrática.

Mas não vou falar de nada disto!

Quero falar de um caso 
de pronto socorro. Trata 
-se do apodrecimento 

do sistema de democra-
cia representativa do 
Brasil. Um caso termi-
nal que precisa de um 

renascimento.
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Sua derrocada ameaça a redemocratização de 1988 
colocando em risco todas as nossas conquistas nas 
áreas econômica, social e ambiental de lá para cá.

A política no Brasil virou negócio! E pior, frequente-
mente negócio sujo e criminoso. É urgente uma refor-

ma radical, profunda, completa.

Seguem algumas 
ideias para um projeto 
de reforma política a 
ser apresentado pelo 
PV para os próximos 

anos. Em tempo, é ho-
nesto dizer que muitas 
destas ideias se apro-
veitam da experiência 
democrática de países 
como Inglaterra, Ale-
manha e principal-

mente Suécia. 
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- 3 - 

Parlamentarismo. É o regime da responsabilidade parla-
mentar para substituir o regime da irresponsabilidade parlamen-

tar e do centralismo/autoritarismo.

- 1 - 

- 2 - 

 Voto distrital misto/facultativo. Ele combina politização, trans-
parência ideológica, permite estrita fiscalização do cidadão sobre o 

parlamento, permite o instituto da deposição do representante eleito 
traidor de seus programas a qualquer momento a critério dos eleito-

res do distrito, significa o meio mais eficiente para um corte radical de 
gastos de campanha. Estudar boas experiências como da Alemanha e 

do Japão pós guerra, da Suécia, etc.

 Cláusula de barreira. A experiência democrática mun-
dial mostra que é uma necessidade para evitar uma pulveri-
zação demasiada no parlamento.  O PV, se é um partido de 
ideias, não deve temer este desafio. Ele tem provado que é 

capaz de superá-lo em muitos países.
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- 4 - 

- 5 - 

Financiamento de campanhas. Misto de público com privado de pessoas físicas. 
O importante é ter limites muito estritos e fáceis de fiscalizar.

Parlamento federal. Fim do Senado 
como conhecemos hoje. As funções do 
senado realmente necessárias, votar 
em segunda instância e apenas em 

casos que a afetem a estabilidade da 
federação, podem ser assumidas pelos 
três deputados mais votados de cada 

estado. Eles teriam este trabalho/
poder a mais em relação aos demais 

deputados com uma tremenda econo-
mia de recursos orçamentários e de 
tempo na análise congressual. Redu-
ção de 25% do número de deputados 
em cada estado da federação. Reorga-
nizar o trabalho legislativo de forma a 
torná-lo mais concentrado, gastar me-
nos com deslocamentos e permitir um 
maior contato direto do parlamentar 
com os cidadãos. Salário parlamen-
tar de, no máximo, 20 salários-míni-
mos.  Fim de assessorias de gabinete. 
Fim de verbas de gabinete. Assessoria 
coletiva da liderança de cada partido 
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- 6 - 

Parlamento estadual. Aplicar os mesmos princípios do item anterior nas 
Assembleias Estaduais cortando 25% das bancadas.

para o conjunto de seus parlamentares. Fim de frotas de carros 
oficiais. Fim das emendas individuais no orçamento federal.  

Menos parlamentares e mais trabalho parlamentar. Mais qua-
lidade em Brasília e menos quantidade e despesas desnecessá-
rias.  O Brasil tem o segundo parlamento mais caro do mundo, 

é um abuso diante das dificuldades de nosso povo.

 Parlamento municipal. É onde deve se dar a maior 
transformação de combate à formação de castas po-
líticas apartadas da vida do povo. É aqui que devem 

surgir as vocações para servir que vão compor os outros 
níveis parlamentares estaduais e federal. O vereador 

deve atuar mantendo-se na sua profissão ou ocupação 
anterior a sua eleição. Não deve ter salário adicional. 
Deve encarar como uma honra servir a sua cidade. 

Nós queremos atrair para a política os melhores e não 
pessoas que buscam prioritariamente uma mera as-

censão social como em boa parte dos casos que vemos 
hoje. Em cidades com mais de duzentos mil habitan-
tes, que exijam um gasto maior de tempo, podemos 
pensar numa ajuda de custos, por exemplo, o salário 
inicial de um professor municipal daquelas cidades... 

Fim de assessorias, verbas de gabinete, frotas de carros 
oficiais etc. Metade das vagas nas câmaras municipais 
devem ser obrigatoriamente de mulheres. Nas cidades 
maiores, a câmara pode ser completada/ajudada nas 

suas tarefas legislativas/fiscalizadoras por conselhos de 
bairros eleitos nos distritos eleitorais. Isto seria uma 

grande escola de política e cidadania, uma verdadeira e 
ideal fusão de democracia representativa e democracia 
participativa, expandindo, de forma extraordinária, o 

número de cidadãos envolvidos na missão de governar.

 
Mais democracia para o Brasil.- 7 - 

Eduardo Jorge
é médico sanitarista e político 

filiado ao Partido Verde.
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Desafios para um futuro verde
> José Sarney Filho

Para que o Brasil 
tenha um futuro 

verde, marcado pela 
preservação ambiental 
e o desenvolvimento 

sustentável – ou, 
melhor dizendo, para 
que haja um futuro 
–, é preciso encarar 

a questão maior, que 
é a das mudanças do 

clima.
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Há certezas e incertezas sobre o tema. O aque-
cimento global e suas consequências, como as tra-
gédias decorrentes de eventos climáticos extremos, 
em todo o mundo, o degelo das calotas polares e a 
submersão de ilhas do Pacífico, por exemplo, são in-
contestáveis, fazem parte da realidade presente do 
planeta. Temos uma boa dose de certeza de que es-
ses fenômenos se intensificarão, de forma exponen-
cial, nas próximas décadas. Mas não sabemos ainda 
como irão ocorrer e qual será essa intensidade.

A natureza existe em equilíbrio precário. As 
modificações profundas a que vem sendo submetida 
pela ação humana implicam rearranjos complexos 
influenciados por múltiplos fatores interdependen-
tes, sobre os quais, embora o avanço tecnológico per-
mita modelagens cada vez mais fiéis à realidade, as 
previsões de cenários futuros são incertas.

Mas uma coisa é clara: a perspectiva de man-
ter o aquecimento global abaixo de 2 °C, buscando 
limitar o aumento da temperatura a 1,5 °C acima 
dos níveis pré-industriais, conforme o acordo climá-
tico negociado em Paris, é insuficiente para evitar 
as catástrofes que se prenunciam. E mais, ainda que 
todos os países cumpram rigorosamente as metas 
acordadas, não nos manteremos abaixo dos 2 °C.

Daí a importância de cada país reduzir ao 
máximo suas emissões. A proposta brasileira apre-
sentada na COP 21 é boa, mas ainda pode melhorar. 
O país tem sido protagonista em todos os fóruns in-
ternacionais ligados ao clima. Durante a COP 20, no 
Peru, o Brasil defendeu a responsabilidade comum, 
porém diferenciada. Países subdesenvolvidos e em 
desenvolvimento teriam compromissos mais modes-
tos e com menor grau de vinculação.
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Fundamental, nesse contexto, é a implementa-
ção do Plano Nacional de Adaptação (PNA), que pode 
servir como referência para outros países, juntamente 
com o avanço que obtivemos na área de pesquisa cli-
mática, monitoramento e alerta. Vou trabalhar para 
que todos os biomas brasileiros, em um futuro próxi-
mo, sejam monitorados com a qualidade e o nível de 
detalhamento que já são empregados na Amazônia. 
Isso será fundamental para estancar a devastação dos 
ecossistemas e definir estratégias de adaptação. Ain-
da este ano, o Cerrado terá monitoramento on-line.

Como condição para este futuro, construído so-
bre políticas de preservação, mitigação e adaptação, 
está a parceria do setor privado e da sociedade civil, 
que precisam estar lado a lado com o poder público, 
não só nas ações mas também construindo conjunta-
mente a discussão sobre problemas e soluções.

Cumprimos um im-
portante papel como 

mediadores entre 
países ricos e pobres. 
Temos que atentar, 
porém, para o risco 

de que isso degenere 
para uma liberalida-

de quanto ao nível de 
emissões de gases do 
efeito estufa, pois é 
preciso que cada um 
reduza suas emissões 
até o limite de suas 

possibilidades, dada a 
gravidade das mudan-

ças do clima.
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Muitas cidades também têm sofrido com secas 
severas, que tornam crítico o abastecimento urbano. 
Os reservatórios vazios ainda comprometem nossa 
produção energética, baseada em uma matriz predo-
minantemente hidrelétrica.

A verdade é que as mudanças do clima atin-
gem todos os setores da sociedade – a cidade e o 
campo, o trabalho e o lazer, o cotidiano de cada um. 
Assim, é preciso desenvolver estratégias tanto gerais 
quanto setoriais, e nas três esferas da federação.

