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EDITORIAL
Mais uma edição da revista Pensar Verde e seguimos tentando apontar soluções para que a crise de 

representatividade renda ao menos frutos de aprendizado para o futuro. Pelo que já escrevemos, lemos 
e escutamos nestes seis anos de edições, estamos cada vez mais certos de que, pelo menos, uma consulta 
nacional sobre o sistema presidencialista se faz novamente urgente. Esse foi um dos dos motivos que 
nos levou ao tema principal: fortalecimento das instituições democráticas para superação da crise de 
representatividade. Queríamos ouvir de algumas pessoas sobre a democracia e os temores de retrocesso 
na legitimidade da efetiva representatividade social e cidadã.  

Acreditamos que seja possível resgatar a representatividade e a confiança política dos brasileiros. 
Mas, cada vez mais, temos sido levados a pensar que somente com o fortalecimento dos partidos políti-
cos, do Congresso Nacional e das instâncias do Judiciário e de controle e fiscalização, é possível resgatar 
a confiança da sociedade nos seus representantes. 

Por isso, convidamos Carlos Lamachia, atual presidente da OAB, para nos dar sua opinião sobre o 
assunto, assim como o atual governador do Estado de SP, Geraldo Alckmim, que há anos atua em cargos 
eletivos. Para dar um contrapeso acadêmico, convidamos Nicholas Merlone, que apresentou seu ponto 
de vista sobre a insituição de direito nessas ações. 

O Conselho Editorial da Pensar Verde e seus leitores também acreditam que a juventude tem papel 
fundamental na superação desta atual crise e vemos o quanto estão engajados socialmente. Mas uma 
pergunta paira no ar: onde estão esses jovens que buscam representatividade, mas estão tão afastados 
da política convencional? Quais suas preocupações e anseios? Chamamos jovens de diferentes realidades 
e trazemos, no tema Juventude e Política, novos e arejados pontos de vista sobre a representatividade 
dessa juventude. 

Arejados pontos de vista também estão no terceiro tema desta edição, em que chamamos, para 
um bate-papo, alguns integrantes da delegação da Fundação Verde e do Partido Verde que participaram 
mais uma vez do Global Greens e contaram quais assuntos estão na pauta mundial dos verdes e como foi 
o protagonismo brasileiro no evento. 

Para finalizar, entrevistamos a deputada federal do PV-PR e atual líder da Bancada Verde na Câmara, 
Leandre Dal Ponte, para conhecer um pouco mais sobre essa engenheira civil de formação. Descobrimos 
que o foco de seu trabalho e sua determinação são a primeira infância, o idoso e a saúde pública.

Vamos seguir em frente na busca de novos olhares sobre temas que afetam todos diretamente. 

Boa leitura!

Conselho Editorial
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VOCÊ SABIA ?

1 - Que, com a proibição do voto 
na legenda e o fim do processo de 
transferência de votos dentro dos 
partidos e coligações, o chamdo 

distritão - no qual apenas os 
mais votados em cada estado ou 

município seriam eleitos e o resto 
dos votos individuais não iriam 

para outro candidato - contribuirá 
fundamentalmente para que os 
candidatos concorram por conta 

própria, a título individual?

Fonte: O Estado de S. Paulo

FuNdação Verde Herbert daNiel

CoNselHo Curador

PresideNte

Ivanilson Gomes dos Santos  

CoNselHeiros

Aluízio Leite Paredes 
Eurico José Albuquerque Toledo
Jovino Cândido da Silva
Marcelo de Moura Bluma
Marco Antonio Mroz
Raimundo Marcelo Carvalho da Silva
Reynaldo Nunes de Morais
Teresa Britto

suPleNte 
Rivaldo Fernandes
Sandra do Carmo Menezes

CoNselHo FisCal

Ricardo de Oliveira Silva
Daniela Carvalhais de Almeida 
Salvador Arnoni

suPleNte 
 Moacir Arruda

diretoria exeCutiVa

diretor exeCutiVo José Carlos lima da Costa

diretor FiNaNCeiro osVaNder rodrigues Valadão

reVista PeNsar Verde

CoNselHo editorial

Ivanilson Gomes Dos Santos, José Luiz Penna,  
Sarney Filho,  Leandre Dal Ponte,  José Carlos Lima,  
Angélica Brunacci

editora-CHeFe

Angélica Brunacci (02532JP/DF)

