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Editorial

Chegamos à segunda edição da Revista Pensar Verde. E, desta vez, fomos um pouco 
além e nos propusemos um desafio: transformar um debate em artigo escrito de 
reflexão. O resultado está nas próximas páginas. 

A Fundação Verde Herbert Daniel, com o apoio da Bancada do PV na Câmara dos 
Deputados, convidou oito palestrantes para discutir o tema Cidades Sustentáveis 
São Possíveis? A partir de ricas palestras, moderadas e comentadas, uma matéria foi 
cuidadosamente redigida para possibilitar a reflexão sobre o tema proposto. 

Além do registro, que também pode ser acessado na internet (www.fvhd.org.br), fica 
a prova de que  a convergência digital pode ser viável e bem aproveitada, diminuindo 
gastos de recursos naturais e encurtando distâncias. As participações virtuais chegaram 
ao pico de 611 pessoas conectadas ao debate, fora os mais de cinquenta presentes. 

Todos com uma certeza: cidades sustentáveis são possíveis, sim. Se houver compro-
metimento, vontade e troca de boas experiências, o caminho para a qualidade de 
vida nas cidades fica mais curto.

Depois do rico debate, a Pensar Verde mergulha em outros dois grandes temas: 
Políticas Afirmativas e Juventude.

Num primeiro momento, propõe-se a discussão direta sobre a situação dos negros e 
dos homossexuais no Brasil. É a abertura de portas para mais questionamentos sobre 
a efetividade e eficiência de ações que visam reparar prejuízos sociais historicamente 
cometidos contra minorias. Como a questão é bem ampla, rica e ao mesmo tempo 
profunda, a Revista já se compromete a abordar este mesmo tema das políticas 
afirmativas com outros segmentos sociais, nas próximas edições. 

Já a juventude, sempre presente quando a questão é verde, vem em peso na segunda 
edição para discorrer sobre a relação direta entre jovens, organização, partidos políti-
cos e redes sociais. Uma pista, talvez, para começar a entender uma nova geração, que 
ainda quer mudar o mundo, mas com outras formas de organização e comunicação. 

Ainda nesta edição, um giro pelas ações verdes que estão mudando a administração 
pública, bem como a casa legislativa. Ao se passar pela Câmara dos Deputados, por 
Niterói (RJ) e Licínio de Almeida (BA), fica fácil perceber que força de vontade política 
gera boas ações e bons exemplos a serem seguidos. 

Para finalizar este segundo exemplar, Carla Piranda nos concede uma estimulante 
entrevista, com os desafios e a agenda positiva que vem por aí. Basta conferir. 

Boa leitura! 

Conselho Editorial



Revista de debates da Fundação veRde HeRbeRt daniel

3

Expediente

• Você sabia...
que a Lei nº 12.305, que institui a 
Política Nacional de Resíduos Sóli-
dos (PNRS), foi regulamentada em 
dezembro de 2010? São diretrizes 
para reduzir a geração de resíduos 
sólidos, além de combater a polui-
ção e o desperdício de materiais 
descartados pelo comércio, pelas 
residências, pelas indústrias, por 
empresas e hospitais.
De acordo com a PNRS, os muni-
cípios têm até agosto de 2014, 
para eliminar os lixões e implantar 
aterros sanitários, que receberão 
apenas rejeitos. 
Dados da Pesquisa Nacional de 
Saneamento Básico (PNSB/2008) 
revelaram que:

994 municípios brasileiros dispõem 
do serviço de coleta seletiva, 

ou seja, apenas 18% dos municípios 
estão adequados para a correta 
destinação do lixo.

Fonte: Ministério do Meio Ambiente 

Pensar Verde

 18%  
dos municípios 
estão adequados 
para a correta 
destinação do lixo
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Atlas (Carlão), 2006 é obra de Vik Muniz. O 
artista, brasileiro, natural de São Paulo, se 
destaca na arte moderna e pluralista por 
usar elementos do cotidiano. Nesta sua 
coleção, cria imagens com lixo. Seu trabalho 
também deu origem ao documentário Lixo 
Extraordinário, de 2009. A imagem da capa 
desta segunda edição foi gentilmente cedida 
pelo artista.

cidades
sustentáveis
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Cidades Sustentáveis
Cidades Sustentáveis são possíveis?

Sim, cidades sustentáveis são possíveis. Foi o que especialistas, ad-
ministradores e representantes eleitos pela população concluíram, 
após uma mesa redonda promovida pela Fundação Verde Herbert 
Daniel (FVHD), no último 4 de agosto. 

A ideia foi abrir espaço nesta segunda edição da Revista Pensar 
Verde para Marcelo Silva, Presidente do Conselho Curador da 
FVHD, Eduardo Jorge, Secretário do Meio Ambiente e do Verde 
da Prefeitura de São Paulo, Eduardo Brandão, Secretário do Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, Fernando Fre-
derico, vereador do PV em Jaú (SP), André Pasqualini, cicloativista 
e diretor do Instituto CicloBr, além de Simone de Sousa, professo-
ra e doutora do Universidade Federal de Pernambuco.

A troca de experiências, novos olhares e um rico debate surgiram 
numa atmosfera descontraída, real e virtual. Na ocasião, ficou 
claro que sim, cidades sustentáveis são possíveis. Basta que haja 
mobilização da vontade administrativa e política em prol da 
qualidade de vida hoje e futura.

Nas próximas páginas, um convite às ideias e ao teor do que  
foi debatido. 
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Cidades Sustentáveis

O Debate foi transmitido via internet e acompanhado 
por mais de 600 espectadores on-line. Confira!
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Ecologia Urbana, 
o Desafio das Cidades

A partir do documento-base do Programa de governo do Partido Verde, 
especificamente constante no Capítulo 5 – Ecologia Urbana, o Desafio das 
Cidades, iniciou-se a mesa redonda, no dia 4 de agosto, em Brasília, com a 
mediação de Marcelo Silva, Presidente do Conselho Curador da Fundação 
Verde Herbert Daniel (FVHD).

As principais questões apresentadas perpassam pelos caminhos para 
resolver a necessidade da gestão urbana nas cidades brasileiras, por meio 
de práticas efetivas que tenham como foco o urbanismo verde. De acordo 
com Marcelo Silva, ao considerar que cerca de 80% da população brasileira 
está nas cidades, realmente, há necessidade de buscar a qualidade de vida 
desta população. “Nós temos de estudar os aspectos relacionados ao uso 
do solo, equilíbrio da natureza, patrimônio natural com novas formas de 
construção e loteamento, uma questão de mobilidade urbana, que hoje 
se refere a uma das principais questões nas nossas cidades, uma vez que 
não temos uma política para transporte coletivo e vemos a cidade sendo 
invadida cada vez mais por carros e motos.”

Segundo ele, se faz necessária ver também a questão de urbanização 
acelerada e relação com o meio ambiente, já que a urbanização é um 
entrave à preservação das florestas. Precisa-se traçar metas e estratégias para 
buscar a proteção dos recursos naturais, aliadas à consciência da população 
e resistência da governança. 

A busca de qualidade de vida não é só emanada pelos governos. Marcelo 
Silva ressaltou a necessidade de revisão do municipalismo brasileiro, que 
deve buscar uma política para que as prefeituras possam responder às 
demandas por politicas publicas. Ele lembrou que 46% da obrigação para 
a população está na mão dos municípios, porém a falta de autonomia dos 
prefeitos e a má distribuição dos recursos acabam por enviesar a relação 
entre os estados e municípios, cerceando e tirando a responsabilidade das 
prefeituras em responder às demandas da população. 

Para facilitar o debate sobre as cidades, Marcelo Silva listou grandes eixos 
de discussões: àgua, lixo, transporte e verde urbano. 

água
O fornecimento de água e o saneamento também fazem parte 

da ecologia urbana. Cidades sustentáveis precisam garantir o 
fornecimento de água limpa em quantidade suficiente sem 
desperdícios e perdas, bem como a construção de redes de esgoto, 
o tratamento de efluentes domésticos e industriais, entre outras 
medidas. Marcelo Silva destacou também a necessidade de permi-
tir o acesso da população à água tratada, potável, principalmente 
nas periferias e pequenas cidades. Ele lembrou ainda que o sane-
amento básico é saúde, prevenção e solução de problemas. Não 
há política de saúde sem prevenção.

debate:
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lixo
A Marcelo Silva coube lembrar, em sua exposição inicial, que 

a situação do lixo nos municípios é “emergente e urgente”, já 
que a maioria das cidades não tem sequer aterro sanitário. E as 
grandes cidades estão com aterros saturados. Ele citou o exemplo 
de Fortaleza, que permanece sem solução. 

A solução deste problema também permeia a necessidade de 
elaborar políticas públicas que evitem demanda crescente por 
aterros, via consciência e empenho político para o devido trata-
mento de resíduos. Soluções são necessárias para a contenção, 
a reciclagem, a compostagem, o tratamento e a diminuição da 
quantidade de produção do lixo nas cidades brasileiras. 

transporte 
Segundo Marcelo Silva, qualquer pessoa sabe que existe a 

atual predominância do transporte particular em detrimento do 
desenvolvimento do transporte público, embora 50% da popula-
ção utilize os meios públicos. Segundo ele, isso é o resultado de 
cidades invadidas, sem politica pública voltada para o coletivo. 
A inviabilidade de locomoção nas grandes cidades brasileiras 
promove a segregação social pela dificuldade de acesso, abran-
gendo outras consequências, tais como a elevada emissão de 
gases, o aumento dos engarrafamentos e do trânsito nas grandes 
cidades, além da poluição sonora.

verde urbano
Não só o transito promove a poluição do ar, 

sendo uma das principais causas de degradação 
da saúde nos centros urbanos e periferias indus-
triais. Ela está relacionada também à diminui-
ção das áreas verdes urbanas. Neste sentido, o 
Partido Verde desenvolveu o conceito de Verde 
Urbano: são as áreas verdes de florestas urbanas 
ou periféricas, os parques, os jardins e  a arbori-
zação de rua, indispensáveis para um ambiente 
urbano minimamente sadio. A preservação do 
verde urbano não passa pela tentativa de mantê-
-lo intocável, mas pelo seu uso e aproveitamento 
bem organizado e compatível. 

“Cidades sustentáveis 
precisam garantir o 

fornecimento de água 
limpa em quantidade 

suficiente sem 
desperdícios e perdas”
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A abertura do debate

Outro dia, nesta mania de voar, voar, voar, me bati em uma 
entrevista de Marcelo D2, que, por si, já é um grande artista, 
inquieto. Lá pelas tantas, ele para a entrevista e diz assim: “nós 
estamos sendo governados por babacas”. Aí a gente vê esse idiota 
na Noruega que mata um tanto de pessoas, de forma brutal e diz 
que o que o motivou ele foi a miscigenação, e como exemplo da 
maldade da miscigenação ele aponta o Brasil, que é por isso que 
o Brasil nunca dará certo. Porque permitiu a miscigenação. Recen-
temente em Minas, um pai beijou o filho adolescente, rapazote. 
Foi espancado, até lhe arrancaram a orelha porque seu ato (de 
beijar o filho) foi entendido como homossexualismo explícito. 

Eu acho que nós temos de fazer uma contraonda. Não é possível 
que esta mediocridade consiga produzir cada dia mais efeitos, 
mais loucuras. 

Um debate sobre a cidade e sustentabilidade é de suma impor-
tância. As cidades se tornaram o espaço ideal para os seres huma-
nos. Quando a gente estudou lá atrás, no princípio dos homens 
era as cavernas; depois, os feudos, e chegamos a esse ponto em 
que o habitat natural dos seres humanos é a cidade. E é nesse 
momento que nós precisamos contrapor a loucura do modelo de 
desenvolvimento brasileiro que permitiu a cidade ser o espaço 
natural dos automóveis. Sempre se falam de engarrafamentos, 
por exemplo, na cidade de São Paulo. A gente que viaja, verifica  
que o lugar que mais engarrafa no Brasil é o Acre. Peguei engar-
rafamentos absurdos em Manaus, e lá ainda tem o calor. 

Tudo isso é porque está errado: quantidade de automóveis não 
é índice de desenvolvimento. 

E na crise de 2009, nós erramos de novo, nós pegamos o dinheiro 
do FAT para salvar o comércio de carros de segunda mão. Precisa-
mos reagir como uma contraonda. O mundo todo tem produzido 
sinais. Quem já foi no Butão sabe, para contrapor o massacre do 
uso do PIB (Produto Interno Bruto) como único índice para medir 
a satisfação humana, criou-se o FIB, que é a Felicidade Interna 
Bruta, no sentido de contrapor este mundo de pouca cidadania 
e muito consumidor. É o momento de uma revanche para não 
entregarmos, como se diria no Nordeste, rapadura a este modelo 
de desenvolvimento que está aí. 

Repensar as cidades é o ponto estratégico desta nossa reação. 
Eu confio muito no resultado desta nossa conversa para inclusive 
ampliarmos a discussão, como estamos ampliando para os amigos 
verdes do Brasil e para a sociedade. Que saia material escrito, 

vídeos e documentos para alimentar esta nova 
ordem. Nós não podemos ficar reféns do que 
está aí hoje e, como disse Marcelo D2, nós não 
podemos ficar sendo governados por babacas. 

Eu acho que o discurso é o melhor princí-
pio. Quero frisar que essa coisa de condenar 
os centros é uma loucura. São Paulo tinha 400 
mil imoveis fechados no centro. As cidades 
ficam apodrecendo pelo centro. Ainda pior, 
as pessoas menos favorecidas sendo jogadas 
em áreas de mananciais. 

José Luiz Penna

“

“

Presidente Nacional e Deputado Federal do PV
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Em nome da bancada federal do PV, cumpri-
mento a Fundação Herbert Daniel pela inicia-
tiva de dedicar uma edição da revista Pensar 
Verde à discussão sobre a sustentabilidade e 
com foco no tema Cidades Sustentáveis.

Há pouco, eu estava no Plenário da Câmara 
dos Deputados, me pronunciando a respeito 
da recente medida do governo que visa dimi-
nuir o Imposto sobre Produtos Industrializa-
dos (IPI) da indústria automobilística.

Afirmei que nós, do PV, vamos analisar de 
perto a proposta. A princípio, ela parece um 
contrassenso no aspecto econômico, pois o IPI 
é um dos impostos cobrado dos contribuintes 
para o Fundo dos Estados e Municípios. Então, 
diminuir o IPI significa reduzir o repasse para 
Estados e Municípios, e sabemos que os muni-
cípios mais pobres são os que mais precisam 
desses recursos.