Onde não chove e a terra é infértil, não brota semente 
e o boi não engorda. Então, o setor agropecuário é um 

dos que mais precisam se preocupar com o aquecimento 
global. Seu prejuízo econômico com problemas como 
a alteração do regime pluviométrico é considerável, 

podendo chegar a inviabilizar os investimentos. Portanto, 
o agronegócio pode e deve ser um grande aliado na busca 
de soluções. Isso vale, igualmente, para os outros setores.

No Ministério do Meio Am-
biente, estamos colocando em 
prática a conciliação de inte-
resses em prol do desenvolvi-
mento sustentável. Exemplo 
disso é o projeto de licencia-
mento ambiental, negociado 
com o ministério público, a 

sociedade civil e o setor produ-
tivo. Estamos preparando um 
novo modelo, que irá benefi-
ciar tanto os empreendimen-
tos quanto a preservação do 

meio ambiente.
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De outro lado, temos as oportunidades gera-
das com a necessidade de uma nova economia, mais 
verde, com a produção e o consumo regidos por prin-
cípios como o não desperdício e a reciclagem. Surge 
disso um novo perfil produtivo e um novo mercado, 
que premia quem incorpora a sustentabilidade em 
seu negócio e fecha as portas para quem dá espaço 
ao aumento de emissões.

É preciso compreender 
que o setor privado é 
essencial para o com-
bate às mudanças do 
clima, assim como 
para as medidas de 
adaptação e mitiga-

ção. Essa questão tem 
dois vieses. De um 
lado, a necessidade 
de se adaptar àquilo 
que já está aí, como a 
alteração do regime 

de chuvas. O reflores-
tamento, assim como 
a proteção dos ma-
nanciais, é condição 

sine qua non para que 
uma série de ativida-
des possa continuar a 
existir e todos têm que 

fazer sua parte.
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Sarney Filho
Atualmente é Ministro do Meio Ambiente. 

É Deputado Federal PV/MA.

Despertar a consciência de que cuidar do meio 
ambiente é cuidar de tudo o que diz respeito ao ser 
humano – como tão bem diz o Papa Francisco, cui-
dar de nossa casa comum – e mudar paradigmas são, 
talvez, nossos maiores desafios. Precisamos garantir 
que essa compreensão seja internalizada por todos 
os setores do governo e pela sociedade.

A preservação ambiental é uma questão que 
perpassa todas as áreas temáticas e não pode mais 
ser vista como entrave ao desenvolvimento. Muito 
pelo contrário, ela tem a enorme responsabilidade 
de viabilizar o futuro.

Assim como o cidadão vai precisar aprender a reciclar seu 
lixo e repensar sua opção de transporte nas cidades, o 

empresário vai ter que avaliar as consequências de suas 
atividades e adequá-las à economia verde, com uma nova 

lógica produtiva. É extremamente promissora, por exemplo, 
a produção de energia renovável, especialmente a solar e 
a eólica, para as quais o Brasil tem uma vocação natural 

incomparável. Mas vai ser preciso um trabalho consistente 
para adotar essas fontes, pois o vínculo do país com os com-

bustíveis fósseis é muito arraigado. 
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Quem decidirá por você? 
(Alimentos transgênicos: 
precisamos deles?)
> Rosália Gomes

Os impactos urbanos 
e florestais.
> Mario Werneck

O meio ambiente 
pós-sustentabilidade
> Paulo Roberto Martini

Conciliando os múltiplos desafios
socioambientais do Brasil 
> Carolina Burle Schmidt Dubeux
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Conciliando os múltiplos desafios
socioambientais do Brasil 
> Carolina Burle Schmidt Dubeux

O Acordo de Paris, adotado na Convenção do Clima no 
final de 2015, estabelece como objetivo o limite de 2 ºC 
para o aumento médio global da temperatura, em 2100, 

relativamente aos níveis pré-industriais e recomenda 
esforços para que este limite não ultrapasse 1,5 ºC. Na 
ocasião, 196 países ofereceram contribuições nacionais 
para a mitigação das emissões de gases de efeito estufa 

(GEE), entre outros compromissos assumidos. 
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Agravando as preocupa-
ções, um artigo publica-
do na edição da revista 
Nature de junho passa-
do alerta que os com-

promissos de mitigação 
assumidos no Acordo 
não seriam suficientes 
nem para conter o au-

mento em 2 ºC. Climate 
Analytics, já em 2015, 
advertia que, para res-
tringir o aumento da 

temperatura a 1,5 ºC em 
2100, as emissões pla-
netárias líquidas (emis-
sões menos remoções 
de GEE da atmosfera) 
deveriam ser zeradas 
entre 2060 e 2080 e, 
mesmo assim, apenas 
com probabilidade de 

50% de sucesso.

A recomendação de se limitar o aumento a 
1,5 ºC encontra reforço nas novas avaliações da Euro-
pean Geoscience Union do último mês de abril, que 
estimaram diferenças substanciais entre os impac-
tos climáticos causados pelo aumento de 1,5 ºC e de  
2 ºC. No limite superior, os impactos seriam regional-
mente muito mais severos e o aumento do nível do 
mar chegaria a 50 cm, em 2100, 10% acima do que 
no limite inferior.
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Assim, apesar das incertezas inerentes às esti-
mativas climáticas, é razoável supor, que para man-
ter o aumento da temperatura em níveis aceitáveis, 
os países deverão realizar esforços muito mais ambi-
ciosos do que os assumidos, o que implicará custos 
adicionais de mitigação. Caso contrário, a demanda 
por recursos para a adaptação ou para a remediação 
dos danos inevitáveis causados por um clima muito 
inóspito pode chegar a níveis muito elevados. Por 
exemplo, as perdas na agricultura, pela mudança na 
temperatura e na precipitação, podem ser muito al-
tas, bem como os custos de remoção da população 
de áreas costeiras inundáveis pelo aumento do nível 
do mar. Enfim, são inúmeros os exemplos dos custos 
associados aos impactos da mudança do clima que 
somente uma mitigação vigorosa pode minimizar.

No Brasil, os desafios socioambientais dos 
próximos anos, independentemente da questão 
climática, já são imensos. As estatísticas reve-
lam um quadro de degradação social e ambien-
tal muito significativo: alta taxa de desempre-
go, baixo poder aquisitivo, péssima mobilidade 
nos grandes centros urbanos, níveis alarmantes 
de doenças de veiculação por vetores e associa-
das à poluição atmosférica, hídrica e do solo etc.
Além disso, temos continuada perda de recursos 
ambientais causada por níveis de desmatamento 
ainda altos, mesmo que menores em relação a 
um passado recente. Junte-se a isso um baixo ní-
vel de atividade econômica com a perspectiva de 
um produto interno bruto (PIB) negativo por dois  
anos seguidos. 

Em face das questões globais de clima e das carências 
locais, como, então, tratar das questões socioambientais 

no curto prazo? Uma possibilidade seria a sociedade, 
por meio de seus canais legítimos, estabelecer objetivos 
domésticos de mitigação de emissões de GEE de longo 

prazo como, por exemplo, zero emissão líquida de 
carbono em 2050 ou outro ano qualquer e explorar 

sinergias entre as políticas de clima e as demais políticas 
de desenvolvimento socioambiental. Esta perspectiva 

contribui também para minimizar trade-offs – onde há 
conflitos de escolha – e investimentos em infraestruturas 

carbono-intensivas de longa vida útil.
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Estabelecido o objetivo de longo prazo, fazen-
do-se um esforço de backcasting – método de pla-
nejamento que começa com a definição de um fu-
turo desejável e que, em seguida, identifica políticas 
e programas que conectam o futuro planejado com 
o presente –, poderiam ser definidos os objetivos de 
curto e médio prazos, passíveis de serem mensura-
dos, revisados e repensados sempre que necessário. 
E, ainda, fazendo-se uso de uma avaliação multibe-
nefício, poderiam ser identificadas as ações em favor 
do clima que gerassem outros benefícios que não os 
climáticos. Dessa forma, em consonância com a miti-
gação de GEE, estariam sendo implementadas ações 
voltadas ao meio ambiente local e ao desenvolvimen-
to em geral, inclusive reduzindo a vulnerabilidade 
das populações à própria mudança do clima.