Colaboração 
Larissa Itaboraí 

reVisão

Caroline Rodrigues Cardoso

arte e editoração

DotPro Comunicação

imPressão

Gráfica Athalaia

tiragem

3.000 exemplares

eNdereço
Sede da Fundação Verde Herbert Daniel

SAUS Quadra 06 - sala 602 - Ed. Belvedere,  
Asa Sul, Brasília - DF

Telefone: (61) 3366-1223
contato@fvhd.org.br

www.fundacaoverde.org.br

Fale Com a reVista PeNsar Verde: 
revistapensarverde@gmail.com

A FVHD foi criada em setembro de 2007 com o objetivo de 
promover a doutrinação política do Partido Verde.

2 - A principal crítica ao distritão 
é o fato de ele enfraquecer os 

partidos políticos. Com o distritão, 
os candidatos obrigatoriamente 
precisarão de muitos votos para 

serem eleitos e aumentará a 
tendência dos partidos de lançar 

figuras populares. Isso pode diluir 
o espírito coletivo dos partidos, 

dificultando ainda mais a formação 
de maiorias no Congresso, fazendo 

com que o chefe do Executivo, 
seja ele prefeito, governador ou 

presidente, precise realizar ainda 
mais concessões em nome da 

chamada governabilidade.
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O Fortalecimento das Instituições 
Democráticas para Superação da 
Crise de Representatividade

Dado o momento político e o horizonte cada vez mais difícil de enxergar, a série de 
artigos a seguir pode servir para nortear os leitores acerca da preservação das instituições 
e da lei para evitar retrocessos nos valores democráticos e republicanos. É possível resgatar 
a representatividade e a confiança política dos brasileiros? O fortalecimentos dos partidos 
políticos, das Casas Legislativas e das instâncias do Judiciário e de controle e fiscalização 
pode ser um caminho?

Pelo entendimento de Carlos Lamachia, um grande patrimônio conquistado nas 
últimas décadas é a solidez de nossa democracia e de nossas instituições, por isso não 
podemos deixar que um momento de instabilidade provoque prejuízos permanentes. 
Em seu artigo, ele analisa a fragilidade do presidente Temer e a aplicação da lei, seja 
pela Câmara ou seja por qualquer outra instituição, que não pode ter cores ou paixões 
partidárias. 

O segundo artigo, escrito por Nicholas Merlone, explica o porquê de os partidos 
políticos sofrerem com a crise de representatividade e como devem voltar seus olhares 
para os anseios dos seus eleitores, não se esquecendo da proteção do meio ambiente. 
Ele sugere, por exemplo, o fortalecimento e a implantação efetiva (social) de políticas 
públicas e ações afirmativas; o fortalecimento do Ministério Público, dos Tribunais de 
Contas, da Polícia e da Defensoria Pública; o fortalecimento transparente do Judiciário, 
do Legislativo e do Executivo.  

Já Geraldo Alckmin, no terceiro artigo sobre o tema, afirma que o Brasil vive uma 
crise com múltiplos vetores que abala profundamente a confiança da população nas insti-
tuições. Ele sugere que, além de se manter a retomada do crescimento econômico, faz-se 
necessária a viabilidade das reformas trabalhista, previdenciária e política, como ações de 
fortalecimento da credibilidade política. 
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Fortalecimento das instituições  
democráticas para a redução da  
crise da representatividade política
> Nicholas Merlone

Contra a crise,  
reformas
> Geraldo Alckmin

 A democracia brasileira
> Claudio Lamachia
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 A democracia brasileira
> Claudio Lamachia

Pela terceira vez desde a retomada democrá-
tica, em 1985, existe embasamento jurídico sólido 
para o impeachment do presidente da República. 
Trata-se de um momento triste da história. Mas a su-
peração da grave crise ética e moral que abate o país 
depende do rigor na aplicação da lei, que deve valer 
igualmente para todos, independentemente do cargo 
exercido e da pessoa que o exerce. Sem a preservação 
das instituições e da lei, serão inevitáveis os retroces-
sos nos valores democráticos e republicanos e, conse-
quentemente, prejuízos para a continuidade e para o 
desenvolvimento do Estado brasileiro.