Criar um incentivo para a indústria auto-
mobilística tem o meritório objetivo de 
incentivar a produção nacional e a inovação 
tecnológica, mas não se falou em nenhuma 
contrapartida no que diz respeito ao meio 
ambiente. Sabemos que as emissões de 
partículas poluentes na atmosfera pelos 
veículos são agravadas pela má qualidade 
dos combustíveis utilizados, causando sério 
impacto ambiental em nossas cidades. Diante 
disso, além das agências reguladoras, como 
a Agência Nacional do Petróleo, a indústria 
automotiva também precisa ser responsabi-
lizada por este impacto ambiental.

Ao lado disso, estamos vendo que as cidades 
de médio porte hoje, conforme foi dito aqui, 
estão intrafegáveis. Não é mais São Paulo, 
Rio de Janeiro ou Belo Horizonte, mas todas 
as cidades de médio porte do Brasil. Não se 
dá mais incentivo ao transporte coletivo no 
Brasil, não se discute a ocupação adequada 
dos espaços urbanos e, de forma avulsa, o 
governo faz uma política industrial, que não 
pode ser isolada, mas inserida num contexto.

Daí a importância das discussões desta 
noite e a importância crucial da participação 
do Partido Verde, já que estamos às vésperas 
das eleições municipais e, de certa forma, com 
a militância, aguardando um posicionamento 
mais firme a respeito das questões temáticas.

sarney FiLho

Este primeiro semestre do ano foi marcado por dificuldades. 
Enfrentamos uma luta grande no que diz respeito ao Código 
Florestal, e o tema acabou tomando espaço nas outras agendas. 
Na área ambiental, acabando nos concentrando nos assuntos do 
Código, tomados pela emoção. Até porque o assunto abrangia o 
que há de essencial na nova economia que deve estar inserida 
no baixo consumo de carbono.

Víamos que o Congresso estava na contramão da história e 
da sociedade e dos novos caminhos globais. Esperamos que o 
Congresso Nacional, ao contrário do que ocorreu na Câmara dos 
Deputados, possa impedir um retrocesso na nossa legislação 
ambiental. A proposta aprovada pela Câmara deu sinalizações 
péssimas para a nossa sociedade, tanto que o desmatamento 
aumentou em relação ao ano passado, diante da possibilidade 
de afrouxamento das regras do desmatamento.

É bem verdade que não se faz mais política ambiental só no 
comando e controle. Hoje, temos que oferecer alternativas. No 
caso do Brasil, onde grande parte da população já vive em áreas 
urbanas, discutir o bem-estar nos espaços urbanos é discutir a 
qualidade de vida das pessoas. É dar a elas o direito de viver bem.

Acredito que o PV deve se debruçar nesses temas com bastante 
ênfase. A sinalização é o conhecimento, o debate do conteúdo, 
que serão de grande utilidade para a nossa militância.

O discurso não é só eleitoral, mas de construção de um novo 
modelo para a sociedade. Estamos juntos numa batalha e espe-
ramos que o resultado seja positivo para a sociedade brasileira 
e para o desenvolvimento sustentável do país.

“

“

Líder da Bancada e Deputado Federal do P V
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Secretário do Meio Ambiente e do Verde na maior cidade brasileira, São 
Paulo, Eduardo Jorge está à frente dos desafios sustentáveis desde 2005. 
Em sua palestra, apresentou o diagnóstico de que sim, é possível tornar 
uma cidade grande como São Paulo em um lugar melhor para se viver. Ele 
disponibilizou o diagnóstico que foi traçado e os pilares que precisaram 
ser desenvolvidos para viabilizar a tese de sustentabilidade. Em primeiro 
lugar, estabelecer, na administração pública, diálogo entre secretarias, 
programas e projetos é fundamental.

Em relação ao desenvolvimento sustentável de uma cidade como São 
Paulo, Eduardo Jorge frisa que além de possível, é necessário. Uma vez 
que “só é possível preservar o pantanal, a floresta, o mangue e o cerrado 
pela cidade, porque é a cidade que consome a cidade da mesma forma 
que consome pantanal, mangues, florestas e é a partir das cidades, que 
se preserva o que se consome”.

A partir deste diagnóstico, Eduardo Jorge levantou que a pauta da agenda 
pública deve ser o combate ao aquecimento global, já que a questão 
climática ameaça a vida da espécie humana e tem impacto social, econô-
mico e ambiental, conforme as bases do conceito de desenvolvimento 
sustentável.  Até porque, segundo ele, “quem mora em torno da linha do 
Equador é que vai pagar mais rápido as imprevidências do capitalismo, do 
socialismo humano em relação à questão ambiental do desenvolvimento 
industrial dos séculos 19 e 20”.

Eduardo Jorge defende que a pauta do desenvolvimento urbano é funda-
mental para dialogar com a pauta-mãe, a do aquecimento global, e a 
partir disso, reorganizar as políticas públicas dentro dos governos federal, 
estaduais e municipais. “O Brasil ainda está muito atrasado nisso, enquanto 
fica dormindo em berço esplêndido, como o de costume. Assim é funda-
mental arrumar dentro da nossa casa para que haja mais condições de  
se cobrar do governo federal, dos outros países.

Em oito exemplos concretos, Eduardo Jorge listou as principais ações 
que a prefeitura de São Paulo, Secretaria do Verde, está implementando, 
num programa horizontal de diálogo inédito com as demais secretarias. 

As duas faces da questão climática: 
face A é a da mitigação, diminuir a 
emissão dos gases prejudiciais, cola-
borando para a eficiência energética. 
A face B no Brasil é a que menos se 
fala. Trata-se da adaptação aos efei-
tos nocivos do aquecimento global.

Dentro da necessidade de mitiga-
ção das emissões via eficiência ener-
gética, Eduardo Jorge listou quatro 
exemplos que vem sendo adotados 
em São Paulo. 

1. Captação de gás metano de 
    aterros sanitários

Os gases produzidos em ater-
ros sanitários são verdadeiras 
bombas para atmosfera. Porém, 
se esse biogás, que polui 22 vezes 
mais que o gás carbonico, for 
captado e destinado a produzir 
energia, há diminuição sistêmica 
na emissão de gás tão prejudicial 
como ainda ajuda na produçao 
de energia elétrica.

Em São Paulo, são dois grandes 
aterros sanitários, bem organi-
zados e controlados, bem licen-
ciados. Por meio de licitação, a 

eduardo Jorge

face a

O debate e seus debatedores
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empresa ganhadora capta a emissão e produz energia elétrica. De acordo 
com Eduardo Jorge, as duas usinas de biogás produzem energia suficiente 
para abastecer 600 mil pessoas. 

Ele enfatizou que qualquer cidade, com mais de 500 mil habitantes, pode 
instalar um aterro decente, via licitação, em que a empresa responsável cuida 
do aterro, gera energia, e a prefeitura ganha ao emitir certificados de redução, 
podendo desta forma aplicar os recursos em projetos sociais. Ele  citou que, em 
dois leilões, a cidade de São Paulo arrecadou R$ 70 milhões.

2. Diminuição da dependência do petróleo como fonte combustível

Eduardo Jorge sustenta que é possível diminuir a dependência de combustível 
fóssil das frotas das cidades. A partir de uma lei municipal, aprovada em 2009, 
a Secretaria de Transportes é obrigada a substituir o diesel por combustíveis de 
fonte mais limpa de energia. Ele mencionou que a Secretaria de Transportes de 
São Paulo está com sete experiencias de substituição do diesel:
•	 Ônibus elétricos: recuperação da frota, com quase 180 ônibus rodando, 

com a volta da compra de ônibus elétricos.
•	 Etanol: primeira frota de ônibus rodando com etanol no Brasil. Atual-

mente, são 60 veículos, com objetivo de chegar a 100.
•	 Hidrogênio: experiência de utilização deste novo combustível.
•	 Ônibus híbrido: experiência também que agrega ônibus movidos a 

biodiesel e elétricos.
•	 Biodiesel: frota já rodando na cidade de São Paulo.
•	 Diesel da cana: já têm três ônibus, utilizando o diesel desenvolvido por 

engenharia genética, que produz o combustível a partir da fonte de ener-
gia mais limpa. 

3. inspeção Veicular

A inspeção veicular combate a poluição do ar e também o aquecimento global. 
Faz-se necessário inspecionar motos, carros, caminhões e ônibus. Eduardo Jorge 
afirmou que cada moto polui o correspondente a cinco carros. Os carros conso-
mem muito e poluem muito. As regras, que obrigam o dono do automóvel a 
inspecionar e regular seu veículo para mantê-lo dentro dos padrões de quando 
o veículo saiu da fábrica, já existem em outros países há 40 anos.

Segundo ele, esse programa de eficiência energética ataca em duas frentes a 
poluição: a) diminuição da emissão de gases poluentes que agridem a atmosfera, 
além dos pulmões e corações das pessoas que moram nas grandes cidades; b)  
gasto menor com o combustível por parte do dono do veículo.

De acordo com Eduardo Jorge, no primeiro balanço da inspeção veicular da 
cidade de São Paulo, concluiu-se que, ao realizar 3,5 milhões de inspeções veicu-
lares, correspondeu a tirar virtualmente 1,5 milhão de veículos das ruas. Assim, 
diminui-se a poluição sem realmente tirar estes veículos de circulação.

Em 2009, o Conselho Nacional do Meio Ambiente (Conama) refez as normas 
e deu dois anos de prazo para que os estados se adequassem a essas normas. 
Segundo Eduardo Jorge, o prazo das licitações venceu em junho de 2011, e 
nenhum Estado sequer fez a licitação para começar a inspeção veicular. 
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4 . conceito de cidade-compacta

A tese das cidades compactas é aquela em que há a otimização 
dos espaços. Atualmente, todos moram longe do trabalho, e a 
mobilidade urbana acaba por criar mais um nível de segregação 
social, em que os ricos andam de carro e os pobres, de ônibus. 
Todos gastando combustível fóssil. 

De acordo com Eduardo Jorge, as cidades estão cada dia mais 
espalhadas, e os centros das cidades vazios, abandonados. No 
conceito de cidade compacta, os bairros são compartilhados, 
sem guetos, e o centro é expandido, otimizando a utilização de 
infraestruturas já instaladas de lazer, cultura, saúde. 

“O conceito urbanístico das cidades compactas explora a teoria 
que as classes sociais devem compartilhar os bairros. Os guetos 
separados são as chocadeiras da violência, além de que o cresci-
mento das periferias afeta diretamente as mananciais e as áreas 
de risco e esvazia os centros, numa amostra total de irracionali-
dade do ponto de vista social, econômico e ambiental”, enfatizou 
Eduardo Jorge, durante sua exposição de ideias. 

Ao abordar a fase de adaptação das cidades para os efeitos e as consequências do aquecimento global, Eduardo 
Jorge listou mais cinco exemplos que estão sendo adotados na cidade de São Paulo. Segundo ele, já que não há 
mais muito tempo para evitar que os danos ambientais cometidos tirem a vida das pessoas, a solução é adotar 
medidas que minimizem os efeitos colaterais do homem sobre o meio ambiente. No Brasil, principalmente, as 
soluções devem ser pautadas pelo elevado número de vítimas, por conta de enchentes e desmoronamentos. 

•	 Arborização: na cidade de São Paulo, 1,5 milhão de árvores já foram plantadas. Como um dos efeitos, está 
a manutenção da umidade relativa do ar. 

•	 Ampliar as áreas verdes das cidades: com isso, ampliam-se as áreas verdes permeáveis para absorver as 
águas das chuvas e evitar que haja alagamentos em pontos específicos.

•	 Criação de parques lineares: consiste em criar parques lineares no entorno dos córregos das cidades , uma 
vez que é um erro dos arquitetos e políticos construir nas áreas de várzeas. Como as várzeas já foram todas 
ocupadas, qualquer chuva já é motivo de desespero para o prefeito, dona de casa e comerciante. Há uma 
necessidade de garimpar as várzeas, recuperar algumas que ainda existem nas cidades, para mantê-las 
na sua função de escoamento da água das chuvas. 

•	 Mapear as áreas de riscos das cidades: para Eduardo Jorge, este item é o mais importante, quando o assunto 
é referente ao enfrentamento dos desastres climáticos. São áreas com risco de desmoronamento, escor-
regamento e enchente. Eduardo Jorge ressalta a necessidade de elaboração de um diagnóstico detalhado 
de todas as áreas de risco, bem como proporcionar opções habitacionais para as pessoas que residem 
nestas áreas. 

“Eu acho que este é o caso mais urgente. Você não pode deixar pessoas em áreas de enchente nem de escor-
regamento”, disse. Ao ressaltar que este seria o “programa mais importante”, Eduado Jorge sugeriu a criação 
de um indicador: a de quantidade de mortos por 100 mil habitantes por desastres climáticos. “Devia estar 
escrito na parede das prefeituras e dos governos de estado quantas pessoas morreram (por 100 mil habitantes) 
nas cidades, nos estados. Devia ser o indicador máximo para avaliar a responsabilidade daquele governante. É 
responsabilidade dos governantes evitar as mortes de hoje. Não pode haver tolerância de uma morte sequer. 
As autoridades precisam ser cobradas”, finalizou.

face b
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Eduardo Brandão, Secretário de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos de Brasília, iniciou sua palestra, 
situando os participantes da mesa redonda que o 
Governo da Capital Federal ainda está em fase de 
implantação de algumas ações, uma vez que a 
herança política fez com que o governo atual tivesse 
que recriar a Secretaria.

Ele explicou que o primeiro passo foi colocar os servi-
ços de limpeza pública, o Instituto Brasília Ambiental, 
o Jardim Botânico e o Jardim Zoológico e Agência de 
Águas, institutos subordinados à Secretaria, para opera-
cionalizar a transversalidade das ações, num primeiro 
momento, dentro das áreas que permeiam o meio 
ambiente. Eduardo Brandão nomeou a inciativa como 
o início da gestão de política ambiental integrada.