Esta sinergia é possível porque grande parte 
das atividades econômicas mais emissoras de GEE 
causa toda sorte de impactos socioambientais: a ex-
tração, a conversão e o uso de energia emitem po-
luentes locais, inclusive particulados e precursores 
de deposição ácida que contribuem para a poluição 
atmosférica local e regional e para a degradação de 
ecossistemas; a falta de gerenciamento adequado de 
resíduos impacta a qualidade dos recursos hídricos 
pela presença de lixo (e chorume), de esgotos urba-
nos e de efluentes industriais; as práticas agrícolas 
tradicionais degradam o solo e deterioram os corpos 
hídricos pois carreiam sedimentos e nitrogênio; as 
mudanças no uso do solo, principalmente o desma-
tamento de florestas nativas, impactam fortemente 
a biodiversidade, impondo altos custos à economia 
pela redução de oferta de serviços ecossistêmicos. 
Um dos casos mais promissores ocorre no setor de 
transportes rodoviários, o pesadelo nacional das 
grandes cidades e das estradas brasileiras. Além de 
ter sido a terceira maior fonte de emissões de GEE em 
2010, o transporte caótico e irracional emite grandes 
quantidades de poluentes locais, sendo um dos prin-
cipais fatores limitantes do aumento da qualidade de 
vida. Quanto maior a eficiência desse setor, menores 
as emissões de GEE e os custos de saúde associados à 
poluição e ao tempo perdido com deslocamento. 
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Enfim, explorar as sinergias 
entre políticas de clima e 
de desenvolvimento em 
geral significa encontrar 
soluções que atendam 
a múltiplos objetivos 

simultaneamente, sejam 
eles na sua totalidade ou em 
parte. Em termos setoriais, 

há um vasto espectro de 
medidas de mitigação de 
emissões de GEE, desde 

simples aprimoramentos 
de gestão até o uso de 

tecnologias radicalmente 
novas. Se a análise de 

viabilidade econômica de 
cada medida de mitigação 
ou de um conjunto delas 

computar o valor dos 
benefícios associados, por 

exemplo, à diminuição 
dos custos de saúde pela 
redução concomitante de 

poluentes locais, à redução 
de custos relativos ao tempo 
de locomoção pela melhoria 
do sistema de transportes, 

entre outras inúmeras 
possibilidades, o resultado 

final da avaliação pode 
revelar benefícios muito 

significativos.
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As políticas de mitigação setoriais podem 
também ser avaliadas em face de suas implicações 
macroeconômicas. Por exemplo, pode-se projetar 
um cenário macroeconômico de longo prazo que 
desconsidere medidas de mitigação (um cenário 
business as usual) e posteriormente simular a ado-
ção de tais medidas (um cenário de mitigação). A 
diferença entre os cenários, aferida por meio da 
avaliação de indicadores como PIB, taxa de in-
vestimento, balança comercial, nível de emprego, 
renda das famílias, distribuição de renda, entre 

outros, evidencia ganhos e perdas e permite que 
se façam desenhos de políticas que maximizem os 
benefícios. Tais projeções também se destinam a 
avaliar os impactos de políticas macroeconômi-
cas como, por exemplo, da adoção de sistemas 
cap&trade, onde os agentes econômicos recebem 
licenças de emissão comercializáveis, ou de uma 
taxa de carbono em distintos níveis de cobrança 
(US$/tCO2e) e para diferentes reciclagens dos re-
cursos arrecadados (redução do déficit público, de 
encargos sociais etc.). 
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Um exemplo de estudo desenvolvido com o 
propósito de identificar implicações econômicas de 
medidas de mitigação é o estudo Implicações Econô-
micas e Sociais de Cenários de Mitigação de Gases de 
Efeito Estufa no Brasil até 2030 (Projeto IES-Brasil), re-
alizado em âmbito do Fórum Brasileiro de Mudança 
Climática (FBMC), recentemente publicado. Utilizan-
do um modelo macroeconômico de equilíbrio geral 
(CGE), o IES-Brasil concluiu que a adoção de um con-
junto de medidas de mitigação setoriais (selecionadas 
por especialistas) para os setores de oferta de energia, 
demanda de energia (de transporte, industrial resi-
dencial e público), agricultura, mudança de uso do 
solo e resíduos, a um custo de até U$20/tCO2e evi-
tado com um potencial de redução, no ano de 2030, 
de 22% das emissões em relação a um cenário de 
referência, ou seja, sem tais medidas, resultaria em 
um PIB 0,8% superior àquele projetado, uma taxa de 
desemprego 6% menor e alguma melhoria na distri-
buição de renda. Na hipótese de adoção de medidas 
mais ousadas, a um custo de até U$100/tCO2e e com 
um potencial de mitigação de 39%, o PIB seria 2,6% 
superior, com taxa de desemprego de 19,5% menor 
e também melhoria a distribuição de renda. O IES-
-Brasil simulou, ainda, o efeito do uso de taxas mun-
diais de carbono de U$20/tCO2e e de U$100/tCO2e 
concomitantemente à implementação das ações de 
mitigação, concluindo que haveria como aumentar 
ainda mais os níveis de mitigação sem que houvesse 
perdas econômicas significativas. Além disso, no caso 
da taxa mais alta, haveria um maior saldo da balança 
comercial devido às vantagens comparativas do Bra-
sil no setor energético.

Outros estudos de natureza similar estão em fase de 
conclusão, como, por exemplo, uma nova fase do próprio 

IES-Brasil, agora com simulações até 2050, e o estudo 
Cenários Integrados de Mitigação de Emissões de Gases 

de Efeito Estufa para o Brasil até 2050, coordenado pelo 
Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicações 

(MCTI). Não são estudos absolutamente inéditos, nem 
abarcam todas as possibilidades de análise, mas trazem 
inúmeros aprimoramentos e novos insumos à decisão. 
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Carolina Burle Schmidt Dubeux
é doutora em Planejamento Energético e 
Ambiental. É pesquisadora do Centro de 

Estudos Integrados sobre Meio Ambiente e 
Mudança Climática - Centro Clima/COPPE/ 

UFRJ. É autora do quinto relatório de avalia-
ção do IPCC, grupo de trabalho II, capítulo 

sobre Economia da Adaptação.

Em suma, uma política de 
clima ousada pode ser um 
fio condutor para políticas 

de desenvolvimento em 
geral, trazendo benefícios 

amplos em nível micro 
e macroeconômico. 

Pode, ainda, ajudar a 
colocar o país em rota 
de convergência com 
prováveis exigências 

futuras por compromissos 
globais ousados – ou 

mesmo de cunho 
comercial. Para isso, 
além de estudos cada 

vez mais abrangentes, é 
importante ampliar os 

canais de discussão entre 
atores políticos e agentes 

econômicos e sociais sobre 
o que se quer e o que se 

pode fazer. Somente assim 
teremos uma perspectiva 
de desenvolvimento que, 
ao mesmo tempo, resulte 
em ganhos de bem-estar 

aos cidadãos, promova um 
meio ambiente saudável 

e contribua com o esforço 
global de clima. 
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Com isso, há uma tendência a aceitar, como 
pressuposto, que o futuro deverá ser, e será, modela-
do pelos avanços biotecnológicos. 

Qualquer crítica ao desenvolvimento de novas 
tecnologias parece constituir uma oposição ludista ao 
desdobrar do futuro e à própria ciência. 

Contudo, devemos sempre questionar que 
valores informam a ciência, já que é ela que define 
aquilo que a economia global fornecerá como estru-
tura para sua efetiva implementação. 

Quem decidirá por você? 
(Alimentos transgênicos: precisamos deles?)
> Rosália Gomes

Frequentemente recorre-
-se à ciência para legi-
timar a prioridade atri-
buída à Biotecnologia e 
à proteção privilegiada 

concedida aos direitos de 
propriedade intelectual 
que lhe são conferidos. 
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Desde o início de 
minha pesquisa, em 
sede de Mestrado, 

acerca dos organismos 
geneticamente 

modificados (OGMs), há 
mais de 15 anos, parece 
ter ocorrido uma corrida 

visando à legitimação 
do desenvolvimento e 

emprego de organismos 
transgênicos, com base na 
autoridade e no prestígio 

da ciência, contudo a 
ciência não autoriza tal 

legitimação. 

Ao contrário, os 
organismos geneticamente 

modificados  - que 
prometiam uma “revolução 

agrícola” - apenas 
salientaram a marca da 
economia política da 

globalização, haja vista 
que seu desenvolvimento 

foi tomado como um 
objetivo da economia 
neoliberal global, bem 

como um meio de 
fortalecer suas estruturas. 
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Para além dos efeitos nefastos desse modelo 
de agricultura, que expulsa comunidades inteiras de 
seu habitat natural (não lhes concedendo nenhum 
direito autoral em razão do melhoramento das se-
mentes por eles perpetrado há séculos!), que deserti-
fica o solo, que mata animais rasteiros necessários à 
cadeia ecossistêmica, o fato é que tal modelo agrícola 
está, sobretudo, envenenando nossos corpos, com ín-
dices altíssimos de glifosato! 

A fome persiste ainda 
hoje e produzir alimentos 
suficientes para alimentar 

todos não significa que 
todos serão alimentados, 
já que sermos todos ali-

mentados não só depende 
da produção de alimentos 
em qualidade e quantida-
de suficientes, mas tam-
bém de que as pessoas 

tenham acesso a eles; e, 
para as pessoas que não 
participam de comunida-
des agrícolas produtivas, 
isso significa ter de com-

prá-los. 
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Nessa perspectiva, a legitimidade da utilização 
dos OGMs entre alternativas possíveis e a necessidade 
de precauções em sua utilização devem se sobrepor e 
dirigir nossas políticas públicas, em todos os níveis da 
federação, com a necessidade de se consultar a socie-
dade, haja vista estamos todos expostos a tais riscos.

Não podemos olvidar, sobretudo, a tensão cen-
tral do privilégio de exploração monopolística exis-
tente nesta área.

Após a publicação de meu trabalho em 2009, 
reivindicando que o alimento recebesse status e dig-
nidade de ser previsto constitucionalmente como di-
reito social fundamental, felizmente, ele foi efetiva-
mente reconhecido como tal em 2010, com a entrada 
em vigor da Emenda Constitucional n. 64/10.