Um grande patrimônio conquistado nas úl-
timas décadas, sem dúvida alguma, é a solidez de 
nossa democracia e de nossas instituições. Não po-
demos deixar que um momento de instabilidade 
provoque prejuízos permanentes. Por isso, é preciso 
que as denúncias contra o governo federal, que não 
param de ser feitas, sejam apuradas com celeridade e 
rigor. Para que a Constituição de 1988 seja efetivada, 
é preciso que nessas apurações, bem como nas ações 
judiciais, seja assegurado o direito ao contraditório 
e à ampla defesa. Não é possível conceber o mundo 
democrático sem os filtros capazes de barrar erros co-
metidos pelo sistema de justiça.
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Do mesmo modo, é pre-
ciso que as autoridades 
incumbidas de conduzir 

investigações, contra quem 
for, possam trabalhar de 

forma independente e livre 
de pressões, sobretudo das 
pressões feitas por quem 

detém o poder político ou 
econômico. Seria mais uma 

vergonha para o Brasil a 
eventual confirmação de 

que o aparato de inteligên-
cia tem sido usado para 
bisbilhotar a vida de um 

ministro do Supremo Tribu-
nal Federal. Seria esse um 

grave crime contra  
a democracia.

Neste momento, a correta aplicação da lei, de 
forma pedagógica para toda a sociedade, se manifes-
ta na abertura do pedido de impeachment de Michel 
Temer pela Câmara dos Deputados. Os fatos que em-
basam o impeachment são os materiais da delação 
da JBS tornados públicos pelo Supremo Tribunal Fe-
deral (STF) e os pronunciamentos públicos feitos pelo 
próprio presidente da República.

O Brasil tem uma democracia consolidada, 
com instituições sólidas. É isso que precisamos man-
ter: a solidez de nosso país. Não podemos permitir 
que, neste momento de turbulência, os alicerces da 
República fiquem permanentemente abalados por 
um grupo que quer se manter no poder a qualquer 
custo. É lamentável que, até agora, a Câmara dos De-
putados esteja de braços cruzados, alheia à realidade 
do Brasil, que sofre todos os dias com as consequên- 
cias das atitudes não republicanas tomadas pelas 
autoridades que comandam o país. O presidente da 
Câmara deveria ter pressa de pautar a análise do im-
peachment e desempenhar as funções que lhe são 
atribuídas pelo cargo que exerce. Entre essas funções 
estão pautar a análise do pedido de impeachment e 
conduzir a votação. Não estão incluídas entre as fun-
ções dele fazer companhia ao réu para assistir pela 
TV o julgamento do Tribunal Superior Eleitoral.
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A Ordem dos Advogados do Brasil, maior en-
tidade da sociedade civil brasileira, com mais de 
1 milhão de inscritos, fez uma minuciosa análise 
dos fatos. A conclusão técnica do plenário Con-
selho Federal da OAB, instância máxima de deli-
beração da entidade, é que o presidente Michel 
Temer cometeu o crime de responsabilidade des-
crito pela Constituição ao ouvir do dono da Friboi, 
Joesley Batista, o relato de ao menos um crime de 
obstrução de Justiça e não adotar nenhuma pro-
vidência. A lei é clara: a punição para o crime de 
responsabilidade é o impeachment.

O Brasil precisa se levar a sério. As institui-
ções precisam ser rigorosas. E a aplicação da lei, 
seja pela Câmara, seja por qualquer outra insti-
tuição, não pode ter cores ou paixões partidárias. 
Quem exerce mandato eletivo precisa ter compro-
misso com a sociedade. Do contrário, se o compro-
misso maior for com alianças políticas ou grupos 
de amizade, é preciso pedir para sair e deixar a 
vaga para quem está comprometido com o traba-
lho em favor da causa pública.

A sociedade brasi-
leira precisa de uma 
resposta dos deputa-
dos federais sobre a 
admissibilidade dos 
pedidos de impedi-
mento já protocola-
dos. Se admitida a 

abertura do proces-
so, o caso deve ser 

analisado pelo Sena-
do, sob a condução 

da presidente do STF.
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O caso de Temer foi 
analisado com a urgên-
cia cabível à situação, 

assim como ocorreu no 
ano passado, quando 

a OAB analisou e apro-
vou o impeachment 

de Dilma Rousseff por 
26 votos a 1. Nas duas 
situações, a entidade 

requereu e esperou que 
o STF tornasse públicos 
os documentos e pro-

vas capazes de embasar 
uma análise séria.