Para facilitar o entendimento dos participantes da 
mesa redonda, Eduardo Brandão sintetizou sua apre-
sentação com a concentração em projetos estruturantes: 

1 - Resíduos Sólidos: 
“Encontramos um lixão, não é aterro sanitário, 

chamado de aterro controlado, mas que recebe 2.600 
toneladas/dia de resíduos comerciais e residenciais e 
5 mil toneladas/dia de resíduos das construção civil, 
além de duas unidades de compostagem sucateadas, 
além de uma coleta de lixo dispersa”. Foi assim que 
Eduardo Brandão começou a exposição sobre a situa-
ção do lixo em Brasília. 

eduardo Brandão

Segundo ele, a herança de governo veio com indica-
tivo de projeto de um novo aterro sanitário que não 
respeitava as ideias sustentáveis de redução de produ-
ção de resíduos e reciclagem. Além disso, o modelo 
proposto era de concessão de uso do aterro sanitário, 
em que o Governo do Distrito Federal teria de, primei-
ramente, construir e implantar um aterro sanitário 
para, em seguida, permitir a concessão de uso e admi-
nistração. Tal medida, conforme avaliou Brandão, além 
de custar caro aos cofres públicos, não garante o trata-
mento adequado do lixo, o que demoraria mais tempo 
para dirimir o problema. 

Por isso, a sua gestão fez a opção por contratar uma 
empresa terceirizada para sanar o problema do lixão e, 
a partir do momento em que a situação for controlada, 
os projetos serão ampliados. Entre eles: transformar os 
mil catadores em recicladores, colocá-los em estações 
de reciclagem,  fornecer destinação adequada dos resí-
duos residenciais e destinação adequada dos resíduos 
da construção civil, com oito áreas de transbordo. Além 
disso, Brandão ressaltou que este material descartado 
será destinado à base e sub-base de áreas de trata-
mento de resíduo da construção civil. 

Em seguida, de acordo com o seu cronograma, 
será feita a reabilitação das usinas de compostagem 
para que o novo aterro tenha mais vida útil. Segundo 
Brandão, a Secretaria está estudando a possibilidade 
de outras tecnologias de tratamento do lixo e a meta 
principal é fechar o lixão no primeiro ano do atual 
Governo do Distrito Federal.

2 – Brasília Cidade Parque: 
Brandão frisou a peculiaridade de Brasília como um 

modelo de cidade pensada para os carros, criada na 
década de 50, época do deslumbramento da sociedade 
com os automóveis. E por isso, é urgente a necessidade 
de fomentar a criação de parques na capital. 

Um dos objetivos de Brandão, frente a Secretaria, é 
recuperar 68 parques e 20 áreas protegidas, sendo que 
grande parte deles se encontram dentro do Plano Piloto 
e, se não implantados imediatamente, os parques serão 
ocupados pela especulação imobiliária, que vai de 
encontro a manutenção das áreas verdes.

“Vamos implantar os parques e trazer a população 
para esses parques, num convívio harmonioso com a 
natureza, para garantir que a destinação das áreas verdes 
não seja alterada”, explicou. Segundo Brandão, o desafio 
é como fazer, já que os parques de Brasília têm grandes 
extensões e são abordados por áreas residenciais.
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“Utilizar a área já impactada 
pela ocupação urbana e criar 
ali áreas de convívio, trazer 

para o convívio aquelas pessoas 
que já ocupam aquela área, 

acabando assim com qualquer 
possibilidade de ocupação e 
uso errado de destinação”

A partir desta realidade, é que se chegou ao conceito de Parque 
Perimetral, que pode ser definido como um parque delimitado pela 
ocupação urbana. 

Nas palavras de Brandão,  a criação dos parques perimetrais têm 
como função básica “utilizar a área já impactada pela ocupação urbana 
e criar ali áreas de convívio, com ciclovia, quadras de esporte, brinque-
dos, iluminar e trazer para o convívio aquelas pessoas que já ocupam 
aquela área, acabando assim com qualquer possibilidade de ocupação 
e uso errado de destinação”.

Sobre a Câmara de Compensação Ambiental, essa ideia surgiu no 
Distrito Federal, dentro do Instituto Brasília Ambiental, como uma 
alternativa de levantar recursos para implantar o Programa Brasília 
Cidade Parque. A Câmara de Compensação foi criada em 2008, porém 
as cobranças pelos impactos ambientais causados não haviam sido 
efetuadas. Todos os ativos estão sendo levantados, há um cadastro de 
empreendedores públicos e privados que os classifica como adimplentes 
e inadimplentes: quem estiver inadimplente não tem novos processos 
analisados pelo órgão ambiental. 

A linha de operação da Câmara de Compensação Ambiental é trocar 
a dívida por serviço. 

Por exemplo, cada parque que será recuperado tem um projeto, dos 
quais quatro já estão sendo implantados. Segundo Brandão, como 
o compromisso é implantar três parques por mês, todos utilizarão a 
compensação ambiental e parcerias privadas e com ONGs. 

“Queria deixar essa experiencia, que é muito positiva. Primeiro, porque 
não há movimentação de recursos. A Secretaria prepara, orça, planeja e 
inicia o processo. Por exemplo, determinado empreendedor tem valor de 
uma compensação de R$ 3 milhões, a Secretaria pega uma área ou um 
parque próxima à área de empreendimento, prepara o projeto. Foi dada 
uma agilidade fora do comum, pois não precisa de licitação, empenho 
de valores, burocracia. E nós temos certeza de que este recurso será 
implementado exatamente na região onde o empreendimento causou 
impacto”, finalizou Brandão ao classificar o Brasília Cidade Parque como 
a experiência mais prazerosa em seis meses de gestão.

Licenciamento – Eduardo Brandão afirmou também que a Secretaria 
tem agilizado e dado maior transparência aos processos de 
licenciamento ambiental. Todos os pedidos são recebidos 
por uma equipe. Há também a implementação da infor-
matização dos processos, para que estes possam ser acom-
panhados pela internet. Brandão frisou que a compensa-
ção ambiental, sendo trocada por serviço, também ajuda 
na transparência dos processos de licenciamento.

De acordo com Eduardo Brandão, já há na sua gestão a 
busca de parceria para ajudar nas possibilidades de utili-
zação de energia solar. Além disso, outras novidades são: 
o trajeto Brasília Cidade Copa, que poderá ser percorrida 
a pé ou de bicicleta; e a retomada da construção dos 300 
quilômetros de ciclovias no Distrito Federal, dentro do 
Programa Pedala Brasília. 
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O vereador de Jaú trouxe a experiência da cidade do interior paulista. Aborda a 
questão municipal, a partir do conceito de cidade sustentável. 

“O que fazer para tornar minha cidade, meu município sustentável? É atuar no 
presente, satisfazendo as necessidades, preservando o direito das futuras gerações de 
satisfazerem suas necessidades. O desenvolvimento urbano só existe se for sustentável”. 

Segundo Fernando Frederico, a intenção é pensar em como fazer políticas públicas, 
inserindo a questão ambiental em tudo. Ele ressaltou que uma das dificuldades é a 
aprovação de projetos de interesse ambiental. Frederico pontuou que, atualmente, 
Jaú coleciona ações civis públicas contra prefeitos, o que acaba por acuá-los e atra-
palhar na adoção de medidas necessárias, porém impopulares.  

Uma das sugestões de Fernando Frederico é que a Educação Ambiental deveria 
ser tratada como um conteúdo transdisciplinar, com a discussão do que é o bem 
ambiental: o direito de todos ao meio ambiente equilibrado. E que, segundo ele, 
para viabilizar esta educação, adultos precisam também de conscientização e sensi-
bilização. No trânsito, por exemplo, a tentativa é de sensibilizar a população a andar 
a pé. Ele critica que pula-se o processo de conscientização, e parte-se direto para o 
corte radical, multas e imposições. 

Ele apontou algumas atitudes que podem fazer a diferença, tais como: ensinar 
a selecionar o lixo, cobrar procedimentos limpos, promover ações de educação, o 
dia municipal sem carro, o dia do carona, promovendo advertências, em tentativas 
de sensibilizar a população

O vereador de Jaú sugeriu que o municípios desenvolvam incentivos fiscais, criem 
selos verdes municipais, com cobranças, fiscalização rigorosa. Por exemplo, a cria-
ção de um IPTU verde, que incentive a construção de prédios com menos impacto 
ambiental, que utilize, por exemplo, energia solar e captação da água da chuva. 

Fernando Frederico explicou que foi, a partir das ideias de promover a conscientiza-
ção de melhor utilização de recursos naturais, que surgiu a Licitação Verde. (ver Box)

Fernando Frederico citou como exemplo o momento da descrição dos bens e 
serviços que serão contratados: considerar e observar e respeitar o tripé ambien-
talmente correto, socialmente justo e economicamente viável.

Segundo ele, o objetivo da Licitação Verde é adquirir bens e serviços com maior 
ênfase no aspecto sustentável e menor no aspecto financeiro, “inclusive porque no 
aspecto financeiro, o produto sustentável acaba sendo mais barato”. 

Num dos artigos da Licitação Verde, por exemplo, há obrigação de aquisição de 
lâmpadas de alto rendimento e que apresentem o menor teor de mercúrio e menor 
preço disponível no mercado. De acordo com Frederico, representa a economia de 
muitos reais em energia elétrica ao longo de um ano. 

“Priorizar a aquisição de produtos e serviços de alta qualidade e desempenho é 
o que deve ser observado. Minimizar o consumo visando comprar o que somente 
vai ser consumido, adquirindo o estritamente necessário. Essas são as características 
da Licitação Verde”, definiu Fernando Frederico. 

Segundo ele, a cidade sustentável possível é a que tem Licitação Verde, já que 
normalmente o maior comprador do município é a prefeitura. Se a prefeitura mudar 
seu procedimento nas licitações, adotando a Licitação Verde, Fernando acredita 
que isso vai, a médio e longo prazo, ser agente da mudança de comportamento dos 
fornecedores. “O que a Lei da Licitação Verde, dentre das inúmeras outras coisas, 
é obrigar a respeitar esse ciclo de vida do produto e não só a expressão numérica”, 
finalizou Fernando Frederico, em sua exposição na mesa redonda da Fundação. 

Fernando Frederico

•	Fernando Frederico é autor 
de um projeto de lei que 
institui a Licitação Verde, 
exigindo procedimentos da 
administração pública com 
contrapartidas verdes. 

•	Foi levada a Câmara dos 
Deputados e Parlamento 
do Mercosul. 

•	A Licitação Verde integra 
considerações ambientais 
nos processos licitatórios 
da administração pública, 
estabelecendo critérios e 
princípios que precisam  
ser cumpridos. 

•	A justificativa do projeto 
tem sustentação legal 
para instituir obrigações 
ambientais, uma vez que 
a Lei Federal 8.666 das Lici-
tações prevê que os muni-
cípios devem adotar ou 
escolher a proposta mais 
vantajosa. Qual a proposta 
mais vantajosa? As de 
considerações ambientais. 

•	A Licitação Verde virou a 
Lei 4356/99, de Jaú.

Licitação Verde
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Já André Pasqualini, cicloativista e diretor de Relações Públicas do Instituto 
CicloBR, concentrou sua palestra na questão de mobilidade, por ser sua especiali-
dade. Segundo ele, as pessoas que defendem o uso da bicicleta estão defendendo, 
na verdade, uma cidade mais justa e igualitária. Ele ressaltou que isso acaba não 
acontecendo nas cidades brasileiras, pois o modelo adotado prima pelo uso do 
transporte individual automatizado e deixa de lado a grande maioria que não tem 
acesso a esse recurso. 

Para Pasqualini, para se ter uma cidade sustentável, é preciso primeiro inverter 
esta lógica. Porém, André lembrou que o governo federal acaba de baixar nova-
mente o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI) para a produção de carros. 

Apesar de não se ter uma contagem oficial de ciclistas no Brasil, Pasqualini citou 
que mais ou menos 50 milhões de pessoas utilizam a bicicleta como meio de trans-
porte no Brasil. Ele ressaltou que, embora este contingente não seja muito percebido 
nas grande cidades, existem lugares em que é fácil constatar que as bicicletas são a 
opção de locomoção da maioria das pessoas. André destacou porém que, mesmo 
nessaa cidades em que as bicicletas são o principal  meio de transporte, infelizmente, 
as prefeituras constroem ciclovias para não atrapalhar os carros e que isso acaba 
também por interferir na decisão de utilizar ou não a bicicleta. 

André Pasqualini lembrou que no quesito econômico, a metade do valor de uma 
bicicleta simples, de R$ 300, é referente a impostos.  Quem utiliza a bicicleta como 
padrão de transporte são pessoas de baixa renda. E não há sequer previsão de 
redução de IPI para as bicicletas, mesmo que já tenha projeto no Senado Federal 
que propõe tal redução da alíquota. 

“Se você deixar o transporte público de lado, vai deixar de estimular as pessoas a 
utilizarem os carros, e o transporte público deve sim ser subsidiado, como a saúde”, 
afirmou André, além de explicar aos participantes que bicicletas são indicadas em 
deslocamentos de 4 a 10 quilômetros. Como a maioria das cidades nem chega a 
ter este diâmetro, o ideal, como solução apresentada por Pasqualini, é saber qual 
a origem e destino daquela cidade.

ideia Verde
André Pasqualini levantou a seguinte sugestão: se sobretaxar o uso do veículo, as pessoas 

irão utilizar o transporte coletivo, uma vez que o IPVA não paga os custos ambientais, de 
saúde, da poluição, transito, acidentes, custos sociais e finaceiros. 

Compensação ambiental - Quem usa o carro tem que ser igual a uma pessoa que vai fazer 
uma obra, pois ambos causam impacto ambiental, e a pessoa deveria pagar proporcional-
mente a isso. A pessoa quer utilizar o carro, tudo bem, mas ela tem que pagar por isso. “A 
pessoa precisa pagar uma compensação ambiental, principalmente se essa compensação for 
aplicada na melhoria da cidade, do transporte público. Isso é cidade justa. Cidade justa é 
mudar a direção. A cidade não pode ser criada para os carros, elas devem ser pensadas para 
as pessoas”, sugeriu André.

Ele lembrou que as punições no trânsito são evitadas pelos políticos por não serem medidas 
populares, mesmo todos sabendo que a indústria da multa é alimentada por maus motoristas.

Outro ponto de alerta levantado por Pasqualini foi a proximidade da Copa, em que muitos 
turistas, principalmente europeus irão chegar no Brasil. Estes vão querer andar de ônibus, de 
transporte público, andar a pé, e que isso poderá ser um problema, já que as cidades brasi-
leiras não estão preparadas para receber pessoas que querem explorar os trajetos sem carro. 