É chegada a hora de 
decidirmos sobre o que 
vem a ser o progresso 
genuíno e que modelo 
queremos adotar na 

agricultura, momento, 
inclusive, no qual quase 

toda a Europa (com 
exceção de Portugal 

e Espanha) decidiram 
proibir a utilização do 
modelo de agricultura 

transgênica.
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Recentemente, foi 
publicado um texto 

assinado por três 
pesquisadores do 
Fundo Monetário 

Internacional ( Jonathan 
D. Ostry, Prakash 

Loungani e Davide 
Furceri), que definem 

o que consideram 
“neoliberalismo”, e, 

ao contrário do que se 
esperava, em razão da 
posição que ocupam, 
efetuaram uma séria 

crítica ao referido 
modelo, alertando para 
o fato de que a agenda 
neoliberal, em vez de 
entregar crescimento, 

ao contrário, com 
algumas de suas políticas, 
aumentou a desigualdade 
ao mesmo tempo em que 
prejudicou uma expansão 
duradoura (Jornal Folha 
de São Paulo, 2 de junho 

de 2016, pág. A14).
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t
Ainda no referido artigo, Aditya Chakrabortty, 

comentarista econômico sênior do Guardian, explici-
ta que a agenda neoliberal causa crashes épicos que 
deixam para trás destroços humanos e custam bi-
lhões para limpar, alertando que a economia global 
está presa em uma armadilha de baixo crescimen-
to que requer o uso coordenado e abrangente de 
políticas fiscal, monetária e estrutural para crescer, 
saudando o artigo dos autores do Fundo Monetário 
Internacional supracitados, como sendo o prenúncio 
da morte do neoliberalismo.

Em minha obra 
sobre o modelo de 

desenvolvimento que 
necessitamos, sempre 
procurei alertar para 
que não confundamos 

crescimento com 
desenvolvimento, e 

que o futuro dependia 
de tal fato restar 
muito claro para 

nós, brasileiros, que 
estamos e estaremos 

sujeitos a este modelo 
perverso, enquanto 
não pudermos ou 
soubermos decidir 
o que realmente 

queremos!

Rosália Gomes Breves
é professora de Direito, Advogada, Mestre 

em Direito Político e Econômico e Psicana-
lista de Orientação Lacaniana. 
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Para se ter uma noção mais plausível das di-
ficuldades de implementação do gerenciamento 
ambiental no Brasil, dados encontrados através de 
pesquisas no ano de 1996 e extraídos do Compêndio 
Geográfico mostram que, na época, dos 110 milhões 
de brasileiros residentes em centros urbanos, apenas 
40 milhões dispunham de redes de esgoto. É assus-
tador o fato de que esses habitantes despejavam 10 
bilhões de litros de esgoto ao dia dentro dos recur-
sos hídricos.  Infelizmente, o mar é o depósito final 
desses dejetos. Ressalte-se, ainda, que frotas de pe-
troleiros já obsoletos provocam o derramamento de 
milhões de litros de óleo constantemente nos ocea-
nos, fruto de um descontrole total. É interessante que 
a natureza cuida e recicla bem o seu lixo. Apenas o 
homem, que também é parte da natureza, não cuida 
bem do lixo que produz. O cidadão que joga um toco 
de cigarro, um saco de plástico, uma lata de cerveja 
vazia, quer seja em uma encosta, quer seja em uma 
praia, no campo ou nas estradas, não percebe que, 
obstante  cometer um pequeno delito, existe a que-
bra de regras de etiqueta e da boa educação. Estes 
rejeitos ficam ali por um tempo considerável. O lixo 
fora do lugar torna-se um grande perigo para a saúde 
humana. 

Os impactos urbanos e florestais
> Mario Werneck
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O que fazer com o lixo? 
A resposta pode ser dada 

pela natureza. A folha que 
cai da árvore permanece 

no chão por um bom tem-
po, mas logo vai se de-

compor por ação do calor, 
do sol, das chuvas, e das 
bactérias, que cuidam de 
transformá-la em húmus 
e, diretamente, contri-
bui para a alimentação 

de plantas, numa alusão 
claríssima à continuidade 
das espécies, a que se dá 
o nome de ciclo da vida.

Discorrer sobre o lixo no Brasil é assunto 
delicado. Os resíduos industriais que contêm subs-
tâncias tóxicas precisam de um tratamento cui-
dadoso, haja vista serem nocivas aos seres vivos. 
Considere-se, ainda, que, até hoje, não foi firmado 
um princípio filosófico que possa esclarecer para 
os empresários brasileiros sobre a viabilidade de 
se desmistificar a teoria do não investimento na 
recuperação das áreas degradadas. As reservas flo-
restais, bem como o cerrado são temas que me-
recem destaque como referenciais de desrespeito 
aos princípios que ensejam a tutela ambiental. 
Pela própria andarilhagem histórica, nota-se que 
os nossos recursos florestais são alvos de catástro-
fes. A mata atlântica, que na época do descobri-
mento cobria todo o litoral brasileiro, adentrando 
por várias áreas do interior, hoje, limita-se, pra-
ticamente, às reservas federais, em especial, aos 
parques. A ineficiência dos órgãos públicos no es-
tabelecimento de uma política ainda mais enérgi-
ca no que tange ao controle desta exploração, que 
teve seu ponto máximo no final século XX, fez com 
que milhares de hectares, pós-devastação, ainda 
servissem de replantio de eucaliptos, com um úni-
co propósito, o de se abastecer o setor produtivo. 
O cerrado brasileiro e as veredas do Norte de Mi-
nas Gerais foram quase que totalmente dizimados 
pelos carvoeiros. Cerrado é uma das mais valiosas 
reservas de biodiversidade por metro quadrado do 
planeta e o nascedouro de duas das mais impor-
tantes bacias hidrográficas do Brasil. A destruição 
contínua da região, certamente, acarretará sérios 
problemas para a Amazônia em um futuro muito 
próximo. A tão decantada “Transposição das Águas 
do São Francisco”, em tese, é algo inimaginável em 
qualquer nação do mundo. Retirar de um “doente 
terminal” seu sangue é decretar seu óbito. Os rios 
constituem as artérias do planeta. Com um simples 
fruto e suas sementes, pode-se criar uma nova flo-
resta, mas, em momento algum, há de se plantar 
um litro de água e colher-se um rio. Infelizmen-
te, num país com pouca solidariedade ambiental 
e que peca pelo desprezo de sua biodiversidade, 
os valores da natureza perdem para o poder eco-
nômico. Os desastres ambientais que ocorreram 
em Minas Gerais, comprovam, indubitavelmente, 
que não há controle das instituições públicas e a 
efetividade do direito ambiental é apenas e tão 
somente um sonho. O futuro é incerto, pois não 
conseguimos alavancar um modelo de segurança 
jurídica e ambiental. Este é o grande desafio.
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Sem se preocupar com 
este caos, mesmo com 
vastíssima legislação, o 
homem vem acabando 

com as florestas. A 
história do Brasil, 
desde o início de 

sua exploração pelos 
europeus (portugueses, 
franceses e holandeses), 
é de extermínio verde. 

No século XVI, o 
extrativismo acelerado 

do pau-brasil e mais 
tarde o plantio de cana-
de-açúcar, contribuíram 
substancialmente para 
a derrubada de grande 

parte da Mata Atlântica. 
O mesmo acontece 

em todos os países do 
terceiro mundo. Não é 
de se surpreender que 
as florestas tropicais 

estejam reduzidas a 44 
% (de sua área original, 
e que aproximadamente 
80.000 km2 de florestas 

(áreas referentes aos 
estados do Rio de 

Janeiro e do Espírito 
Santo) sejam destruídas 
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anualmente no Planeta. Infelizmente o homem não sabe 
que cada planta ou animal guarda consigo um tesouro.  O 

extermínio das florestas elimina de vez plantas e raízes que 
podiam ser estudadas para a cura de várias doenças. Será que 
o homem não vai se dar conta disto? O problema parece ser 
de ordem educacional, social e econômica. O que se espera, 

para o bem de todos os seres humanos, é  que o homem 
contemporâneo entenda que a terra é nossa mãe, não inimiga!

Mario Werneck
é presidente da Comissão de Direito Ambien-

tal, Infraestrutura e Desenvolvimento 
Sustentável da Ordem dos Advogados do 
Brasil (OAB/MG). Professor e coordenador 

da área de Direito Ambiental e Desenvolvi-
mento Sustentável pela Escola Superior de 

Advocacia da OAB/MG. 
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O termo “sustentável” tem sido tão utilizado 
em nosso dia a dia, que acabou perdendo sua lon-
gevidade. A primeira vez que nos defrontamos com 
ele foi por volta de 1989 quando a revista National 
Geographic estava completando 100 anos. A capa da 
edição comemorativa mostrava um globo terrestre, 
em vidro, explodindo em vários pedaços. Cerca de 
três anos depois, ocorreu a Rio-ECO-1992 que trouxe 
para a agenda dos países questões como aquecimen-
to global, mudanças climáticas e desenvolvimento 
sustentável. Depois disso tivemos a RIO+20 e todo 
um desdobramento preguiçoso do IPCC. Chegamos 
aonde chegamos e a situação corrente é bem melhor 
entendida: não é o planeta que está explodindo, mas 
talvez as condições ambientais que sustentam nos-
sas vidas é que estão sendo corrompidas. Por quem?  
Por nós mesmos.