Michel Temer admitiu o conteúdo da conversa 
com Joesley Batista. Na oportunidade, o empresário 
contou ao presidente que tentava obter a cumplici-
dade de dois juízes e já obtivera a de um integrante 
do Ministério Público, que agora está preso. O Conse-
lho Federal da OAB é composto por 81 conselheiros, 
três de cada Estado e do Distrito Federal. Ao todo, 
25 bancadas (representando cada uma um Estado) 
foram favoráveis ao impeachment e uma contrária. A 
precariedade da malha aérea brasileira não permitiu 
que os representantes do Acre chegassem a tempo de 
votar na sessão. Mas foi feita uma consulta ao plená-
rio estadual da OAB do Acre e a conclusão também 
foi pelo impeachment. No caso da ex-presidente Dilma, o então rela-

tor da Lava Jato no STF, ministro Teori Zavascki, aten-
dendo requerimento da OAB, retirou sigilo da dela-
ção de Delcídio do Amaral em 15 de março de 2016. 
Em 17 de março, as seccionais da OAB nos Estados 
fizeram suas próprias deliberações. No dia seguinte, 
o plenário do Conselho Federal se reuniu e decidiu 
sobre o assunto. No caso de Michel Temer, o relator 
da Lava Jato, ministro Edson Fachin, liberou o mate-
rial que estava sob sigilo em 18 de maio de 2017. No 
dia 19, as seccionais da OAB fizeram suas consultas. 
No dia seguinte, o Conselho Federal fez sua reunião 
e chegou à conclusão de que estão presentes os ele-
mentos para o impeachment.

Esperamos que o presidente da Câmara dos 
Deputados, Rodrigo Maia, deixe de lado interesses 
estranhos à pauta urgente do país e paute, com ra-
pidez, a análise do impeachment, momento em que 
será assegurado ao presidente o contraditório e a 
ampla defesa. É preciso permitir que o país siga em 
frente e mantenha suas sólidas instituições democrá-
ticas, superando mais esta turbulência e encontran-
do os mecanismos capazes de evitar crises futuras.

Claudio Lamachia
é advogado e presidente  

nacional da OAB.
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Com efeito, a globaliza-
ção tem duplo aspecto. Ao 
mesmo tempo em que abre 
portas, por meio de ativi-
dades econômicas, fecha 
outras, levando a pobreza 
e a desigualdade aos me-
nos favorecidos. É, assim, 
moeda de duas faces não 

excludentes.

Fortalecimento das instituições democráticas para 
a redução da crise da representatividade política
> Nicholas Merlone

Nesta introdução, cabe apontar a necessidade 
de um olhar crítico à temática abordada, sem preju-
ízo, no entanto, da visão tradicional sobre o mesmo 
tema. Desse modo, passa-se a discorrer a respeito do 
Fortalecimento das Instituições Democráticas para a 
Redução da Crise da Representatividade Política. No 
decorrer da análise, verificam-se ponderações sobre 
a Globalização; o prisma da Sociologia Jurídica e as 
Mulheres na Política, o âmbito da Filosofia do Direito, 
Direito e Justiça; a perspectiva da Antropologia Jurí-
dica e Fortalecimento de Instituições Democráticas; 
Direitos Humanos, visão Dicotômica do Direito e a 
indagação se o Direito pode ser Emancipatório; Críti-
ca da Legalidade; visão Crítica do Direito Ambiental; 
Desenvolvimento Sustentável; Ecoagricultura; Rela-
ções Empresariais; Horizonte em Aberto e, por fim, a 
conclusão sobre o assunto.