Pasqualini lembrou que a opção é sempre a segurança no trânsito, ou pelo menos deveria 
ser. Clamou por mais respeito às leis de trânsito, bem como medidas que procurem a segu-
rança, a sustentabilidade. Uma possibilidade levantada por André foi tirar vias e carros, que 

andré PasquaLini
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o comércio vai acabar se adequando. Pode-se incentivar o comércio e a economia 
de outras formas, reduzindo, por exemplo, a velocidade da via e aumentando a 
largura das calçadas para que os passeios fiquem mais agradáveis. 

Pasqualini citou o exemplo de Bogotá, onde a criminalidade foi muito reduzida, 
segundo ele, graças a ciclovias. Ele disse que algumas ruas, ao invés de serem pavi-
mentadas em Bogotá, viraram ciclovias. Com isso, o pedestre e ciclista têm onde 
andar, já que o carro anda em qualquer lugar.

Para finalizar sua exposiçao, André lembrou a necessidade de expansão da malha 
ferroviária brasileira e sugeriu que, depois de concluído o Rodoanel paulista, se 
diminuam as faixas da Marginal Tietê e quebrem o concreto que canaliza o Rio 
Tietê, arborizando e devolvendo o Rio para a população. 

“O Executivo deve governar para o povo e não para a minoria”, alertou. 

Coube à Professora Simone de Sousa, da UFPE, doutora em tecnologia ambiental, 
comentar as palestras da noite. Ela também acredita que as cidades sustentáveis 
são possíveis. Dentro de tudo que foi discutido, mobilidade, água, esgoto, drenagem 
e ruídos, ela ressaltou que várias universidades já estão preparadas, têm projetos, 
tecnologias e inovações que podem ajudar as cidades a escolher a maneira mais 
sustentável de desenvolvimento urbano. 

Vive-se uma fase de aumento da demanda de água, de esgoto e, consequentemente, 
de produção de resíduos sólidos e é por isso, segundo Simone, que as universidades 
hoje estão trabalhando com a redução da produção de resíduos sólidos. A cidade 
cresce, produz mais e descarta mais. Ela ressaltou que aumentar aterros, aumentar 
reciclagem não é a solução. O ideal é reduzir o que é produzido. 

Outro ponto também comentado pela professora é que as estações de tratamento de 
esgoto também são fontes energéticas. Simone de Sousa lembrou que já existem tecnolo-
gias que traduzem o processo que gera metano da decomposição do esgoto em energia. 

Simone reforçou iniciativas acadêmicas podem ajudar o gestor a descobrir maneiras 
de tornar mais eficiente para alcançar o propósito da cidade sustentável. 

Uma tendência é já separar o esgoto na residência, antes que siga para as grandes 
estações de tratamento. Simone explicou que o esgoto pode ser dividido em quatro 
tipos de resíduos: as águas cinzas, formadas pelos chuveiros e pias; as águas de chuvas; 
as águas amarelas, que são a urina; as águas negras, que são as fezes. Para cada tipo 
de esgoto há uma maneira de tratar separadamente. A urina, por exemplo, que é 
amônia, gera nitrato, que é um ótimo fertilizante. 

Simone lembrou que não se trata de pesquisas de laboratório, e sim experiências 
produzidas em larga escala e utilizadas em outros países, onde a redução do lixo e 
do esgoto são incorporadas na construção das cidades. 

“Antes de trabalhar no aterro, vamos trabalhar na redução de resíduos”, adverte.
Ao comentar a sugestão de André Pasqualini, de abrir o concreto do Rio Tietê, 

Simone explicou o termo renaturalização dos rios e riachos, em que o canal volta a 
ser regularizado. Segundo ela, algumas cidades da Alemanha já estão renaturalizando 
seus rios com o objetivo de tornarem as cidades mais aprazíveis, melhores de viver. Em 
Monique, o rio Iza foi renaturalizado, voltando seu curso natural, além da construção 
de parques em suas margens. 

Para a situação levantada por Eduardo Brandão, sobre a compensação ambiental, 
Simone fez uma observação: na troca por serviço, a sugestão é prestar atenção e fazer o 

simone de sousa

orçamento da compensa-
ção ambiental, sugerindo 
que a Secretaria faça os 
orçamentos para evitar 
sobretaxação de preços. 

Em relação à ener-
gia solar e eólica, várias 
experiências estão sendo 
desenvolvidas na região 
Nordeste. Simone citou 
que o governo da Alema-
nha tem obrigação de 
comprar a energia que é 
produzida numa proprie-
dade em que foi insta-
lado um parque eólico. 
Se reformulada, Simone 
acredita que seria uma 
solução para os parques 
eólicos brasileiros. 

Em relação à educação 
ambiental, Simone suge-
riu que aulas de direção 
de bicicleta e repeito 
ao ciclista e ao pedestre 
podem e devem ser ensi-
nadas às crianças, em 
pátios escolares. 
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Políticas Afirmativas
A luta pela democracia passa obrigatoriamente pelo respeito. 

Não há democracia sem diálogo e muito menos sem igualdade. 
Para começar a discutir liberdade e cidadania, alguns reparos 
históricos devem ser feitos. 

A Revista Pensar Verde aborda, nesta segunda edição, por 
meio de artigos que suscitem a reflexão acerca da situação 
atual dos negros e homossexuais brasileiros, a efetividade de 
Políticas Afirmativas para a reparação de desigualdades histo-
ricamente acumuladas.

A proposta é entender, por óticas disitintas, as ações afirmativas 
como medidas especiais e temporárias para garantir a igualdade 
de oportunidades e tratamento, bem como de compensar perdas 
provocadas pela discriminação e marginalização, decorrentes de 
motivos raciais, étnicos, religiosos, de gênero e outros. 

Para tanto, o Deputado Antônio Roberto (PV-MG) defende as 
politicas afirmativas que visam combater os efeitos acumula-
dos em virtude da discriminação racial institucional ocorrida no 
passado. Por meio de números, o deputado comprova o distan-
ciamento da população negra da sua participação social e política 
na construção de um Estado democrático. 

Já Sandra Menezes, atual Superintendente do Ibama em 
Alagoas, aborda em seu artigo, a partir da decisão do Supremo 
Tribunal Federal em reconhecer a união homoafetiva, que muitos 
passos ainda precisam ser dados rumo ao fim da intolerância e 
violência contra homossexuais.
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Existe racismo contra negros 
no Brasil?

antônio roberto

sandra menezes

A busca por um País justo 
e sem homofobia
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Existe racismo contra negros no Brasil?
Antônio Roberto*

As forças conservadoras tentam desqua-
lificar a construção de políticas públicas 
pela igualdade através de um argumento: 
não existe racismo no nosso país. E insistem 
que, ao serem formuladas políticas afirmati-
vas para os negros, aí sim estaríamos fomen-
tando o ódio e criando uma luta de cor. Com 
isso, tentam eliminar pela raiz o debate sobre 
o preconceito racial brasileiro.

Qualquer olhar honesto na história do 
Brasil verá uma gritante e estarrecedora 
injustiça praticada, durante anos, contra as 
pessoas, cujo crime é ter a pele escura. Há 
uma generalizada confusão entre o racismo 
pessoal, quando a hostilidade, agressão, 
a  discriminação se dá entre indivíduos, 
e o racismo institucional que impede ao 
negro oportunidade de participação nas 
várias esferas do poder. Pode ser verdade 
que o primeiro tipo de racismo não seja 
tão forte no Brasil quanto foi nos Estados 
Unidos, por exemplo. Os brasileiros, inde-
pendentemente da cor, se cumprimentam, 
se tratam bem, participam dos mesmos 
lugares, porém o preconceito institucional 
contra negros e sua conseqüente discrimi-
nação estão profundamente enraizados em 
todas as dinâmicas sociais do nosso país. 
Racismo institucional é quando um Estado 
não consegue tratar igualitariamente à sua 
população, privando algumas pessoas de 
oportunidades de inserção social, devido à 
sua cor, cultura ou origem étnica.

O racismo institucional permite que grupos étnicos sejam 
discriminados no acesso aos benefícios promovidos pelo 
Estado e por suas instituições. E como são esses benefícios 
(educação, saúde, etc) que preparam os indivíduos para sua 
participação social e política, os discriminados se afastam cada 
vez mais das esferas do poder, tendo pouca ou nenhuma influ-
ência na mudança do status quo. Mais de 50% da população 
brasileira é composta por negros. Quantos senadores e depu-
tados negros estão no Congresso Nacional? Quantos ministros 
negros no Supremo Tribunal Federal? Quantos bispos e sacer-
dotes negros no país? Quantos presidentes negros já tivemos? 
E assim por diante. 

A população negra (pretos e pardos) na sua maioria está 
distante dos pólos de decisão e está localizada socialmente entre 
os mais pobres, nas favelas, cortiços e prisões. E isto não aconte-
ceu por acaso. De 1531, ano em que chegou ao Brasil o primeiro 
navio negreiro, até 1850 desembarcaram cerca de 4 milhões de 
escravos. Isto transformou o Brasil no maior país negreiro das 
Américas. Além disso, o Brasil foi o país da mais longa escravidão 
urbana. Mesmo o parlamento votando a abolição da escravatura 
em 13 de maio de 1888, nosso país foi o ultimo País americano 
a fazê-lo. A Lei Áurea retirou os negros das correntes e só. A 
escravidão social, econômica e política continuaram. As teses 
do intitulado “racismo cientifico”, que grassou como erva dani-
nha, na Europa, foram totalmente aceitas pela elite brasileira, 
de 1880 a 1920. Segundo tais teses, a separação das raças se 
daria por desigualdades naturais, ou seja, a raça negra seria, 
por natureza, inferior às outras.

A partir daí, aumentam os preconceitos quanto à participação 
dos negros nas instituições publicas, acentuam-se os processos 
discriminatórios, chegando a interpretar a presença do negro 
como um mal para o país. O período que se segue à abolição foi 
de  ausência de políticas públicas afirmativa para os ex-escravos. 
Pelo contrario, algumas iniciativas fizeram com que a integra-
ção da população negra, agora livre, se restringisse a posições 
subalternas. A promoção da imigração, por exemplo, aumentou 
a desigualdade. As entradas maciças dos imigrantes europeus 
empurraram a população negra para posições de segunda ou 
terceira categoria no mundo do trabalho. O acesso a terra e a 
educação foi violentamente negado aos libertos. 

O direito à educação para os negros sequer foi acolhido na 
Constituição de 1891. E hoje? 

Ainda persistem muitas desigualdades raciais no Brasil. 

///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
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Alguns dados:

- Em 2004, o risCo de morte por doenças infec-
ciosas era: 60% maior para crianças negras 
com menos de 5 anos comparadas às brancas

- Entre as mulheres brasileiras com 25 anos 
ou mais, 36,4% nunca se submeteram ao exame 
clinico de mamas. Destas, 46,3% são de mulhe-
res negras, e 28,7% são de mulheres brancas

-Em relação ao exame de colo de útero, 
20,8% das mulheres nunca fizeram o exame. 
Destas, 25,5% mulheres são negras e 17,3% são 
mulheres brancas.

 - Em  2004, a taxa de analFabetismo entre brasi-
leiros com 15 ou mais era de 11,4%. Destes, 
16,2% para os negros e  7,2%  para os brancos.

- A população branca de 15 anos ou mais estu-
dava em média 7,7 anos, e a negra: 5,8 anos.

no ensino superior, as desigualdades são 
ainda mais gritantes.

-Em 2004, 35,6% da população brasileira de 
18 e 24 anos estavam matriculados em uma 
instituição de nível superior: Destes, 4,9% eram 
negros e 37,3% eram brancos.

Saúde Educação

Trabalho, renda e pobreza

-Em 2004, a média de rendimentos mensal era: R$ 385,90 
para negros e R$ 760,00 para brancos

- Em 2004, entre os 10% mais pobres da população, 71% eram 
negros. Entre aqueles que estão no grupo de 1% mais rico da 
população, 11,3% eram negros e 86,8% eram brancos.

*Dados informados na publicação “Combate ao Racismo Institucional”, do DFID (Ministério do Governo Britânico para 
Desenvolvimento Internacional), a partir de estudos realizados pelo PNAD/IBGE e Ministério da Saúde.
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Seria, porém, profundamente injusto se não apontássemos 
alguns avanços significativos na questão racial brasileira. A partir 
dos anos 70, com a entrada política dos movimentos negros, 
a sociedade e o próprio Estado começaram a discutir políticas 
de combate ao racismo. E muito se avançou daí para cá. Um 
dos últimos instrumentos no caminho do reconhecimento da 
discriminação racial e das políticas públicas de inclusão social 
do negro foi a aprovação e sanção do Estatuto da Igualdade 
Racial, do qual tive a imensa honra de ser relator. Esta lei dá 
visibilidade à presença do negro na sociedade, às condições em 
que ficou após a Abolição da escravatura e aos direitos a ele, 
até hoje, sonegados:

Os principais pontos do Estatuto:

Educação: consolida o recorte racial no processo educacional, tormando 
obrigatório, no ensino fundamental e médio, o ensino da historia geral 
da África e da população negra no país.

Ficou determinado que o Estado adote ações afirmativas para inclusão 
educacional dos negros, além de incentivar políticas de ensino voltadas 
para esse segmento.

Saúde: a proposta fixa as diretrizes da Política Nacional de Saúde Inte-
gral da População Negra.

Empregos: o Poder Público poderá oferecer incentivos a empresas com 
mais de 20 empregados que contratarem pelo menos 20% relativos a negros.

Capoeira: A capoeira é reconhecida como desporto de criação nacio-
nal. Assim, o Estado deverá garantir o registro e a proteção da capoeira, 
inclusive destinando recursos públicos para essa prática. A atividade 
de capoeirista é reconhecida em todas as modalidades (esporte, luta, 
dança e musica)

Discriminação: A proposta acrescenta à Lei 7.716/89, sobre discrimi-
nação racial, o crime de expor, na internet ou em qualquer rede publica 
de computadores, informações ou mensagens que induzam ou incitem a 
discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência 
nacional. A pena prevista é reclusão de um a três anos e multa.

Liberdade religiosa: A proposta assegura o livre exercício dos cultos 
religiosos de origem africana, prevendo inclusive assistência religiosa 
aos seus seguidores em hospitais e, também, denúncia ao Ministério 
Público para abertura de ação penal em face de atitudes e práticas de 
intolerância religiosa.
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antônio roBerto

É Deputado Federal, 
além de Relator do 
Estatuto da Igualdade 
Racial, e membro das 
Comissões de Defesa 
do Consumidor e de 
Educação e Cultura. 
Vice-presidente da 
Frente Parlamentar 
Mista em Defesa 
da Cultura. Também 
é administrador, 
advogado e escritor.