Mas o assunto aqui é outro. Vamos tratar  da 
pós-sustentabilidade. Um período que poderia estar 
ainda distante mas que alguns cientistas estão ante-
cipando ao afirmar que estes tempos já chegaram. 
Este limiar da sustentabilidade já teria sido atingido 
e mesmo ultrapassado. Se tivéssemos feito nossos 
deveres ambientais de casa logo após 1992, pode-
ríamos ainda estar pensando em desenvolvimento 
sustentável. Agora já ficou tarde e iremos tratar de 
administrar as consequências de um planeta ambien-
talmente ingovernável. Vamos tratar de amenizar 
crises e mais crises do que se pode chamar de “pós-
-sustentabilidade”.

O meio ambiente 
pós-sustentabilidade
> Paulo Roberto Martini
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Vejam que, 
antecipando a 

Conferência Rio+20, 
o Programa das 

Nações Unidas para 
o Meio ambiente 
(UNEP) lançou um 

relatório concluindo 
que a pressão 

humana sobre o 
planeta estava 

acelerando ao ponto 
que os limiares 

ambientais críticos 
locais, regionais 

e globais estavam 
sendo atingidos 
rapidamente e, 

em alguns casos, 
ultrapassados.

Exemplos podem ser observados aqui e ali, to-
dos com o mesmo enfoque: são eventos acelerados 
que demandam ações rápidas e enérgicas não ca-
bendo prevenções de curto, médio e longo prazo. As 
ações de sustentabilidade já deveriam ter ocorrido 
exatamente para evitar as calamidades que afloram 
por aí. Aliás, seria melhor trocar o termo, pois cala-
midade não manda aviso e nós estamos sendo avisa-
dos há bastante tempo. Os exemplos mais regionais 
dão conta que a estação de chuvas na Pan-Amazônia 
está atrasando e poderá não se iniciar em novembro. 
A partir daí, a umidade, tão urgente aqui no sudes-
te, poderá não ocorrer tão logo. Bom, adianta tomar 
decisões urgentes de engenharia se não existe água 
no céu? Não seria melhor talvez edificar cisternas e 
mesmo abrir um poço Amazonas do velho estilo? 
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A regulamentação sobre o uso da água pode-
ria ser um capítulo muito interessante para nossos 
representantes públicos nesta época de insegurança 
hídrica. Existem segmentos da indústria e do comér-
cio que precisariam ser chacoalhados quanto ao uso 
irrestrito da água. Neste sentido apresento três per-
guntas muito simples:

Exemplos 
internacionais 

também existem. 
A seca que está 

assolando a Califórnia 
tem tido pouca 

repercussão por aqui, 
mas os lagos secos 
americanos são tão 

tristes quanto os 
nossos. A diferença 
é que nos lagos da 
Califórnia existem 
muito mais barcos 

encalhados no lodo.

- 1 - 

- 2 - 

- 3 - 

 Quantos galões de água são 
usados para fabricar um automóvel?

Quantos barris de água são necessários 
para processar um barril de petróleo?

Quantos litros de água são gastos 
para se ter um hambúrguer? 
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Eu tenho as respostas, 
mas prefiro que 

cada um de vocês 
as encontre por 
seus próprios 

meios. A resposta 
é a mesma para as 
três perguntas: a 

quantidade é uma 
vergonha! Apenas 
para se fazer um 
hambúrguer, são 
gastos mais de 

4.000 litros de água, 
imaginem para um 

carro ou um barril de 
petróleo. Como diria 
Adoniram Barbosa: 
isto é “pogréssio”? 

Paulo Roberto Martini
É geólogo pela UFRGS. É gerente ad-hoc 

do Projeto Panamazônia II. Atualmente é 
Conselheiro-substituto da SBPC junto ao 

CONAMA e Secretário da SELPER-Sociedade 
Latino-Americana de Especialistas em Senso-

riamento Remoto-Capítulo Brasil.
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A atual estagflação brasileira: 
Como chegamos a ela? 
O que fazer para sairmos dela?
> Fernando Ferrari Filho  

Economia verde no Brasil
> Carlos Thadeu de Freitas Gomes
> Juliana Serapio

Os desafios da economia  
brasileira nos próximos anos
> Celso Pudwell  
> Tamara Cardoso
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Os desafios da economia brasileira 
nos próximos anos
> Celso Pudwell  
> Tamara Cardoso

No triênio de 2014-2016, o Brasil está passando 
por um período crítico de sua economia e de sua políti-
ca. O Produto Interno Bruto (PIB), que é soma das rique-
zas geradas anualmente, aponta estagnação em 2014, 
queda de - 3,9% em 2015 e possivelmente nova queda 
de 3% em 2016. Por sua vez, a Operação Lava Jato e a 
Zelotes, em curso há mais de dois anos, têm levantado 
uma trama de escândalos de corrupção envolvendo al-
tas autoridades políticas e alguns dos principais empre-
sários do país.

Com tudo isto, grandes projetos de investimento 
de capital nacional ou internacional no Brasil 

foram postergados, a receita pública caiu 
vertiginosamente e as contas públicas passaram 

a apresentar déficits elevados, com expansão 
significativa da dívida pública.
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Sendo assim, para o leitor, o quadro deveria ser 
de pessimismo diante de tal cenário. Porém, há pelo 
menos seis fatores que podem vir a alterar esse atual 
cenário.

O primeiro deles 
será a redução 

concomitante das 
taxas de juros e 

da inflação. Neste 
ponto, os analistas 
são unânimes em 

projetar início 
da queda da taxa 
SELIC ainda em 

2016, bem como 
uma desaceleração 
da inflação para o 
segundo semestre 
de 2016 e para o 

ano de 2017.

O segundo é o desafio 
de ajuste das contas 
públicas. Com o fim 

do processo recessivo, 
se acontecer, e queda 

das taxas de juros, 
algumas medidas 
de desaceleração 
do gasto público a 
serem postas em 

marcha podem ser 
benéficas no sentido 

de estabilizar, a 
longo prazo, a dívida 
pública, sem a qual 

não haverá o impulso 
necessário do 

investimento privado.

Com isto, naturalmente, pode haver uma quebra 
na tendência negativa, uma vez que os empresários 
possam, pelo menos, observar o início de ciclo de que-
da de inflação/juros. Isto terá impactos positivos já para 
o PIB de 2017 e sobre a arrecadação de impostos.
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Em terceiro, pouco 
ainda se comenta, 

mas houve um 
significativo ajustes 
das contas externas 
do país, no sentido 
da compra e venda 
de bens e serviços 
com o exterior. De 
um déficit de mais 
de US$ 100 bilhões 
em 2014, projeta-
se algo como um 
déficit de US$ 14 

bilhões para 2016. 
Tal redução se deve 

a dois fatores: a 
recessão profunda 
e uma importante 
desvalorização do 

real frente ao dólar, 
o que beneficia as 

exportações e inibe 
as importações.

Sendo assim, embora possamos retomar, ainda 
que timidamente, o caminho do crescimento, a tendên-
cia é que o mesmo se dê sob uma base diferente, com 
maior incentivo às exportações e à produção doméstica.
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O quarto fator é justamente a possibilidade de 
a nação melhorar após todos os escândalos de 
corrupção. Isto viria do sentimento de que a 

punição por desmandos é possível, incluindo as 
mais altas autoridades e os mega empresários. 

Tal efeito pode gerar um benefício para diversas 
instituições e novas formas de se fazer negócio.

O quinto fator já é por 
demais conhecido. Trata-
se do PIB do agronegócio 

brasileiro. Em todos 
os anos e em todas as 

projeções, o PIB agrícola 
é sempre positivo. Parece 

que, no campo, há um 
outro Brasil, sem crise, 
pelo menos quando se 
trata das grandes cifras 
da safra agrícola, das 
exportações etc. De 

acordo com a Organização 
das Nações Unidas, o 

Brasil é o país com maior 
potencial de crescimento 
agrícola sustentável do 

planeta para os próximos 
vinte anos.
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A perspectiva de um Brasil verde remete aos 
muitos desafios que ainda devem ser superados. Ao 
considerar os aspectos sociais, econômicos, ambientais 
e institucionais - que são os pilares do conceito de sus-
tentabilidade –, verifica-se a necessidade de planos de 
ações específicos que contemplem a abrangência e a 
sistematização destes aspectos. 

Neste sentido, a produção de energia é um fator 
preponderante. Em função de suas riquezas naturais, o 
Brasil está na vanguarda do uso de energia hidrelétri-
ca, que representa 70% da produção de energia elétri-
ca no país, seguida pela participação das termelétricas 
movidas à biomassa (7,6%). Os demais tipos de energia 
alternativa não totalizam 2%. O modelo de gestão é o 
de centralização de grandes estruturas e uma ampla 
rede de distribuição.