Globalização: Duas Faces da Mesma Moeda

Milton Santos inaugura o estudo em pauta 
com pertinente reflexão: “o estágio atual da globa-
lização está produzindo ainda mais desigualdades. 
E, ao contrário do que se esperava, crescem o de-
semprego, a pobreza, a fome, a insegurança do coti-
diano, num mundo que se fragmenta e onde se am-
pliam as fraturas sociais”. (cf. O país distorcido)
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Prisma da Sociologia Jurídica e Mulheres na Política

Sob o prisma da Sociologia Jurídica, Ana Lu-
cia Sabadell afirma: “uma série de fatores como 
falta de apoio dos partidos políticos para as can-
didaturas femininas, incluindo o fato de que, na 
maioria dos casos, esses não respeitam a previsão 
legislativa de quotas, e o desinteresse das mulhe-
res pela política provocado por sua forma de so-
cialização teve como resultado que, apesar dos 
incentivos do legislador, para cada mulher eleita 
ainda tenhamos oito ou nove homens eleitos”. (cf. 
Manual de Sociologia Jurídica)

Com razão, há entraves para as mulheres na 
política. Tal ponto merece atenção e deve, assim, 
provocar reflexões, tanto na Academia e na Política, 
como na Sociedade, para contornar essa situação, 
buscando soluções de modo criativo e original.

Âmbito da Filosofia do Direito, Direito e Justiça

Miguel Reale, por sua vez, traz à banda o âm-
bito da Filosofia do Direito: “o artista vive em razão 
da beleza, como é à plenitude do ser pessoal que 
se endereça a Moral. Já o Direito tem como destino 
realizar a Justiça, não em si e por si, mas como con-
dição de realização ordenada dos demais valores, o 
que nos levou, certa feita, a apontá-lo como o ‘valor 
franciscano’, cuja valia consiste em permitir que os 
demais valores valham. [...] No fundo, o jurídico é 
uma experiência, feliz ou malograda, de justiça e, 
mesmo quando de bom êxito, tem sempre caráter 
provisório, tão infinita é a esperança de justiça que 
nos anima e nos impele através do tempo. Por ser 
perene atualização do justo, o Direito é condição pri-
meira de toda a cultura, e nisso reside a dignidade 
da Jurisprudência”. (cf. Filosofia do Direito)

Desse modo, a relevância que o autor confere 
ao Direito, como sendo o valor fonte de todos os de-
mais, na busca da realização do fim último: a Justiça. 
De nada adiantaria aplicar o Direito, senão para con-
cretizar a Justiça.
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Perspectiva da Antropologia Jurídica e Fortaleci-
mento de Instituições Democráticas

Já sob a perspectiva da Antropologia Jurídica, 
Assis e Kümpel recorrem a Boaventura de Sousa San-
tos para expressar: “quanto mais elevado é o nível de 
institucionalização da função jurídica menor tende a 
ser o espaço retórico do discurso jurídico, e vice-ver-
sa; quanto mais poderosos são os instrumentos de co-
erção ao serviço da produção jurídica menor tende a 
ser o espaço retórico do discurso jurídico e vice-versa. 
Assim, nas sociedades em que o direito apresenta um 
baixo nível de institucionalização da função jurídica 
e instrumentos de coerção pouco poderosos, o dis-
curso jurídico tende a caracterizar-se por um amplo 
espaço retórico”. (cf. Assis; Kümpel apud Sousa Santos 
In: O discurso e o poder).

Daí a importância da ins-
titucionalização do direito 
nas engrenagens sociais. 

Nesse quadro, cabe  
mencionar algumas for-
mas de se concretizar  

tal desiderato: 

1) implantação efetiva (so-
cial) de políticas públicas 

e ações afirmativas; 

2) fortalecimento do 
Ministério Público, dos 
Tribunais de Contas, da 
Polícia e da Defensoria 

Pública; 

3) fortalecimento trans-
parente do Judiciário, do 
Legislativo e do Executivo; 

4) reformas das condutas 
dos partidos políticos, via-
bilizando um contato mais 

próximo entre eles e o 
que os eleitores realmente 

desejam; 

5) valorização do plura-
lismo jurídico e político, 
como ferramenta de con-
cretização da diversidade.
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Direitos Humanos e Visão Dicotômica do Direito: 
Poderá o Direito ser Emancipatório?

Os direitos humanos devem ser perseguidos 
no contexto, como forma de buscar amenizar as desi-
gualdades sociais, considerando, com isso, as particu-
laridades de cada povo. E não se deve ter uma visão 
dicotômica do direito: do tradicional e o moderno ou 
da igualdade e da diferença, como frisa Boaventura 
de Sousa Santos, em sua obra: Poderá o Direito ser 
Emancipatório?