Acesso à terra: O poder público 
promoverá a isonomia nos critérios de 
financiamento agrícola para incentivar o 
desenvolvimento das atividades produti-
vas da população negra no campo.

Moradia: Os programas de moradia 
do governo federal deverão assegurar 
tratamento equitativo à população 
negra, assim como os bancos públicos 
e privados que atuam em financia-
mento habitacional.

Foto em currículo: A proposta proíbe 
empregadores de exigir boa aparência 
e de pedir fotos em currículos de candi-
datos a empregos. Os infratores ficam 
sujeitos à multa e prestação de serviços 
a comunidade.

Recursos públicos: Os planos pluria-
nuais (PPAs) e os orçamentos anuais 
da União deverão prever recursos 
para implementação de programas de 
ação afirmativa nas áreas de educa-
ção, cultura, esporte e lazer, trabalho, 
meios de comunicação de massa, mora-
dia, acesso à terra, segurança, acesso à 
justiça, além de Financiamentos públicos 
e contratação pública de serviços e obras.

De qualquer forma, a luta pela igualdade racial continua, e muito 
temos que alcançar ainda. Para que o combate ao racismo seja eficaz, é 
preciso que o Estado e a sociedade tenham claro a existência do racismo 
em nosso país e a partir daí, sejam formuladas políticas públicas que 
promovam a igualdade. 

É importante também sabermos que essa luta não é de “pele”, mas de 
justiça social. É a mesma luta de todos segmentos da população que são 
perseguidos e discriminados: as mulheres, os homossexuais, os índios, 
os velhos, etc.
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A busca por um País justo e 
sem homofobia

Sandra Menezes*

A legalização da união estável entre pessoas do mesmo sexo 
pelo Supremo Tribunal Federal (STF), em maio deste ano, dividiu 
opiniões, o que é natural, pois o assunto envolve uma série de 
questões relacionadas à cultura, à religião, aos preconceitos, 
entre tantos outros temas.

Em meio a um turbilhão de críticas e comemorações pela 
conquista como entidade familiar de casais do mesmo sexo, que 
foram judicialmente reconhecidos, é fundamental também consi-
derar a coragem de quem consegue assumir seus sentimentos, 
mesmo que essa atitude provoque um verdadeiro choque para 
familiares e amigos. É preciso ter muita coragem para assumir a 
postura de quem não segue os padrões convencionais estabele-
cidos pela sociedade, porque, a partir daí, passa a conviver com 
a possibilidade de sofrer algum tipo de agressão, seja física ou 
psicológica. É preciso considerar ainda todo o dilema o qual vivem 
os homossexuais até aceitar suas características. 

O que não é natural é a discriminação, é ignorar que a rela-
ção entre homossexuais tem características similares à relação 
heterossexual, baseada em afeto e companheirismo. A homos-
sexualidade existe desde os primórdios e independe de classe 
social, raça ou crença. É preciso ensinar a sociedade que o dife-
rente também é normal. Essa máxima vale não apenas quando 
o assunto é homossexualidade, mas também para situações em 
que o preconceito existe. 

Quando a homossexualidade é tratada com desdém, como algo 
irracional, abrem-se precedentes para questionar o que realmente 
é racional. É racional destruir a natureza a qual depende a nossa 
sobrevivência? É racional ou natural o consumo de drogas desen-
freado? É racional, normal ou natural a banalização da vida, já 
que a violência urbana está nas ruas e invade até as nossas casas? 
Pode ser considerado racional o incômodo de pessoas que chegam 
a agredir e até matar outras pela escolha da opção sexual?

Quando o foco são homossexuais, é preciso 
compreender que estamos falando de seres 
humanos com ânsias, medos, traumas, 
objetivos e desejos como qualquer outro. 
É tudo sentimento. O Estado, por exemplo, 
ao receber os impostos não identifica se a 
arrecadação veio de um cidadão homo ou 
heterossexual, pois tem o mesmo valor. Nesse 
contexto, imitemos o Estado, tratando a todos 
com igualdade e respeito.

A decisão do STF configura um avanço 
na nossa sociedade, e espero que seja uma 
tendência nos países que ainda não legalizou 
a união estável. Conforme o Censo Demográ-
fico 2010, o Brasil tem mais de 60 mil casais 
homossexuais, que podem ter assegurados 
direitos como herança, comunhão parcial de 
bens, pensão alimentícia e previdenciária, 
licença médica, inclusão do companheiro 
como dependente em planos de saúde, 
adoção de crianças, entre outros.

A informação por meio de campanhas 
educativas, começando nas escolas, é uma 
atitude no combate a discriminação sexual. 
Em paralelo, a impunidade precisa ser 
freada. Muitos dos casos de violência ocor-
rem porque os agressores confiam que não 
serão penalizados. 

É preciso mais. É necessário que a homo-
fobia seja criminalizada, isto é, seja comba-
tida na forma da lei. O levantamento feito 
pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), desde 1980, 
é de grande relevância para que o País possa 
acompanhar traduzido em números a violên-
cia praticada contra os homossexuais.

De acordo com o GGB, em 2010, 260 gays, 
travestis e lésbicas foram assassinados no 
Brasil. A estatística aponta que a cada um 
dia e meio um homossexual brasileiro é 
morto. E isso não é tudo. Existe forte possi-
bilidade de os números da violência serem 
superiores, pois nem todos os casos são 
divulgados, nem chegam ao conhecimento 
da polícia ou da imprensa.
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O GGB faz o levantamento, considerando as informações divulgadas pela 
imprensa. A agressão existe em níveis diferentes, desde o fato de um homos-
sexual estar em um estabelecimento comercial e ser constrangido pelos 
olhares atravessados, carregados de censuras, até a violência física. Muitas 
situações sequer têm a chance para ser registrada. 

Nos últimos cinco anos, houve aumento de 113% no número de assas-
sinatos de homossexuais. Somente no primeiro trimestre de 2011, foram 
registrados 65 homicídios.

Infelizmente, o Brasil lidera o ranking mundial de mortes de homossexu-
ais. Nos Estados Unidos, foram registrados 14 homicídios de travestis, em 
2010. No Brasil, no mesmo período, foram 110 assassinatos. 

O GGB afirma que apenas 10% dos assassinos são presos e sentenciados. 
Entre os estados brasileiros, a Bahia lidera, pelo segundo ano consecutivo, o 
ranking nacional. Foram 29 homicídios, em 2010. Alagoas ocupa a segunda 
posição, com 24 mortes; seguido pelo Rio de Janeiro e São Paulo, com 23 
assassinatos cada.

Alagoas é o estado que oferece maior risco para os homossexuais. Maceió 
é a capital onde mais gays são assassinados - com menos de 1 milhão de 
habitantes, foram registrados nove homicídios na cidade.

Segundo o estudo, o Nordeste é a região mais homofóbica do país. A 
região abriga 30% da população brasileira e registrou 43% dos homossexu-
ais assassinados. É uma região tradicionalmente machista. O risco de um 
homossexual do Nordeste ser assassinado é aproximadamente 80% mais 
elevado que no Sul ou no Sudeste. O percentual de homicídios registrados 
nas demais regiões do País também é elevado.  

sandra menezes

É Vice Presidente 
Nacional do Partido 
Verde, engenheira 
agrônoma, bacharel 
em Direito, com pós-
-graduação em Direito 
Ambiental e especia-
lização em Auditoria 
Ambiental. Já foi 
Secretária do Meio 
Ambiente de Maceió, 
e desde 2009, é Supe-
rintendente do Ibama 
de Alagoas.

 
O momento atual reflete a necessidade de um marco regulatório. Os grupos de maior vulnerabilidade, a exemplo 
das mulheres, que conseguiram a chamada Lei Maria da Penha, com a finalidade de reduzir a violência contra o 
sexo feminino; os idosos, que foram contemplados com o Estatuto do Idoso; os índios, que têm uma lei própria, 
o marco regulatório para o público de Gays, Lésbicas, Bissexuais, Transgêneros e Transexuais (GLBTT) deve ser 
uma legislação específica.

Como parâmetro, o melhor exemplo deve ser a chamada Lei Caó. Há mais de 20 anos, o então deputado Carlos 
Alberto Caó de Oliveira (PDT-RJ) conseguia aprovar na Assembléia Constituinte a lei estabelecendo o racismo como 
um crime inafiançável e fazer do texto uma cláusula pétrea da Constituição – o que significa dizer que só pode 
ser retirada de lá ou alterada por outra Constituinte. Enquanto os demais poderes constituídos têm demonstrado 
grandes avanços na defesa de homossexuais, a exemplo do STF, do Executivo federal, que convocou uma confe-
rência nacional para debater o tema, ainda no governo Lula, resta ao Legislativo dar a sua contribuição.

O Congresso Nacional não aprovou, até o momento, nenhuma lei específica que venha a contemplar e 
proteger esse público. O preconceito é crime contra a cidadania e dentro desse princípio, ninguém pode ser 
discriminado por sua orientação sexual. Assim entendeu a mais alta corte do judiciário brasileiro, o STF, na sua 
decisão que norteou a decisão de reconhecer a união homoafetiva entre pessoas do mesmo sexo. Indiscutível 
que a simples elaboração e sansão de uma lei vão resolver a questão, mas, como marco regulatório, irão impor 
limites e aceitações.

O respeito aos direitos GLBTT reflete o avanço de uma sociedade justa, plural e reconhecidamente voltada para 
a defesa das minorias, dos direitos humanos e das garantias fundamentais. Trata-se, inclusive, da obediência ao 
texto contido na Constituição Federal de 1988. O marco regulatório para essa questão será o diferencial para uma 
sociedade que vive em constante evolução.

As uniões entre pessoas do mesmo sexo sempre foram vistas com um tom marginal e discriminatório. No entanto, 
chegou o momento de o Legislativo marcar a sua posição e deixar de tratar o tema com omissão. Firmar esse 
marco é preciso porque a livre orientação sexual deixou de ser assunto proibido e, ao contrário, está na pauta 
dos assuntos da atualidade.
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Juventude e
Redes Sociais

A liberdade de expressão e de reunião são preceitos mínimos para a 
democracia. A juventude está realmente afastada da política? Como 
esta relação tem se desenvolvido em tempos de redes sociais, alta 
disseminação da informação e estrangulamento dos  
movimentos democráticos?

A Revista Pensar Verde resolveu beber na fonte e perguntar para os jo-
vens atuantes como anda a relação entre Juventude, Partidos Políticos 
e Redes Sociais.

André Fraga faz uma leitura da importância do movimento estudantil 
para a história recente do Brasil e o desafio, mesmo com pesquisas e 
números, de decodificar essa geração. 

Já Itamar Marques destrincha os bastidores de uma parcela da juven-
tude que opta por ingressar em partidos políticos. Ele lista princípios 
que podem norter esta escolha e aponta soluções para a acolhida da 
juventude em partidos políticos, não como mão-de-obra gratuita e 
muito menos como massa de manobra.

No texto de Marcelo Ottoni, a participaçao do PV-DF na formação política 
de jovens do Distrito Federal é descrita como uma experiencia positiva 
de aproximação deste público com a Casa Legislativa e o fazer político. 

Núbio Revoredo, por sua vez, relata os detalhes e os bastidores da Mar-
cha da Maconha, que acabou por gerar a Marcha pela Liberdade, seus 
desdobramentos judiciais, na internet e a repercussão nas ruas. 
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O papel do movimento estudantil 
nas lutas juvenis

andré FraGa

itamar marques

marCelo ottoni

núbio reVoredo

Sim, mudanças são possíveis

Juventude e Mobilização Política

O Ativismo Digital e a Liberdade
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O papel do movimento estudantil 
nas lutas juvenis
André Fraga*

A juventude, enquanto categoria social 
distinta, foi percebida de forma mais ampla 
a partir do século XX, em especial a partir da 
segunda metade. A crescente urbanização 
transformou a juventude em uma preocu-
pação do Estado em temas como educação, 
delinquência e trabalho. Para a sociedade, 
o desafio é definir o jovem, enquanto para 
o jovem, o desafio é definir-se diante de si 
próprio, de seus pares e perante a sociedade 
(CATANI & GILIOLI, 2008). Com a inserção 
crescente de jovens em escolas e universida-
des, configura-se então uma categoria social 
dentro da juventude: os estudantes. 

Esses estudantes passam a se organizar 
cada vez mais. POERNER (2004) mostra que 
os estudantes brasileiros se organizam há 
séculos e exemplifica com a Inconfidência 
Mineira, que foi a primeira grande tentativa 
estudantil de organização e mobilização 
contra a ordem social, sem falar da partici-
pação nas lutas abolicionistas. Mas os estu-
dantes organizados, ou o movimento estu-
dantil brasileiro, se notabilizou pelas lutas e 
campanhas empreendidas no século XX. Após 
sua organização e fundação, a União Nacio-
nal do Estudantes-UNE desenvolveu grandes 
campanhas nacionalistas, como “O Petróleo 
é Nosso!”, que pressionou o governo brasi-
leiro na década de 50 e terminou na criação 
da Petrobras, em 1953. Houve ainda a forte 
resistência ao regime militar, que tornou a 
UNE ilegal e perseguiu suas lideranças. Entre 

os membros da esquerda armada 
que chegaram a ser processados, 
30% eram estudantes; e cinquenta 
por cento tinham até 25 anos 
(apenas 15% tinham mais de 35 
anos) (RABAT, 2002). Mesmo na 
ilegalidade, a UNE ainda organi-
zou alguns congressos. Com a rede-
mocratização e o retorno à legali-
dade, a UNE liderou a campanha 
FORA COLLOR, que culminou com 
a criação de um ambiente político 
que resultou no impeachment do, 
na época, presidente da República 
Fernando Collor.

Grande celeiro de lideranças e 
importante instância formativa, o 
movimento estudantil ainda mostra 
vitalidade, mesmo encarando o 
maior de seus desafios. Com a 
democratização cada vez maior 
do ensino universitário, o perfil 
do estudante tem se alterado de 
forma significativa, e o contingente 
aumentou de forma exponencial. 
Considerando o movimento estu-
dantil parte integrante dos movi-
mentos sociais, o grande desafio é 
decodificar esse novo contingente, 
esse novo perfil do estudante brasi-
leiro. Mesmo ainda tentando se 
reencontrar, os congressos estudan-
tis ainda são um importante espaço 
de debate que reúne cerca de dez 
mil jovens por edição, lutando por 
educação, saúde, assistência, direi-
tos das minorias, etc.