Segundo projeções da Empresa de Pesquisa 
Energética (órgão ligado ao Ministério de Minas e Ener-
gia), o Brasil de 2030 demandará o dobro de energia 
elétrica do que foi produzida no início dos anos 2000. 
Este futuro aumento exponencial de demanda exige 
que a diversificação da matriz energética brasileira 
seja uma prioridade. A produção descentralizada de 
energia elétrica já demonstra ser uma alternativa viá-
vel, através das Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 
energia solar fotovoltaica e energia eólica. Atualmente, 
a energia solar representa 0,01% da matriz energética 
brasileira. O país possui aproximadamente 500 siste-
mas fotovoltaicos instalados – a Alemanha, por exem-
plo, que possui 1,5 milhão de sistemas de energia fo-
tovoltaica.  

Sendo assim, um sexto 
fator que impactará 

a economia brasileira 
nos próximos anos 

é a adoção concreta 
do modelo de 

desenvolvimento 
baseado na 

sustentabilidade.  
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Outro desafio 
a ser superado 
é a eficiência 

energética. Cerca de 
10% da produção de 
energia elétrica do 
país é desperdiçada 

na rede de 
transmissão, o que 

aumenta ainda 
mais o custo da 

energia. Projetos de 
eficiência energética 

que promovam 
a automação, 

substituição de 
equipamentos 
e otimização 

energética em geral 
são imprescindíveis 

na busca pela 
sustentabilidade. 

O desenvolvimento 
de um padrão 
de diagnóstico 

ambiental e 
energético além de 

um programa amplo 
de etiquetagem de 
edificações devem 
estar na agenda 
institucional das 

agências reguladoras 
do setor.  
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No âmbito social e cultural, há um desafio ainda 
maior: a mudança nos padrões de consumo. O aumen-
to contínuo de demanda per capita de energia demons-
tra que o padrão de consumo individual dos brasileiros 
segue uma tendência mundial. A lógica produtiva de 
crescimento continuado moldou as economias do sécu-
lo XX; assim, os indivíduos buscam a aquisição incessan-
te de novos produtos de forma desenfreada. Celulares, 
notebooks, computadores e aparelhos eletrônicos em 
geral passam a lixo eletrônico em uma velocidade cada 
vez mais rápida. A conscientização sobre o consumo 
deve fazer parte da formação escolar e resultará em be-
nefícios para as próximas gerações. 

Em relação ao meio ambiente, o Brasil ainda não 
possui um planejamento interno no que se refere aos 
possíveis cenários das mudanças climáticas em curso 
e seus impactos na economia, principalmente, como 

já referido, no potencial de produção agrícola.  O país 
é signatário dos acordos internacionais de emissão 

de gases, e tem obtido bons resultados nas iniciativas 
quanto ao desmatamento das florestas tropicais. A 

equação entre a conservação dos recursos naturais e 
a distribuição destes recursos ainda necessita de uma 

política mais clara e disseminada. 
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Celso Pudwell 
Professor, Mestre em Economia 
e bancário. Proprietário do site 

www.comoaplicar.com.br

Tamara Cardoso
Economista e Especialista em Gestão 

Ambiental e Economia Sustentável pela 
Pontifícia Universidade Católica do Rio 

Grande do Sul (PUCRS). Sócia da empresa 
Econbio Economia Ambiental. 

A adoção de uma economia de desenvolvimen-
to sustentável tem como prerrogativa o uso intensivo 
de sistemas de inovação, um sistema regenerativo que 
contribua para a conservação e otimização de recursos. 
Para tanto, é necessário que exista uma coordenação 
estatal de planejamento, uma consolidação normativa 
dos grandes temas da sustentabilidade e a criação de 
um conjunto de planos de ações que sejam factíveis e 
fiscalizáveis. 

Como visto, os desafios são enormes e não se es-
gotam neste breve artigo. O que se pode postular com 
plena certeza é que são as atuais decisões institucionais 
do país em relação ao meio ambiente que irão moldar 
a sua posição na economia mundial nos próximos anos. 
A inércia e a continuidade da teoria em detrimento da 
prática podem ter um alto custo no futuro. 
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A atual estagflação brasileira: 
Como chegamos a ela? 
O que fazer para sairmos dela?
> Fernando Ferrari Filho  

 

Em 2015 os principais indicadores macroeconô-
micos do Brasil se deterioraram consideravelmente: o 
Produto Interno Bruto (PIB) caiu 3,8%, a taxa de inflação 
(IPCA) chegou a 10,7% e a taxa média de desemprego 
aumentou para 6,8%. Para 2016, as Autoridades Econô-
micas (AE), o mercado e as principais instituições mul-
tilaterais (Fundo Monetário Internacional, entre outras) 
esperam resultados semelhantes: queda do PIB ao redor 
de 4,0%, IPCA crescendo próximo a 7,2% (menor do que 
a inflação do ano passado, mas ainda acima do limite 
superior do regime de metas de inflação que é de 6,5%) 
e taxa média de desemprego se elevando para 11,0%. 
Em suma, nos últimos dois anos a economia brasileira 
vive um processo crônico de estagflação (recessão e in-
flação) que há muitas décadas não era observado em 
nosso País.

Diante deste cenário, 
duas perguntas se 
fazem necessárias: 

Por que estamos em 
estagflação? Como 
podemos sair dela? 
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No que diz respeito às causas da estagflação, po-
demos apontar vários fatores: (i)  o processo de desin-
dustrialização da nossa economia devido aos elevados 
custos de produção (por exemplo, tributário e monetá-
rio – taxa de juros) e à apreciação cambial; (ii) o baixo 
dinamismo do PIB potencial, seja pela precária infraes-
trutura do País, seja pelos problemas de “produtividade 
total dos fatores de produção” relacionados à educação 
e à burocracia; (iii) os erros de decisão intervencionista 
por parte das AE em setores estratégicos da economia, 
tais como energia elétrica e petróleo; (iv)  a condução 
da política macroeconômica de forma pragmática e 
direcionada essencialmente para a demanda de consu-
mo privado; (v) os desequilíbrios fiscais e de balanço de 
pagamentos; (vi) os choques tanto de preços públicos 
e administrados, quanto cambial (especialmente em 
2015); e (vii) a deterioração do cenário internacional 
(nossos principais parceiros comerciais têm tido perfor-
mances econômicas abaixo do esperado – China, Esta-
dos Unidos e países da zona do euro estão crescendo, 
respectivamente, próximos a 6,5%, 2,0% e 1,2% –, a Ar-
gentina também se encontra em estagflação e os preços 
das commodities, agrícolas e minerais, estão caindo no 
mercado mundial).  

Enfim, este 
conjunto de fatores 

contribuiu para 
que, parafraseando 

J.M.Keynes em 
sua Teoria Geral 
do Emprego, dos 

Juros e da Moeda, 
o animal spirits dos 

empreendedores não 
fosse despertado, 
causando, assim, 
a instabilidade do 
investimento (nos 

últimos anos a média 
da relação média 
formação bruta 

de capital fixo/PIB 
foi de 19,0%), bem 
como corroborou 
a aceleração da 

inflação, trazendo 
não somente 

incertezas para as 
tomadas de decisão 

de gastos dos agentes 
econômicos, mas, 
principalmente, 

afetando o poder de 
compra destes. 



74

Pensar Verde

Quanto ao que 
fazer para que 

a economia 
brasileira possa, 
efetivamente, 

ter estabilidade 
macroeconômica, 

ou seja, 
crescimento 
econômico 

sustentável e com 
inclusão social e 
distribuição de 
renda, inflação 

sob controle 
e equilíbrios 

fiscal e externo, 
entendemos que 
são necessárias 
tanto medidas 

de natureza 
macroeconômica, 
quanto reformas 

estrutural-
institucionais.    
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Em relação à política macroeconômica, 
a ideia é que sejam criadas as condições 

favoráveis de promoção do pleno emprego 
e da recuperação do investimento, 

sinalizando políticas que deem suporte à 
demanda agregada. Nesse particular, as 

políticas monetária, fiscal e cambial devem 
ser adotadas de modo a fortalecer as 

decisões de investimento dos empresários, 
influenciando as expectativas de que seus 

lucros acumulados irão aumentar. 
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Mais especificamente, a política monetária deve 
ter como objetivo a estabilidade de preços e as metas de 
emprego, bem como a política fiscal deve ser articulada 
para permitir uma expansão no investimento público, 
em invés de se voltar simplesmente para cobrir o servi-
ço da dívida e/ou o gasto corrente. A política cambial, 
por sua vez, deve ser operacionalizada em conformi-
dade com a lógica de um regime de câmbio flutuante 
administrado, com vistas à manutenção de uma taxa de 
câmbio real efetiva (TCRE) estável e competitiva. É im-
portante ressaltar que a busca de uma TCRE por parte 
das AE somente tem sentido se houver a regulamenta-
ção nos fluxos de capitais, ou seja, a adoção de controles 
de capitais para mitigar (ou coibir) os fluxos de capitais 
de curto prazo (financeiro).  