Aliás, o próprio autor responde essa pergun-
ta nem com sim, nem com não. O autor aponta 
a tensão entre regulação social e emancipação so-
cial. E indica a obrigação de sujeitar o direito mo-
derno a uma análise crítica radical e um despen-
sar. Isso põe de lado concepções dominantes e nos 
coloca em evidência um olhar não costumeiro. Bo-
aventura de Sousa Santos conclui: “a consequência 
sócio-política mais nefasta da razão indolente é o 
desperdício da experiência”, em que “esta forma 
de razão é indolente porque desiste de pensar ante 
a necessidade e o fatalismo”.

Crítica da Legalidade

Nesse sentido, Alysson Leandro Mascaro cri-
tica: “Uma legalidade que se instaura como uni-
versalidade, mas que tal não é, termina por ser 
ainda privilégio, contra o qual o capitalismo um 
dia lutou juridicamente para depois dele também 
se assenhorar, então não mais na aparência formal 
mas ainda na realidade. As contradições insolúveis 
do capitalismo, que perpassam suas instituições, 
sua política e seu direito, mas ainda se revelam 
quando o lucro desenfreado derruba as paredes 
da legalidade, que o próprio capitalismo construiu 
para sua proteção. Paredes condenadas a ser pro-
visórias, pois que suas muralhas são da divisão e 
não da universalidade. Por isso ainda longe vai de 
nós o dito de Heráclito: “é preciso que o povo lute 
pela lei, tal como pelas muralhas”. (cf. Crítica da 
Legalidade e do Direito Brasileiro)

Ainda nessa esteira, Mascaro esclarece: “No 
que respeita à sua origem, as técnicas jurídicas re-
sultam de certas estruturas sociais específicas. Se o 
capitalismo se assenta na liberdade dos indivíduos 
para se venderem como explorados no mercado de 
trabalho, então as técnicas jurídicas têm que refletir, 
de algum modo, essa condição dos indivíduos. A téc-
nica jurídica de compreender o indivíduo como um 
sujeito de direito é, pois, correlata da própria estru-
tura mercantil”. (cf. Introdução ao Estudo do Direito)
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Visão Crítica do Direito Ambiental

Nessa direção, cabe uma visão crítica igual-
mente aplicada ao Direito Ambiental. “O esforço da 
proposta da construção de uma ‘teoria crítica do Di-
reito Ambiental’ é acreditar que no Brasil se pode 
concretizar o direito fundamental ambiental em toda 
a sua inteireza, distintamente do que ocorre na rea-
lidade contemporânea, cuja degradação ambiental e 
desequilíbrio ecológico são gritantes”. Seria preciso, 
assim, um olhar crítico da matéria que “viabiliza a 
reflexão crítica das decisões judiciais ambientais, da 
prática da Administração Pública e da atividade do 
Poder Legislativo, já que ninguém se sente satisfeito 
com o mero legalismo que objetiva o enublar da con-
cretização do direito fundamental ao meio ambiente 
ecologicamente equilibrado”. (cf. Regina Vera Villas 
Bôas; José Ângelo Remédio. Primeiras reflexões sobre 
a construção de uma teoria crítica do Direito Ambien-
tal. In: Direito Ambiental. Revista do Advogado. AASP. 
Março de 2017.)

Desenvolvimento Sustentável

Nesse caminho, cumpre trazer à banda a 
noção de desenvolvimento sustentável. “O direito 
ao desenvolvimento sustentável é baseado essen-
cialmente em normas capazes de instrumentalizar 
políticas de desenvolvimento e consiste em três 
metas indispensáveis: a possível conciliação entre 
desenvolvimento, preservação do meio ambiente e 
melhoria da qualidade de vida. (Nivaldo do Santos 
e Viviane Romeiro, 2007)”. (cf. Jair Teixeira dos Reis)
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Nesse sentido, são 
princípios da vida  

sustentável:

1) Respeitar e cuidar 
da comunidade 
dos seres vivos;

2) Melhorar a quali-
dade de vida hu-
mana;

3) Conservar a vita-
lidade e a diversi-
dade do planeta 
Terra;

4) Minimizar o esgo-
tamento de recur-
sos não renováveis;

5) Permanecer nos 
limites da capaci-
dade de suporte do 
planeta Terra;

6) Modificar atitudes 
e práticas pessoais;

7) Permitir que as co-
munidades cuidem 
de seu próprio 
meio ambiente;

8) Gerar uma estru-
tura nacional para 
a integração de 
desenvolvimento e 
conservação;

9) Constituir uma 
aliança global.