São esses momentos de parti-
cipação que se transformam em 
momentos privilegiados de forma-
ção de quadros para a vida futura 
da sociedade. É assim que a socie-
dade renova seus quadros diri-
gentes, com a própria sociedade 
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chamando os 
jovens que se 
mostrem dispos-
tos à partici-
pação (RABAT, 
2002). Não é por 
acaso que parte 
de nossos diri-
gentes políticos 

são “filhos” do movimentos estudantil. Uma dessas “filhas” hoje 
é nossa presidente da república. 

É preciso fazer um esforço no sentido de decodificar essa nova 
juventude que tem acesso a informação 24 horas por dia, que se 
comunica por Ipods e Ipads, que acessa internet do celular e que 
84% acha que pode mudar o mundo (Instituto Cidadania, 2003). 
Porém, 71% dos jovens entrevistados pelo DATAFOLHA acham 
que é possível fazer política, usando a rede sem intermediários, 
como os partidos políticos.

O desafio está colocado não só para as entidades estudantis, 
mas para todas as formas de organização social. Em uma socie-
dade em que referências são constante e velozmente alteradas, 
os desafios são cada vez maiores.

andré Fraga

É Engenheiro Ambien-
tal, Presidente do PV 
Salvador-BA e Membro 
do Conselho Nacio-
nal do PV. Militou no 
movimento estudantil, 
sendo Presidente da 
Executiva Nacional dos 
Estudantes de Enge-
nharia Ambiental, 
Presidente do Diretório 
Central dos Estudantes 
da FTC, Vice-Presidente 
da União dos Estudan-
tes da Bahia e dele-
gado em três Congres-
sos da UNE. Participou, 
ainda, do 17º Festival 
Mundial da Juventude 
e dos Estudantes, na 
África do Sul, em 2010.

“Grande celeiro de  
lideranças e importante 
instância formativa, o 
movimento estudantil 

ainda mostra vitalidade, 
mesmo encarando o 

maior de seus desafios”
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Sim, mudanças são possíveis
Itamar Marques Amaral Junior*

É muito comum os partidos proclamarem 
a importância da participação da juventude 
na política. Eles promovem campanhas para 
atrair jovens engajados e divulgam que os 
interessados serão muito bem-vindos, com 
atribuições partidárias relevantes.

Na maioria dos casos, o que ocorre na 
prática, porém, é bem diferente. Entre as 
principais funções exercidas pelos jovens 
recém-ingressos em um partido estão a de 
mão-de-obra gratuita e massa de manobra. 
Além disso, todo um conjunto de regras 
pré-estabelecidas impede que a juventude 
acesse o poder decisório, privilégio de uma 
cúpula de “veteranos”.

Diante dessas circunstâncias, os jovens, 
majoritariamente imbuídos de esperança 
e ingenuidade, vêem-se constrangidos a 
escolher entre a desistência de participar 
da política partidária, comprovando o que 
o senso comum em geral pensa a respeito 
dos partidos, e a adequação às “regras do 
jogo”, aceitando a situação como natural e 
inexorável. Infelizmente, é por meio desse 
círculo absolutamente vicioso que a inserção 
da juventude nos partidos tem se reprodu-
zido há tempos.

Entretanto, em contraposição a essas duas 
opções, uma terceira via parece não apenas 
possível como inadiável. Evidentemente ela 
não é a mais simples, tampouco tem uma 
receita infalível. Apesar disso, alguns prin-
cípios podem orientar a conduta dos jovens 

políticos nessa terceira via, sobretudo nas suas relações intra-
-partidárias, entre os quais:

1) não adotar uma das duas escolhas que mencionei ante-
riormente;

2) desnaturar e desconstruir as velhas práticas e idéias políticas 
que se perpetuam no poder; 

3) não aceitar a subserviência imposta por veteranos e sempre 
refletir acerca das hierarquias partidárias. Quando estas parece-
rem-se artificiais ou impróprias, lutar para subvertê-las; 

4) sobrepor os benefícios e interesses do coletivo aos individuais; 
5) aprofundar debates a respeito de assuntos supostamente 

gastos e em pontos específicos, criando propostas consentâneas 
com uma nova realidade; 

6) exigir dos colegas de partido o acesso a decisões norteadoras; 
7) aprofundar a democracia partidária (levando à votação ques-

tões de alta relevância) e a política meritória interna (estabele-
cendo os mesmos critérios para a assunção de cargos e posições).

Obviamente, não sou ingênuo em acreditar que a efetivação 
de todas essas boas práticas (e outras tantas) seja fácil e rápida. 
Mas é preciso insistir na mudança. A propósito, talvez o prin-
cípio inicial dessa terceira via seja exatamente esse: acreditar 
na mudança. Sim, mudanças são possíveis, e mesmo a curto 
prazo. Para que ninguém, desconfiado, torça o nariz ou solte 
um risinho irônico, podemos relembrar alguns casos recentes, 
os quais, possivelmente, nem tenhamos nos dado conta de suas 
dimensões históricas: quem, por exemplo, há vinte anos atrás, 
imaginaria que a união estável entre homossexuais seria lega-
lizada? Quem, há cinqüenta ou sessenta anos pensaria que as 
mulheres comporiam metade da força de trabalho e ocupariam 
cargos de liderança em âmbito público e privado? Quem se 
arriscaria a defender, na década de 1970, por exemplo, que o 
ensino  universitário seria acessível ao número de jovens que é 
hoje? Ou, ainda, quem, em sã consciência e desprovido de um 
nacionalismo cego, acreditaria que o Brasil pudesse figurar no 
cenário mundial como uma possível potência? Sim, mudanças 
são possíveis. E a juventude exerce um papel fundamental nessas 
mudanças, oxigenando idéias e tornando os partidos políticos 
mais eficazes e eficientes em relação às demandas sociais.

Por isso, “políticos veteranos” precisam acolher os jovens 
com equidade e respeito, estimulando o debate de propostas. 
Por outro lado, a juventude, caso não seja espontaneamente 
recebida desta maneira, deve se impor e requerer participa-
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ção decisiva. Afinal, ou a ela realmente integra o 
partido ou nem deve ser convidada a se filiar. Nesse 
caso, o prejudicado seria o próprio partido, já que 
a juventude, em linhas gerais, traz consigo uma 
potencialidade de renovação de práticas obsoletas 
e concepções políticas cristalizadas e mantidas por 
repetições indecorosas e licenciosas.

Mas não basta que a juventude deseje mudar os 
mecanismos intra-partidários a fim de responder às 
necessidades sociais. É preciso mais que isso: deve-
-se travar uma luta diária e uma observância cons-
tante e circular entre o que idealizávamos quando 
ingressamos em uma causa política e o que esta-
mos praticando. Só assim poderemos transformar 
o círculo vicioso em virtuoso e, quiçá, no futuro, 
possamos olhar para trás, fazer um balanço das 
mudanças, e perguntar: “quem poderia acredi-
tar em 2011 que os costumes político-partidários 
melhorariam tanto e responderiam de modo mais 
apropriado às necessidades do corpo social?” Quero 
crer que parte da resposta seja: “nós acreditávamos 
que mudanças eram possíveis”.

itamar marques

É advogado, funda-
dor do Conselho de 
Jovens Empresários 
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Nacional do PV  e 
Secretario Estadual da 
Juventude de Sergipe, 
além de membro da 
Associação Comercial 
do Estado de Sergipe. 
Atualmente, exerce a 
Advocacia em Aracaju 
e Brasília. 
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realmente significa ser político e fazer política. Aprender, viven-
ciar e debater são os primeiros passos para uma melhor compre-
ensão e possível envolvimento proativo no tema.

Nesse sentido, a Juventude do PV/DF tem dado um passo 
importante na disseminação de mecanismos que motivem e 
facilitem a atuação política. No projeto Jovem Cidadão, estu-
dantes do ensino médio oriundos de São Paulo são recebidos 
em Brasília para, dentre outras ações, ir ao Congresso Nacional. 
As atividades contemplam uma visita monitorada à Câmara e 
ao Senado, onde eles podem melhor compreender a estrutura 
e as atividades desempenhadas pela Casa Legislativa. 

No auge da programação, os estudantes participam de um 
debate com a Juventude do PV/DF, técnicos da Liderança do 
PV na Câmara dos Deputados e funcionários da Coordenação 
de Educação para a Democracia da Câmara dos Deputados, 
com a parceria da empresa de turismo Cerrado Trip e da Rede 
Recicle a Política. As salas de comissão, usualmente ocupadas 
pelos parlamentares e vistas por muitos em fotos de jornais e 
imagens de TV, cedem espaço aos jovens que podem conhecer 
e, principalmente, apresentar questionamentos que, ao serem 
esclarecidos, modificam a percepção sobre a importância da 
política na vida e no futuro dos cidadãos.

Temas como ética, respeito, cidadania, meio ambiente, 
controle social e mobilização são frequentemente abordados 
nesses debates. A indagação mais comum apontada após uma 
visita ao plenário da Câmara é a incompreensão sobre a conduta 

“Constatamos que 
a participação dos 

jovens na construção 
de um cenário mais 
promissor para as 

futuras gerações anda 
aquém da esperada”

Muito se fala sobre a importância da inter-
net no estímulo a uma maior participação 
da sociedade na gestão pública e no moni-
toramento das atividades legislativas, que 
deveria ter como conseqüência a ampliação 
do controle social. Da juventude, “antenada” 
com as ferramentas tecnológicas e historica-
mente crítica, espera-se, mais ainda, a usual 
atitude de rebeldia positiva que, em outros 
momentos, culminou com a mudança de 
regimes políticos e no quadro de processos 
e de protagonistas da cena política. 

Entretanto, constatamos que a participa-
ção dos jovens na construção de um cenário 
mais promissor para as futuras gerações anda 
aquém da esperada. Apesar das inúmeras 
ferramentas que facilitam a atuação polí-
tica nos dias de hoje, como informações 
abundantes, diversidade de canais de comu-
nicação e facilidade na gestão de redes de 
contatos, há muito o que se avançar. Ainda é 
pouco o que se faz para externar o inconfor-
mismo da sociedade perante a classe política 
e aos gestores públicos.

Não querendo incorrer na injustiça e no 
simplismo de generalizar tal percepção, 
imagino que parte desse problema deva-se 
ao sentimento de descrença e indignação 
reprimida diante dos constantes noticiários 
sobre corrupção, desvio de verbas e favore-
cimentos, e ao desinteresse do jovem pela 
tradicional forma de se fazer política. Mais 
ainda, pelo desconhecimento sobre o que 

Juventude e Mobilização Política

Marcelo Ottoni*
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marceLo ottoni

Foi candidato a deputado distrital em 2006 e 2010, é servidor público, 
turismólogo, secretário de juventude do PV/DF, membro da executiva 
local e diretor adjunto do Jardim Botânico de Brasília.

dos parlamentares que não escutam e nem dão atenção aos pronunciamentos de 
quem está discursando na tribuna. 

A falta de entendimento pode causar uma péssima imagem da Casa e da conduta 
de seus integrantes. Neste caso, costumamos apontar como esclarecimento a neces-
sidade que os parlamentares possuem de mandar seus recados às bases eleitorais 
nos estados, via Rádio e TV Câmara, ou mesmo de deixar um registro oficial de 
algum posicionamento.

Num outro momento, são apresentados pontos que refletem um pouco do padrão 
da sociedade – “mas seu eu reclamar, surte efeito?”, ou mesmo “mas eu sou só 
um!”. Na continuidade das explanações, podemos mostrar algumas novas formas 
de se fazer política, como mobilizações que produziram resultados (ex: Lei da Ficha 
Limpa) e as ferramentas de internet, como chats, o “fale com o deputado”, grupos 
de discussão e comunidades, disponíveis no campo “participe” do site da Câmara 
dos Deputados (www.camara.gov.br).

Com essa atividade, temos constatado que o conhecimento vivencial, prático e o 
debate franco estimulam a atuação política. Adotando a linha pedagógica proposta, 
a experiência vivida serve, ainda, como um importante estímulo à continuidade 
do debate em diferentes disciplinas da grade curricular. 

Espera-se que, ao passar pela experiência legislativa, o jovem possa exercer sua 
cidadania no seu ambiente escolar, nos Centros Acadêmicos e nos Diretórios Centrais 
de Estudantes, importantes incubadoras de futuros parlamentares, além da atua-
ção em movimentos, redes e outras organizações. Esperamos, mais ainda, poder 
ampliar a proposta de atuação aos demais núcleos da juventude verde nos estados.

E como é de praxe, deixo como proposta de reflexão um trecho da música “Até 
Quando” feita, nos anos 90, pelo poeta Gabriel, O Pensador:

“ . . . muda, que quando a gente muda o mundo muda com a gente,
a gente muda o mundo na mudança da mente,
e quando a mente muda a gente anda pra frente,
e quando a gente manda ninguém manda na gente,
na mudança de atitude não há mal que não se mude nem doença sem cura,
na mudança de postura a gente fica mais seguro,
na mudança do presente a gente molda o futuro”
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O Ativismo Digital e a Liberdade
Núbio Revoredo*

No dia 21 de Maio de 2011 as liberda-
des democráticas sofreram um duro golpe 
no Brasil. As imagens transmitidas pela 
internet lembravam os sombrios tempos 
da Ditadura Militar: a polícia espancando 
manifestantes pacíficos, transeuntes e até 
mesmo jornalistas em plena luz do dia, em 
plena Avenida Paulista.

A manifestação em questão? A Marcha 
da Maconha São Paulo que, após ter sido 
proibida pela Justiça por três anos consecu-
tivos, finalmente seria realizada graças a um 
habeas corpus preventivo. Seria. Porque, no 
último minuto, um desembargador proibiu 
a manifestação por entender que essa luta 
por mudanças na legislação na verdade seria 
“apologia ao crime”.

O comandante do policiamento fez um 
acordo (filmado) com os organizadores: os 
manifestantes cobririam as referências à 
erva nos cartazes e caminhariam pedindo 
liberdade de expressão e de reunião. 
Porém, inflamada por um grupo de neona-
zistas, a polícia descumpriu o acordo e, no 
lugar de uma manifestação pacífica, vimos 
homens do Batalhão de Choque, atirando 
bombas de gás e balas de borracha nos 
ativistas pelas costas! 

Depois de terem sido perseguidos pela 
polícia por mais de três quilômetros, os 
manifestantes decidiram convocar para o 
sábado seguinte um novo ato: a MARCHA 
DA LIBERDADE. E aí já não eram mais os 

“maconheiros”. Eram os 
mais diversos grupos da 
sociedade que decidiram 
se unir para protestar pelo 
direito básico de protestar.