Considerando-se que a inflação brasileira 
não é necessariamente de demanda, mas, 
sim, de custos, a estabilidade de preços 

passa pela desindexação dos preços, 
dos salários e dos ativos financeiros, 

especialmente aqueles vinculados às Letras 
Financeiras do Tesouro, bem como pela 

estabilidade cambial. Ademais, é razoável 
que haja uma ligeira revisão do regime de 

metas de inflação, de maneira que, a médio 
prazo, o target seja 3,5% e suas bandas 

fiquem em 2%. 
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Por fim, as seguintes reformas estrutural-ins-
titucionais são imprescindíveis: (i) tributária (em li-
nhas gerais, fim da isenção de impostos sobre lucros 
e capital, progressividade das alíquotas de imposto 
de renda, imposto sobre herança etc.); (ii) previden-
ciária (por exemplo, aumento da idade mínima de 
aposentadoria devido às perspectivas de perda do 
bônus demográfico); (iii) política; e (iv) Estado. Espe-
cificando a reforma do Estado, este tem que voltar a 
exercer suas funções de planejador, regulador e indu-
tor da atividade econômica. 

Concluindo, por mais que a atual crise política 
e institucional obstaculize, no curto prazo, a esperada 
estabilidade macroeconômica, entendemos que todos 
(instituições, sociedade civil organizada etc.) têm que 
propor e participar do debate sobre as alternativas eco-
nômicas para o País. Naturalmente, esperamos que as 
proposições e discussões que surjam respaldem as su-
gestões aqui apresentadas. 

Fernando Ferrari Filho 
 é Professor Titular do Departamento de 

Economia e Relações Internacionais da 
UFRGS e Pesquisador do CNPq. http://www.

ppge.ufrgs.br/ferrari e ferrari@ufrgs.br 

http://www.ppge.ufrgs.br/ferrari
http://www.ppge.ufrgs.br/ferrari
mailto:ferrari@ufrgs.br
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Economia verde no Brasil
> Carlos Thadeu de Freitas Gomes
> Juliana Serapio

O Brasil obteve, nos últimos anos, posição de destaque 
econômico dentre diversos países emergentes e, 
por isso, é um dos membros do grupo político de 

cooperação dos BRICs. Apesar da crise econômica atual, 
o país é rico em recursos ambientais, porém a maior 
parte dos governantes e das empresas não atribui ao 
desenvolvimento sustentável prioridade estratégica.
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A questão da emissão de gases de efeito estufa 
já é uma preocupação pública há diversos anos, vide o 
protocolo de Kyoto que foi assinado em 1997. No en-
tanto, os maiores emissores, China e Estados Unidos, 
não fizeram parte do acordo. Mesmo com redução da 
emissão em parte dos países participantes, as emis-
sões aumentaram 24% entre 2000 e 2010. O protocolo 
de Kyoto findou em 2012 e em 2015 foi estabelecido o 
Acordo de Paris, assinado por todos os países da ONU. O 
acordo versa sobre a questão das temperaturas globais, 
porém não estabelece limites para emissão de gases. De 
acordo com o estudo “Estimativas de Emissões de Gases 
de Efeito Estufa no Brasil (1970 -2014)” do Sistema de 
Estimativa de Emissões de Gases de Efeito Estufa (SEEG), 
as emissões brasileiras caíram 0,9% em 2014 em relação 
ao ano anterior e estão estáveis desde 2009. Houve uma 
queda de 9,7% entre 2013 e 2014 nas emissões originá-
rias do uso de terra, que é a maior fonte emissora com 
participação de 31,2%. No entanto, houve aumento em 
todos os outros segmentos e o mais significativo foi re-
lacionado à energia, com aumento de 6%, mesmo em 
um período de estagnação econômica. Os especialistas 
atribuem esse aumento ao uso de gasolina e diesel no 
transporte e à geração de energia das termelétricas. 
Uma das principais medidas para reduzir as emissões, 
além do comprometimento público, é a utilização de 
meios de transporte menos poluentes. Em Curitiba, 60% 
dos deslocamentos são feitos através dos ônibus, o que 
em São Paulo acontece somente 41% das vezes.

Para avaliarmos o país em relação à sustentabilidade, 
é necessário adotar uma definição de base. Para 

as Nações Unidas, o conceito subjacente ao termo 
“Economia Verde” é o de uma economia capaz de 

“melhorar o bem-estar e a equidade social, reduzindo 
significativamente os riscos ambientais e a escassez 

ecológica. Na sua expressão mais simples, uma 
economia verde pode ser pensada como de baixo 

carbono, eficiente no uso dos recursos e socialmente 
inclusiva” (Unep, 2011, p.16). 
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Sobre a utilização dos recursos naturais, um dos 
três pontos de avaliação de uma economia verde, é im-
portante a racionalidade no uso e aplicação de proces-
sos de reciclagem. No Brasil, a reciclagem ainda está en-
gatinhando. De acordo com a Environmental Protection 
Agency (EPA), nos Estados Unidos 28% dos resíduos sóli-
dos foram reciclados em 2010. De acordo com dados do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos, os brasileiros des-
cartam 76 milhões de toneladas de lixo – 30% poderiam 
ser reaproveitados, mas só 3% vão para a reciclagem. 
Em dez anos, o número de municípios que iniciaram 
programas de reciclagem foi de 81 para mais de 900. No 
entanto, não representa nem 20% das cidades.

O último quesito é o mais desafiante para o Bra-
sil, a inclusão social. IDH brasileiro passou de 0,752 em 
2013 para 0,755 em 2014 (75º lugar entre 188 países).  
Como comparação, o IDH de alguns países da América 
Latina e das nações do Bric é: México (0,756), Uruguai 
(0,793), Rússia (0,798) e China (0,727), Índia (0,609). Es-
ses números, no entanto, não representam padrões e 
a igualdade social é bastante diversificada, ou seja, na 
prática o desenvolvimento de cada região é muito dife-
rente. O governo tem instituído políticas públicas para 
minimizar tais diferenças, como programas de transfe-
rência de renda a exemplo do Bolsa Família e de cotas 
em universidades. Porém, os resultados de tais políticas 
não são suficientes sozinhos e os resultados serão vistos 
no médio/longo prazo.

Conforme mostramos, para tornarmos a economia 
próxima do conceito de verde, são necessárias 

ações de todos os agentes como empresas, 
governo e principalmente sociedade, que 

deverá ser responsável pela mudança cultural 
e educacional. O Brasil se mostra cada vez mais 

disposto a tornar a economia nacional mais 
sustentável, porém ainda há muito a ser feito. 
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Carlos Thadeu de Freitas Gomes
é economista-chefe da Confedera-
ção Nacional do Comércio de Bens, 

Serviços e Turismo

Juliana Serapio
é economista da Confederação Nacional 
do Comércio de Bens, Serviços e Turismo
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Cinco anos de Pensar Verde

Com temas que mobilizam a sociedade, a revista 
promove debate de alto nível com pesquisadores 
e pessoas que pensam verde 
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Cinco anos de Pensar Verde

anos
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Ao longo dos últimos cinco anos, a revista Pensar 
Verde contemplou os mais diversos temas, desde refor-
ma política, passando pelo novo Código de Mineração e 
pela Política Nacional de Resídos Sólidos (PNRS), até de-
sertificação. A Pensar Verde é uma publicação trimestral 
e tem como objetivo principal difundir o ideário verde 
por meio de debates. Para isso, procura estar à frente 
da grande mídia, pautando os formadores de opinião, 
os dirigentes e militantes verdes sobre os assuntos rele-
vantes para a atuação dos verdes no Brasil. 

Lançada em junho de 
2011, na Câmara dos 

Deputados, a primeira 
revista abordou as 
Lacunas do Código 

Florestal. A segunda 
publicação teve como 
tema de capa Cidades 

Sustentáveis são 
Possíveis? E, a partir 
desta edição, ficou 

decidido que algumas 
edições da Pensar Verde 
também seriam feitas a 
partir de uma discussão 
mais ampla, organizada 

em mesa-redonda, 
com a presença de 
vários pensadores 

sobre os temas 
previamente decididos 

e a participação 
maciça dos verdes, seja 
presencialmente, seja 

via internet. 
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A terceira edição 
da revista sobre As 

Cidades e a Violência 
Urbana promoveu o 
debate sobre o Mapa 

da Violência no Brasil, 
levando para a mesa-
redonda Júlio Jacobo 

Waiselfisz, idealizador e 
pesquisador responsável 

pelo mais completo 
estudo brasileiro 

sobre o panorama da 
violência no Brasil o 
Mapa da Violência. 
Também estiveram 

presentes no debate: 
o diretor do Conselho 

Curador da FVHD, Marco 
Antônio Mroz, como 
mediador do debate, 

Luís Antônio Francisco 
de Souza, professor 

do Departamento de 
Sociologia e Antropologia 
da Unesp que coordena 

o Observatório de 
Segurança Pública; 

o Deputado Roberto 
Lucena (PV/SP) e a 
Professora Haydée 

Caruso, do Núcleo de 
Violência Urbana da UnB. 