(cf. Édis Milaré. Direito do Ambiente)
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Novo Olhar nas Relações Empresariais

Outro ponto nevrálgico se trata da necessidade 
de empreendedores e empresas brasileiras tomarem 
decisões com fundamento em dados cada vez mais 
embasados para minimizar as incertezas. Daí vale 
a pena, ao menos mencionar, a relevância da inte-
ligência competitiva e da prospecção tecnológica e 
estratégica para o desenvolvimento sustentável. (cf. 
Sidarta Ruthes. Inteligência Competitiva para o De-
senvolvimento Sustentável)

Ecoagricultura

Enquanto isso, McNeely e Scherr elencam um 
aspecto que cabe ser trazido ao estudo, se trata da 
Ecoagricultura. Busca-se, assim, atingir metas de con-
servação da biodiversidade e de produção agrícola 
de modo simultâneo. A gestão de paisagens para a 
produção de alimentos e a conservação da biodiver-
sidade denomina-se Ecoagricultura.

Desse modo, para os autores, a gestão apri-
morada dos recursos naturais e as inovações tecno-
lógicas na agricultura e na utilização de recursos são 
essenciais para gerir com sucesso a biodiversidade.

Os autores concluem: 
“A esperança é a de que 
as inovações descritas 
neste livro ajudem a 

inspirar a divulgação da 
ecoagricultura durante 
a próxima geração, pos-
sibilitando que tanto as 
pessoas quanto o res-

tante da natureza pros-
perem por muito tempo 
no futuro”. (cf. Ecoagri-
cultura. Alimentação do 
mundo e biodiversidade)
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Horizonte em Aberto

Finalmente, registramos a reflexão de Emilio F. 
Moran: “É necessário continuar a entender e a propor 
modos de tomar melhores decisões a respeito do nos-
so ambiente e sugerir soluções integrativas que lidem 
com as sociedades humanas e ambientais”. (cf. Meio 
Ambiente e Ciências Sociais) Daí notar-se que um meio ambiente ecolo-

gicamente sustentável deve integrar a agenda dos 
governantes. Então, devem-se fortalecer as institui-
ções democráticas mencionadas, bem como deve-se 
preocupar igualmente com a preservação do meio 
ambiente. Os partidos políticos, que atualmente so-
frem com a crise de representatividade, devem vol-
tar seus olhares para os anseios dos seus eleitores, 
não se esquecendo da proteção do meio ambiente. 
Concluímos apenas frisando que, para que tudo isso 
se concretize, é preciso investir maciçamente em 
educação, para formar cidadãos conscientes de seus 
direitos e deveres e que atuem em prol da socieda-
de. Os recursos desse último segmento poderiam 
ser provenientes da própria atividade agrícola, com 
isenções e benefícios àqueles que investirem em 
educação, além do investimento em infraestrutura 
para o desenvolvimento sustentável do País. Não há 
como solucionar essa crise por medidas pontuais. É 
preciso, sim, mudanças estruturais que alterem as 
engrenagens anacrônicas do sistema vigente. Para 
tanto, coragem e esperança são temperos funda-
mentais nesse banquete.

Nicholas Maciel Merlone
 é professor e mestre em Direito 

pelo Mackenzie. Membro do 
OCLA (Observatório Constitucio-
nal Latino Americano); do IDEC 

(Instituto Brasileiro de Defesa do 
Consumidor) e da AASP (Asso-
ciação dos Advogados de São 

Paulo); é colunista no Justiça em 
Foco, articulista e escritor.
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Contra a crise, reformas
> Geraldo Alckmin

O Brasil vive uma crise com múltiplos vetores 
que abala profundamente a confiança da população 
nas instituições. A crise econômica é a mais grave da 
nossa história, fruto de uma política populista e inep-
ta que produziu 14 milhões de desempregados. São 
milhões de homens e mulheres com famílias para 
sustentar e milhões de jovens buscando uma opor-
tunidade e um bom rumo na vida. O quadro é tão 
grave que, entre os jovens de 14 a 24 anos, a taxa de 
desemprego hoje chega a 30%.