O mesmo desembar-
gador então, novamente 
no último minuto, proi-
biu a Marcha da Liber-
dade alegando ser uma 
“Marcha da Maconha 
disfarçada”. O governador 
de SP não teve alternativa 
e teve que descumprir a 
ordem judicial. Mandou 
centenas de policiais não 
para impedir a manifesta-
ção, mas sim para prote-
ger os cidadãos e o patri-
mônio público.

Foram para as ruas de 
São Paulo milhares de 
pessoas, juntas e mistura-
das, com cartazes, roupas 
coloridas e flores nas 
mãos, sem carros de som, 
caminhando e cantando 
pela Liberdade.

A transmissão “oficial” 
foi feita de DENTRO da 
manifestação. Foi usada 
uma câmera de mão 
acoplada a um micro-
fone e a uma mochila 
com o equipamento para 
transmitir pela internet, 
livremente, para todo o 
mundo. Enquanto isso, lá 
longe, estavam os furgões 
das emissoras de TV do 
século passado...

Porém a Marcha da 
Liberdade não foi intei-
ramente livre. Os poli-
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ciais avisaram que qualquer um que sequer mostrasse ou 
pronunciasse palavras como “MACONHA” ou “ABORTO” seria 
imediatamente preso por “apologia ao crime”. Diante disso, 
foi convocada para o dia 18 de Junho a MARCHA NACIONAL 
DA LIBERDADE.

Ativistas em mais de 40 cidades brasileiras não esperaram 
mais palavras serem proibidas e atenderam ao chamado. 
Acredito que sem as novas tecnologias, sem redes sociais, 
sem grupos de discussão online, sem planilhas colaborati-
vas online, sem videoconferências pela internet, dificilmente 
conseguiríamos realizar em tão pouco tempo uma manifes-
tação nacional tão grande e tão diversa. 

Enquanto isso, dia 15 de Junho, depois de diversos adia-
mentos, o Supremo Tribunal Federal finalmente julgou a 
legalidade da Marcha da Maconha. O Supremo reafirmou, 
por 8 votos a zero, as liberdades constitucionais ao decidir que 
“a Marcha da Maconha é a expressão concreta do exercício 
legítimo da Liberdade de Reunião”. 

A histórica fala do ministro relator de que “o pensamento 
há de ser livre, sempre livre, permanentemente livre, essen-
cialmente livre!” transformou as marchas da liberdade em 
todo o país, três dias depois, em uma grande celebração pela 
democracia, com grande cobertura da imprensa tradicional.

Foi uma importante batalha vencida em grande parte pelo 
ativismo digital. Porém não podemos esquecer que o preço 
da liberdade é a eterna vigilância. Estamos vigilantes. Em 
rede. Na rede.

núBio revoredo

Faz parte da Juven-
tude Verde do PV de 
Nova Iguaçu/RJ. É 
membro fundador do 
MLM - Movimento Pela 
Legalização da Maco-
nha (legalizacaoda-
maconha.org), um dos 
grupos que realiza a 
Marcha da Maconha no 
Rio de Janeiro, e foi um 
dos principais orga-
nizadores da Marcha 
Nacional da Liberdade, 
no Rio de Janeiro.

“Eram os mais diversos 
grupos da sociedade que 
decidiram se unir para 
protestar pelo direito 
básico de protestar”
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Verdes
em Ação

O deputado Roberto Santiago (PV-SP), presidente 
da Comissão de Defesa do Consumidor, atuou firme-
mente, no primeiro semestre de 2011, nas questões 
que mais afligem o cidadão, dedicando-se, espe-
cialmente a colher resultados práticos dos debates 
travados na comissão. Esse foi o balanço feito pelos 
parlamentares que compõem a CDC e jornalistas que 
cobrem as atividades da Casa, no primeiro semestre de 
2011. “Não estou aqui para assistir powerpoints insti-
tucionais, como de praxe se costuma esgotar burocra-
ticamente as convocações, mas para cobrar soluções 
diretas para o cidadão aflito sobre as questões em 
pauta. Não terminamos audiências públicas sem datas 
marcadas para que as soluções sejam apresentadas, 
ou aprovações de fiscalização e controle para casos 
mais graves”, enfatizou.  Atuante, o presidente da 
CDC evitou, em uma das primeiras ações na cadeira, 
que o país recebesse carga radioativa de alimentos 
e produtos in natura, após terremoto com tsumami 
que assolou o Japão no início do ano, coordenando a 
Comissão Externa criada pelo presidente da Câmara, 
deputado Marco Maia, para averiguar as condições 
técnicas e logísticas do Porto de Santos, e solicitando 
à ANVISA uma ação especial para o tratamento da 
carga com risco radioativo. Ao mesmo tempo em que 
atuava na defesa do cosnumidor, Roberto Santiago 
emprestava o gabinete da Comissão para  Marina 
Silva, Zequinha Sarney - líder do PV na Câmara, até 
então partido em que Marina atuava, e representantes 
da sociedade civil organizada na luta contra a apro-
vação do texto de Aldo Rebelo ao Código Florestal. 
Com o apoio do quartel general de Santiago, os verdes  
conseguiram articular quarto adiamentos da votação - 
tempo fundamental para que a imprensa se rendesse 
à ameaça que constava no texto, agora atenta ao que 
será aprovado no Senado. 

Roberto Santiago também enviou para a pauta de vota-
ções do plenário o fim da cobrança abusiva da assinatura 
básica de telefonia fixa, que hoje gira em torno de R$ 45,00. 
A matéria tramita há 11 anos e não caminhava por conta 
do lobby de grupos que atuam dentro da Câmara. Também 
investigou abusos na telefonia móvel, nas taxas de cartões 
de crédito e das empresas aéreas, objeto de debates cuja 
presença dos responsáveis convocados chamou atenção da 
grande imprensa - a pressão os obrigou a darem respostas 
aos consumidores do país. Em outras situações, as soluções 
vieram com aprovações de matérias referentes ao gargalo 
constatado nas reuniões ou com novas datas agendadas, 
em que os convocados tiveram oportunidade de trazer solu-
ções práticas para evitar ações ainda mais graves da parte 
do parlamento – como preferiu a ANATEL, que anunciou 
ao presidente da Comissão, no final de maio, a instalação 
de mais de dois mil telefones especiais no estado de São 
Paulo a partir da primeira quinzena de julho, após audi-
ência pública quinze dias antes. Na oportunidade, Roberto 
Santiago cobrou que a lei fosse cumprida. Assim foram 
apresentados documentos de solicitações não atendidas 
por anos a fio. 

Roberto Santiago também contribuiu, nesse primeiro 
semestre, para o debate inesgotável pelo direito ao aten-
dimento digno de saúde, tanto por planos particulares 
quanto pelo SUS. Balizado por tais discussões, parlamen-
tares cobraram firmemente diversos esclarecimentos,  que 
desaguaram em anúncio de medida, em meados de junho, 
de sistema de metas de atendimento rápido no SUS, inédito 
desde sua implantação há 20 anos. “Os planos de saúde 
lucram R$ 60 bilhões por mês para não atender! O orça-
mento igual ao do Ministério da Saúde para irrigar todos 
os municípios e capitais em postos de saúde e hospitais 
públicos - incluindo infraestrutura, manutenção e salários. 
Não  repassam para os médicos uma parte digna desse 
montante, nem para o SUS. O cidadão fica desesperado. 

Câmara faz balanço da atuação 
do deputado Roberto Santiago
Roberto Santiago é considerado um dos 
mais atuantes presidentes que a Comissão 
da Defesa do Consumidor já teve
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Onde vai parar essa montanha de dinheiro?”, questionou Roberto 
Santiago, em audiência pública que tratou do assunto. O governo respon-
deu ao país antes de o ministro ser convocado.  

O presidente da Comissão de Defesa do Consumidor também acumula 
relatoria da Comissão Especial do Trabalho Terceirizado na luta contra 
os abusos dessa modalidade de relacionamento trabalhista que tem 
substituído sistematicamente contratos garantidos, subtraindo direi-
tos adquiridos e desonerando patrões de obrigações conquistadas pela 
CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Vice-presidente da UGT (União 
Geral dos Trabalhadores), o parlamentar tem sido ovacionado - situações 
registradas por transmissões ao vivo pela internet,  em suas deliberações 
equilibradas a cada audiência pública que reúne representantes dos 
principais setores de patrões e empregados do país, para a construção 
de um relatório que contemple garantias para ambas as partes. Criada 
a pedido do deputado Roberto Santiago pelo presidente da Câmara, 
deputado Marco Maia, a comissão especial reúne 22 projetos que tratam 
do tema na Casa e que estavam dispersos, sendo aprovados comissões de 
forma aleatória e alternada sem que chamassem atenção da sociedade, 
sem uma análise justa e mais detalhada,  “cujos textos prejudicavam 
sorrateiramente o trabalhador”, disse.   Na manhã do mesmo dia em que 
a comissão foi aberta, o deputado defendeu com veemência a retirada 
da pauta, na Comissão do Trabalho, de votação à proposta que isenta as 
empresas prestadoras de serviços terceirizados da responsabilidade em 
relação aos funcionários (PL 4.330/04), e as desonera de multas. Parla-
mentares da Comissão queriam forçar a votação, mas Santiago impediu, 
apoiado no Regimento Interno da Câmara. “É uma proposta de preca-
rização do trabalho, e não de terceirização. Não podemos permitir isso. 
Não somos contra as terceirizações, mas não abrimos mão dos direitos 
dos trabalhadores”, bradou.

Roberto Santiago é atuante não só na redução para 40 horas de traba-
lho – medida que aumentaria a oferta de empregos no país; como espe-
cificamente, apresentou projeto para a redução de trabalho semanal 
para o coletor, cuja profissão insalubre foi detalhadamente justificada 
no projeto.  Levantou a bandeira da valorização do bombeiro civil que 
quase perdeu 30% de seu salário, não fosse sua presença e a do sena-
dor Paulo Paim na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, em 

Deputado Roberto Santiago, durante entrevista 
ao programa Palavra Aberta, da TV Câmara

que a matéria a ser votada para 
ir à sanção, foi retirada de pauta. 
Para o segundo semestre, Roberto 
Santiago já agendou o seminário 
Sistema Financeiro Cidadão, que 
tem o  objetivo de aproximar a 
linguagem dos bancos à da nova 
classe média brasileira. “Após a 
estabilidade da moeda, parte da 
população passou a ter acesso a 
crédito, consumindo sem orienta-
ção, acumulando dívidas de juros 
sem que os bancos se preocupas-
sem com o problema. Também 
queremos entender o porquê dos 
altos preços das tarifas e juros, 
do tempo de esperas em filas, da 
discriminação aos que têm menor 
poder aquisitivo, da insegurança 
nas agências bancárias e da expo-
sição de dados pessoais a estra-
nhos via terceirização dos servi-
ços”, adiantou. 
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“A taxa de aprovação de 
alunos do Ensino Funda-

mental i é de 90,9% , e do 
Fundamental ii é de 92,2% 

(dados de 2010), já com 
intervenção para melhoria 
dos resultados em 2011”

A melhoria na qualidade da educação é tema cons-
tante em diversas propostas de governo, no entanto 
nem sempre este importante aspecto da administração 
pública é priorizado nas ações desses mesmos governos. 

Em Licínio de Almeida, cidade com pouco mais de 
12 mil habitantes, localizada no interior da Bahia, 
em sua primeira gestão verde, a qualidade da educa-
ção da rede pública municipal é foco constante de 
aperfeiçoamento e tratado “como a oportunidade 
de crianças e jovens mudarem os destinos de suas 
vidas”, como gosta de afirmar Alan Lacerda, prefeito 
da cidade. É hoje um exemplo na região e para o 
estado da Bahia.

Segundo ele, o sucesso da educação no município é 
resultado de investimentos e ações concretas promovi-
das pela Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria 
Municipal de Educação, dos professores, coordenado-
res, diretores e de todos os servidores comprometidos 
com a educação. É de suma importância também as  
parcerias estabelecidas, a exemplo da firmada com o 
Instituto Ayrton Senna (IAS) para implementação dos 
programas: Acelera Brasil, Se Liga, Circuito Campeão 
e Gestão Nota 10

resultados
A percepção mais clássica é a de que os investimentos na educação produ-

zem resultados a longo prazo e, por isso, são preteridos pelos gestores mais 
tradicionais. Entretanto, em Licínio de Almeida, os resultados já puderam 
ser mensurados com muita rapidez. No ano de 2010, o IDEB (Índice de 

Desenvolvimento da Educação Básica) do município 
ficou com a quarta melhor nota no Estado da Bahia, 
sendo que o IDEB do ensino fundamental II obteve a 
maior nota, dentre as 417 redes municipais do Estado. O 
IDEB foi criado pelo Inep em 2007, e representa a inicia-
tiva pioneira de reunir num só indicador dois conceitos 
igualmente importantes para a qualidade da educação: 
fluxo escolar e médias de desempenho nas avaliações. 

“Nós, licinioalmeidenses, estamos felizes com o resul-
tado do nosso IDEB, porém não estamos de braços 
cruzados. Estamos em destaque por estarmos entre os 
melhores da Bahia, mas queremos mais. Estamos traba-
lhando para estarmos entre os melhores do Brasil”, diz 
a professora Adaltiva Guimarães Neri, Secretária Muni-
cipal de Educação.

Governo verde é modelo de educação pública na Bahia
Município de Licínio de Almeida tem governo verde e vira 
destaque em políticas públicas sustentáveis
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Outros índices reforçam o quanto a educação é tratada com 
zelo no município: a taxa de aprovação de alunos do Ensino 
Fundamental I é de 90,9% , e do Fundamental II é de 92,2% 
(dados de 2010), já com intervenção para melhoria dos resul-
tados em 2011.

vitórias
Muitos prêmios foram conquistados por nossos alunos, 

em nível estadual e nacional,  em olimpíadas de Português, 
matemática, astronomia entre outras disciplinas. Destaca-se 
também a grande quantidade de alunos aprovados em testes 
para ingresso em escolas públicas federais de Ensino Médio. 