Aconteceu, então, a primeira mesa redonda em 
Brasília. Promovida pela Fundação Verde,  contou com 
a presença de Marcelo Silva, então Presidente do Conse-
lho Curador da FVHD; Eduardo Jorge, Secretário do Meio 
Ambiente e do Verde da Prefeitura de São Paulo; Edu-
ardo Brandão, Secretário do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos do Distrito Federal; Fernando Frederico, verea-
dor do PV em Jaú (SP); André Pasqualini, cicloativista e 
diretor do Instituto CicloBr; além de Simone de Sousa, 
doutora em tecnologia ambiental e professora da UFPE.
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De acordo com os números apurados pela equipe 
de reportagem da FVHD, em média, cada mesa-redonda 
da revista acolhe presencialmente 50 participantes, no 
entanto, com as transmissões ao vivo, a média atingida 
de expectadores é de 300 participantes. Cabe ressaltar 
que as duas mesas de 2011 tiveram picos de audiência 
com mais de 700 participantes durante os pontos altos 
das discussões. Os participantes virtuais também inte-
ragem com os debatedores enviando, em tempo real, 
perguntas e intervenções sobre os assuntos debatidos.

Mais duas mesas-redondas contemplaram o 
debate sobre cidades, uma em São Paulo, com 
pessoas envolvidas diretamente com a Rio+20. 
Entre os palestrantes, estavam Isaac Edington, 

do Instituto Ecodesenvolvimento; Fábio 
Feldman, ambientalista; Dawid Bartelt, diretor 
da Fundação Heinrich do Brasil; Daniella Hiche, 
da Comunidade Bahá’ï do Brasil. A outra mesa-
redonda aconteceu em Belo Horizonte (MG) e 
levantou o tema Os Desafios das Cidades, para 

o qual Fundação Verde e Partido Verde levaram 
seus representantes para debaterem sobre o 

tema. Estiveram presentes os pré-candidatos de 
sete importantes municípios de diversas regiões 
do Brasil: Belo Horizonte (MG); Rio de Janeiro 

(RJ); Cariacica (ES); Campo Grande (MS); Aracaju 
(SE); Sobral (CE); Porto Velho (RO).
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Em 2013, foram publicadas mais três edições 
da revista: A Nossa Utopia: 27 anos de PV; Mudanças 
Climáticas e Tragédias Urbanas; Desafios da Gestão de 
Resíduos Sólidos. Devido ao sucesso da publicação, 
houve um aumento na tiragem; de mil para três mil 
exemplares. O alcance da revista também aumentou, 
com publicações atingindo 70 mil visualizações. Nesse 
mesmo ano, dois cadernos especiais foram lançados. 
Um originou-se a partir do Seminário “O papel da co-
municação no desenvolvimento sustentável”, promo-
vido pela Fundação Verde em maio de 2013, que deu 
origem ao Caderno Especial de Comunicação. O evento 
reuniu mais de 40 pessoas, todos envolvidos diretamen-
te com comunicação verde, de assessores de imprensa 
a secretários de comunicação. Na ocasião, houve uma 
palestra com Fernando Gabeira e uma especialista em 
comunicação interativa, Fernanda Scavacini. O Caderno 
Especial, além do registro das palestras, apresentou um 
Manual de Comunicação, interna e externa, para norte-
ar e deixar mais homogênea a forma de comunicação 
entre os verdes, com os verdes e para os verdes. 

 Esse debate encerrou o 
ciclo de matérias sobre 

cidades sustentáveis que 
estava sendo publicado 

desde o primeiro número 
da revista. Ao todo foram 

cinco temas em quatro 
questionamentos acerca 

das dificuldades para 
alcançar a qualidade 
de vida nas cidades 

brasileiras: violência 
nos municípios, 

universalização de direitos 
básicos e acesso à saúde e 
à educação, deslocamento 
urbano, lixo e saneamento 

básico.
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Outra publicação especial 
foi o Caderno Índios, 
lançado em abril de 

2013, no qual a Fundação 
Verde realizou um evento 
marcante para os povos 

indígenas com a instalação 
de uma tenda no gramado 

do Congresso Nacional, 
abrigando uma bela 

exposição de fotografias 
‘Séculos Indígenas no 
Brasil’, de Franklin 

Azevedo Coe, e lançou o 
Caderno Especial Índios. 
O conteúdo do Caderno 

Especial foram o desfecho 
do diário e os relatos de 
Álvaro Tukano em seu 

projeto de reaproximação 
das lideranças indígenas 
do Alto Xingu. O caderno 
marcou a posição verde 

em relação aos indígenas 
e às políticas afirmativas 
de preservação de suas 

terras, povos e tradições. 
Mais de 25 lideranças 

indígenas, vários deputados 
e senadores, de diversos 

partidos políticos, 
estiveram presentes na 

tenda e ná exposição, além 
da imprensa e de curiosos. 
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No ano de 2014, a Pensar Verde começou abor-
dando o tema Mineração, os desafios da nova regula-
mentação do setor; em seguida o tema de capa foi o 
Parlamentarismo como solução da crise; e a terceira 
revista do ano falou sobre O Conservadorismo das Elei-
ções 2014. Não houve a edição de cadernos especiais, 
porém a Fundação foi responsável pela edição e arte 
gráfica do documento Viver Bem, Viver Verde, com as 
propostas de Eduardo Jorge para as eleições que servi-
ram como programa de governo para o candidato em 
sua viagem de mobilização política pelo Brasil.  

A FVHD trabalhou 
em parceria com 
a Fundação SOS 
Mata Atlântica, 

estreitando seus laços 
com a sociedade 

civil organizada. Na 
ocasião, também 
foi divulgado o 

Relatório da Visita ao 
Território Guarani-

Kaiowá, da Comissão 
de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento 

Sustentável da 
Câmara dos 

Deputados (CMADS) e 
a Frente Parlamentar 

Ambientalista 
aproveitou a 

oportunidade para 
lançar o Grupo de 

Trabalho em Defesa 
dos Povos Indígenas. 
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A Crise das Cidades foi o tema da primeira revista 
lançada em 2015 e, para esta edição, foi realizada en-
trevista com o primeiro filiado do PV/SP, Carlos Cama-
cho, falecido este ano por problemas de saúde. Nesta 
entrevista, Camacho contou curiosidades interessantes 
sobre os primeiros anos do PV e a dificuldade de trazer 
à tona temas como meio ambiente e sustentabilidade, 
até então longe da preocupação da sociedade. Ainda 
em 2015, foram abordados como temas de capa O Bra-
sil e o mundo na COP 21; e Ecologia Política, tema le-
vantado a partir do seminário Ver de Novo, promovido 
pela Fundação Verde com apoio da Fundação Getúlio 
Vargas (FGV) para tratar da formação política dos di-
rigentes verdes do Brasil, além de uma reflexão sobre 
ações concretas para a mudança no cenário político 
brasileiro e maior participação nos espaços de poder. 
Além das edições da Pensar Verde, foi lançado o Cader-
no Especial Parlamentarismo, no qual articulistas deba-
teram a crise do sistema presidencialista, bem como o 
funcionamento do sistema parlamentarista e as vanta-
gens que esse sistema traz para a sociedade.  



93

Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

Esse ano o tema de 
capa da 16ª edição foi 
o incentivo à produção 

cultural e a Lei 
Rouanet, um assunto 

que entrou novamente 
nas pautas de todos 
os jornais na última 
semana de junho, 
revelando fraudes 

milionárias e desvios 
de verbas destinadas 
ao incentivo cultural. 

Peças  de teatro 
infatins itinerantes 

deixaram de acontecer 
por causa dessas 
fraudes. A Pensar 
Verde antecipou o 

debate sobre o tema 
e cumpriu sua missão 
de pautar a sociedade 

a respeito de um 
tema tão relevante. 

Na 17ª Pensar Verde, 
edição do aniversário 
de 5 anos da revista, 
o Brasil do Futuro é 

Verde é o tema central, 
na qual estão sendo 

abordados os desafios 
políticos, ambientais e 
econômicos do Brasil. 

A Pensar Verde 
segue contribuindo 
para a construção 
e divulgação do 
ideário verde, 

pautado nos pilares 
do desenvolvimento 

sustentável.
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Cadernos especiais

Por vezes, alguns temas acabam ganhando mais 
destaque dentro de um certo período. Para esgotar 
assuntos relevantes, o Conselho Editorial opta pela 
execução de cadernos especiais, monotemáticos, 
que possibilitam o aprofundamento dos assuntos e 
das discussões, como no caso da edição bilíngue 
para a Conferência Rio+20, sobre Parlamentarismo, 
Índios e Comunicação. 
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Edições Pensar Verde

Cada edição da Pensar Verde é planejada e 
executada criteriosamente pelo Conselho Editorial. 
Essa característica permite a inserção de temas 
relevantes sob a ótica do ideário verde e o registro 
de vários momentos. Além disso, as discussões 
na revista, constantemente, antecipam o que está 
por vir na pauta política do país e, muitas vezes, 
auxiliam e pautam a grande imprensa.
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“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a Terra”.

Herbert Daniel

anos
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