O destaque especial do momento é para o aluno Lucas 
Pacheco Freire, 12 anos, aluno da 7ª série da Escola Municipal 
Pingo de Gente, acompanhado pelo Programa Gestão Nota 10 
do IAS. O aluno concorreu com mais de 5 mil estudantes no 40º  
Concurso Internacional de Redação de Cartas, realizado pelos 
Correios, e tornou-se o vencedor nacional. Ele representará o 
Brasil em Berna – Suiça, com grandes chances de se tornar o 
campeão mundial.

licínio de almeida
Município baiano, localizado 

na serra geral, sudoeste da Bahia, 
com população de 12.311 habi-
tantes. Criado em 1962, tem sua 
economia centrada na agricultura 
familiar. O município tem governo 
verde e hoje é destaque na Bahia 
em políticas públicas sustentáveis.

ALAn LACERDA
Médico, formado pela Universidade Federal da Bahia, especializado em gestão 
de pessoas e gestão empresarial. 38 anos, é casado e pai de duas filhas. Foi 
eleito prefeito em 2008. É membro da executiva estadual do PV da Bahia.
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Em Niterói, município do Rio de Janeiro, o Partido 
Verde completou, no último mês de julho, 100 dias no 
comando da Secretaria Municipal de Meio Ambiente, 
Recursos Hídricos e Sustentabilidade. Pouco mais de 
três meses não é muito tempo. Porém, foi tempo sufi-
ciente para dizer a que veio a equipe encabeçada pelo 
presidente do PV/RJ, Fernando Guida.

Para começar, duas metas “simples” foram auto-
-impostas: tornar-se o primeiro órgão do executivo 
do Rio de Janeiro a neutralizar suas emissões de gás 
carbônico; e fazer com que a “sustentabilidade” não 
seja apenas um nome a mais a designar a secretaria, 
mas faça parte do modo de ser do município.

 Com este norte em mente, projetos foram elabo-
rados e ações executadas.  Por exemplo, três bicicle-
tas elétricas foram conseguidas como parte do paga-
mento de uma medida compensatória. Com elas, a 
equipe, inclusive o secretário, se desloca para realizar 
suas atividades. Ponto para a meta Carbono Neutro, 
reforçada também com várias ações de plantio, muitas 
realizadas em junho, quando a Secretaria criou uma 
programação especial para comemorar o Mês do Meio 
Ambiente. Esse trabalho foi encabeçado pelo subse-
cretário de Sustentabilidade Ricardo Harduim, com 
foco na recuperação de encostas com uso de vegetação 
nativa de Mata Atlântica, tudo sempre envolvido em 
muita Educação Ambiental.

 No quesito município sustentável, a Secretaria 
lançou em Niterói o projeto “Segunda Sem Carne”. 
Criado em 2003, nos Estados Unidos, o Meatless 
Monday tem como objetivo reduzir em 15% a produção 
mundial de carne de boi, frango e derivados, fazendo 
com que as pessoas evitem comer carne pelo menos 
uma vez por semana. Com adeptos em vários países, o 
movimento ganhou maior notoriedade com a adesão 
do ex-Beatle Paul McCartney. No Brasil, este movi-
mento ainda trata da defesa da Amazônia e de outros 
ecossistemas importantes que vêm sendo invadidos 

para criação de gado ou para o cultivo de alimento 
para o gado. Sai floresta e entra boi emitindo metano!

 Se ações desse tipo têm visibilidade junto ao público, 
muitas outras são quase “invisíveis”, porém fundamen-
tais. Em 100 dias, a Secretaria renovou o convênio 
junto ao INEA/RJ, com o qual conseguiu a outorga ao 
Município na efetivação das licenças. Também traba-
lhou no sentido de consolidar sua integração junto aos 
órgãos ambientais como IBAMA, Ministério Público 
Estadual, Batalhão Florestal, Secretarias de Posturas, 
Urbanismo e Obras e efetivou o Plano de enquadra-
mento de categorização das Unidades de Conservação 
do Município de Niterói no Sistema Nacional de Unida-
des de Conservação.

 Presidente do PV de Niterói, o subsecretário de Meio 
Ambiente, Eurico Toledo, destaca também o trabalho 
para ativação do Fundo Municipal de Meio Ambiente, 
além da posse e fortalecimento do COMAM.

 E o trabalho não para. A Secretaria desenvolveu o 
projeto de criação de uma “sede verde”: um prédio 
integralmente sustentável, com vistas a ocupar um 
espaço de referência mundial em tecnologias sustentá-
veis, a ser construído em Icaraí, na zona sul da cidade. 
O projeto está em fase de análise de propostas de 
parceiros nacionais e internacionais.

 “O desafio de disseminar numa cidade o conceito 
e a prática da Sustentabilidade começa nas atitu-
des de cada um que tem a consciência da impor-
tância da implantação desta ideologia, juntamente 
com a participação fundamental da Administração 
Municipal e da Sociedade. Esta tarefa fica tão mais 
fácil quanto melhor seja o nível de Educação dos 
cidadãos. Niterói não é uma ilha diferenciada, longe 
dos problemas nacionais, mas não há divulgação de 
índices de IDH que não a coloque entre as primeiras 
do país. Participamos há anos da administração da 
área ambiental de Niterói e só temos orgulho disto”, 
afirma Fernando Guida.

Secretaria Verde de niterói completa 100 dias a mil
Neutralizar emissões de carbono e incluir a sustentabilidade 
no município norteram os projetos e as ações  
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100 dias em outros números
 
* Mapeamento da poluição sonora da cidade, 
com campanha pedagógica e fiscalização dos 
geradores de ruídos: foram contemplados 16 
bairros, com 118 procedimentos executados.
 
* Campanha “Fumaça Preta Não”: análise de 
20 ônibus de 4 empresas.
 
*Efetivação de 18 multas de atividade fiscali-
zatória, bem como procedimento de 88 lavra-
turas de autos de constatação e notificações.
 
* Regularização das denúncias recebidas pela 
Ouvidoria Geral e enviadas à SMARHS, com 
aproximadamente 720 respostas.
 
* Respostas ao Ministério Público: 76.
 
 

para os próximos 100 dias e mais
 
* Implantação do projeto Transparência na SMARHS, com efetivação de 
sistema de monitoramento via internet dos processos, do banco de mudas 
das compensatórias e manifesto de resíduos, o que vai possibilitar ao contri-
buinte o direito de acesso à informação pública dos atos da Secretaria.
 
* Reflorestamento de 30 hectares em seis áreas degradadas.
 
* Campanha para implantação de Coleta Seletiva de lixo em vários bairros. 
 
 * Apoio e participação da implementação da Agenda 21 Petrobrás.
 
* Projeto Escola de Sustentabilidade: implementação de um espaço 
permanente de capacitação continuada em assuntos relacionados ao 
Meio Ambiente, à Ecologia Humana e à Gestão Pública Sustentável.
 
* Inventário da biota niteroiense e levantamento de dados das microba-
cias com georrefenciamento das nascentes.
 
* Implantação da Agenda 21 Infantil.

Mutirão de reflorestamento no Morro 
da Armação em niterói (RJ)

FERnAnDO GUiDA
Além de Secretário Municipal, é economista, profes-
sor, membro da Executiva nacional e coordenador da 
região Leste do Partido Verde.
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carla piranda
Secretária Nacional de 
Organização do PV

O que pensa

Entrevista

revista pensar verde – Nesta segunda edição, tratamos de políticas 
afirmativas, especialmente as voltadas para os direitos dos homossexu-
ais, negros e indígenas. O que podemos esperar de ações em relações a 
estas e outras políticas afirmativas?

carla piranda – Desde 1986, entre nossos 12 valores básicos está o 
Multiculturalismo, ou seja, a diversidade, a troca e a integração cultu-
ral, étnica e social para uma sociedade democrática e existencialmente 
rica, que se comporta contra todas as formas de preconceito e discrimi-
nação racial, cultural, etária ou orientação sexual.
Na estrutura do PV, criamos a Secretaria Especial de Combate à Discri-
minação, com o objetivo de interagir com os diversos setores da 
sociedade a fim de colaborar na proposição  de políticas afirmativas 
inclusivas, sustentáveis e permanentes, sem esquecer de buscar corrigir 
os efeitos da discriminação praticada no passado.
Devemos colaborar com o Estado, a fim de implementar a Política 
Nacional de Povos e Comunidades Tradicionais, trabalhando para 
garantir os processos de demarcação das terras indígenas e as possibili-
dades de desenvolvimento com autonomia dos povos indígenas.
Começamos a ver alguns avanços. Em maio deste ano, comemoramos 
a decisão do Supremo Tribunal Federal que reconhece a união estável 
de casais do mesmo sexo. O Partido Verde vai além: pensamos que 
um casal homossexual é um casal como qualquer outro e deve ter 
os mesmos direitos, inclusive o da adoção. Particularmente, tenho 
essa experiência. Sou madrinha de um belo rapazinho, de dois anos, 
adotado por um casal de amigas.

pensar verde – A democracia também tem sido amplamente discutida principalmente com o fortaleci-
mento dos movimentos estudantis e da juventude, que sai das redes sociais e vai mostrar a cara nas ruas. O 
Partido Verde está alinhado com essa nova forma de manifestação democrática?

carla piranda – Poderia dizer que o PV, com a característica que tem de partido mundial, desde muito 
participa de várias redes sociais. Inicialmente, era feito de uma maneira livre, um jeito verde de ser e, mais 
recentemente, institucionalmente. A participação dos jovens na política vem crescendo a olhos vistos, mas 
nem sempre é fácil atrair o jovem para a política partidária, pois parte deles vêem a estrutura partidária 
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como algo tradicional. Penso que o Partido 
Verde é diferente, apesar dos recentes e 
injustos ataques que sofremos por parte de 
ex-filiados, que tentaram nos inserir numa 
vala-comum desses partidos tradicionais. 
Somos um partido de vanguarda e esta-
mos trabalhando de maneira sólida, 
responsável e fraterna para atrair a juven-
tude com propostas e ações concretas. 
Nossa juventude está nas ruas, se reúne 
com frequência, debate e apresenta ideias 
e propostas ao Partido e à sociedade. Em 
maio deste ano, realizamos um grande 
encontro nacional da juventude, em 
Angra dos Reis (RJ), que culminou num ato 
contra as usinas nucleares na Rio-Santos, 
em frente às usinas Angra 1 e 2 e Angra 3, 
ainda em construção. 

pensar verde – A novidade desta segunda 
edição da Revista foi o formato de mesa 
redonda para discutir a viabilidade de se 
concretizar a ideia de cidades sustentáveis. 
Como a senhora vê esta iniciativa?

carla piranda – Essa iniciativa da Funda-
ção Verde Herbert Daniel é fundamental. 
Temos várias experiências espalhadas pelo 
mundo de sucesso na concretização da 
idéia de cidades sustentáveis. Eu participei 
da mesa redonda realizada no dia 4 de 
agosto e aprendi muito. A palestra dada 

 Penso que o Partido 
Verde é diferente, apesar 
dos recentes e injustos 
ataques que sofremos 

por parte de ex-filiados, 
que tentaram nos inserir 
numa vala-comum desses 

partidos tradicionais
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pelo Eduardo Jorge é mais do que interessante, é necessária!  Se pode 
ser feita num lugar complexo como a cidade de São Paulo, pode ser 
realizda no mundo todo, basta vontade política. 
Precisamos espalhar essas experiências, torná-las cada vez mais acessí-
veis para que sejam reproduzidas. A Fundação e o PV devem trabalhar 
juntos no sentido de montar um banco de projetos e ações que possa 
ser disponibilizado a todos, de todos os lugares, de todos os partidos. 
Afinal, a nossa principal missão é transformar a sociedade.

pensar verde – E como o debate está inserido na agenda positiva do 
Partido Verde?

carla piranda – Estamos realizando uma série de seminários locais, 
municipais, estaduais com esse debate. No estado do Rio de Janeiro, 
onde sou vice-presidente do Partido, realizamos uma série de plenárias 
na capital, com a participação aberta a todos, e estamos reproduzindo 
esse processo em outras cidades. Acabamos de encerrar um calendário 
de dez reuniões das coordenações que reúnem cidades do interior. No 
início de setembro, após um grande seminário estadual em São João da 
Barra/RJ, com um formato de imersão, esperamos sair desse processo 
com propostas para a sociedade e para o Partido, além de subsídios 
para elaboração de programas de governo a serem apresentados por 
nossos candidatos.
Dei o exemplo do Rio de Janeiro que acompanho no dia a dia, mas esse 
processo vem sendo realizado por todas as instâncias estaduais.
 

pensar verde – É possível adiantar para os nossos leitores os eventos 
que estão sendo preparados para dar sequencia à construção democrá-
tica dessa agenda positiva e propositiva?

carla piranda – Tudo isso já começou. Em agosto, lançamos 
uma ampla campanha nacional de recadastramento simultânea 
à campanha de filiação, para conhecer melhor nossos filiados e 
buscar novas adesões.
Faremos também a adequação do nosso Programa, que já é muito 
bom e necessita apenas de pequenas atualizações. Nossas cláusulas 
pétreas, como a liberdade sexual, a legalização da interrupção voluntá-
ria da gravidez, a legalização da maconha e a descriminalizacao do uso 
de drogas devem ser blindadas.
Deverá ser realizada também a atualização estatutária, via processo mais 
aprofundado de discussão que, no meu entendimento, deve ser iniciado 
no município onde o Partido vive o dia-a-dia. Venho propondo que faça-
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mos um processo de convenções municipais em que 
os filiados terão a oportunidade de apresentar suas 
sugestões de alteração estatutária e eleger delegados 
na forma do Estatuto vigente. Logo após, deve ser 
elaborado um calendário de convenções estaduais 
para apreciação das emendas propostas pelas conven-
ções municipais, com a apresentação das próprias 
emendas, além da eleição dos delegados para a 
convenção nacional. Este processo se encerraria com a 
realização de uma convenção nacional que aprovaria 
o novo estatuto do Partido Verde.
Penso que o maior desafio é a forma de democratiza-
ção. As discussões que tenho acompanhado têm sido 
“muito do mesmo”. Ou filiados votam diretamente 

ou elegem delegados? Não temos 
vocação para partido de massas. 
Não podemos ficar submetidos às 
velhas práticas políticas de encher 
ônibus e distribuir pão com morta-
dela para levar mais filiados para 
votação ou eleger mais delegados.
Proponho aqui um desafio: não 
é possível que não haja uma 
maneira verde, diferente e criativa 
de nos organizarmos internamente 
e democraticamente. Vamos 
pensar, pesquisar e debater incan-
savelmente até encontrá-la?

“no início de setembro, 
teremos mais propostas 
para a sociedade e para 

o Partido, além de outros 
subsídios para elaboração 
de programas de governo 
a serem apresentados por 

nossos candidatos”
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