Vivemos, ainda, uma crise política tão grave 
que não é exagero dizer que nosso modelo faliu. Não 
existem nuances ideológicas que justifiquem a exis-
tência de mais de 30 partidos, e outros tantos que 
aguardam pelo registro legal. Mas esse é o quadro no 
Brasil de hoje. Com isso, a política, que deveria ser 
sinônimo de esperança, se desmoraliza.
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A primeira tarefa 
dos homens pú-

blicos é trabalhar 
para que não se 

percam os primei-
ros sinais de reto-
mada do cresci-

mento econômico 
demonstrados no 
resultado do PIB 
do primeiro tri-

mestre deste ano. 
O Brasil precisa 

seguir funcionan-
do. Fundamental, 
neste momento, 
é concluir a vota-
ção das reformas 
estruturantes que 
podem recolocar 
o país no cami-

nho do desenvol-
vimento susten-

tável e da criação 
de empregos e 

renda.
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A reforma em discussão não altera em nada 
os direitos ao décimo-terceiro salário, FGTS, férias, 
salário-mínimo, jornada máxima e normas de segu-
rança do trabalho. O que ela faz é dar força de lei 
aos acordos fechados entre sindicatos e empresas so-
bre itens como banco de horas ou participação nos 
lucros. Também avança ao regular práticas já exis-
tentes que, sem previsão na CLT, ficam sem ampa-
ro legal e dão margem à enorme judicialização das 
questões trabalhistas no Brasil.

É necessário concluir a 
reforma trabalhista, uma 
mudança histórica que vai 
criar postos de trabalho e 
reduzir a informalidade. A 
legislação trabalhista brasi-
leira foi editada em 1943, 
no Estado Novo varguista. 
Desde então, o trabalho 
e as relações de trabalho 
evoluíram muito, mas a 

legislação parou no tempo.
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Geraldo Alckmin
Governador do 

Estado de São Paulo.

A reforma da Previdência é outro tema em que 
é necessário avançar. São Paulo, que já fez a reforma 
no sistema previdenciário estadual, tem experiência 
a oferecer. Desde 2013, todo ingressante no serviço 
público paulista tem o teto do INSS como limite má-
ximo para a sua aposentadoria e pode, se desejar, 
ingressar no regime de previdência complementar. 
O servidor contribui com um percentual da parcela 
do salário que ultrapassar o teto da previdência e o 
governo estadual, como patrocinador, participa pari-
tariamente com até 7,5%. É um exemplo de como é 
possível equacionar a questão.

Além das reformas trabalhista e previdenci-
ária, é inadiável fazer a reforma política. Ela deve 
limitar, senão eliminar, a influência deletéria das le-
gendas de aluguel sobre o jogo democrático. O Brasil 
não quer mais populismo. Quer eficiência, emprego, 
renda e desenvolvimento. Neste momento crítico 
de nossa história, só as reformas estruturantes que 
destravam o crescimento vão propiciar a verdadeira 
inclusão, que é socioeconômica. No mundo inteiro, é 
essa inclusão que fortalece a crença na democracia e 
em suas instituições.
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Juventude e Política

Os jovens não são sujeitos isolados do restante da sociedade. São atores sociais funda-
mentais para a elaboração e execução de políticas públicas que garantam melhorias para 
a sociedade por meio de iniciativas que contribuam para a redução de desigualdades e 
garantam os direitos dos cidadãos. Política não se trata só de partido político e governo. A 
noção de política, pelo contrário, se amplia para a ideia de participação pública e coletiva. 
E, hoje, os jovens têm mostrado, por meio das inúmeras manifestações, que eles se identi-
ficam com engajamento social. 

Edhson Brandão abre o debate afirmando que sempre houve no mundo o embate 
entre gerações. Segundo ele, os mais jovens sempre serão aqueles mais dispostos à revo-
lução, mais questionadores das dimensões do limite e mais entusiastas em atingir notavel-
mente sua realidade. De acordo com Edhson, a galera da geração Y lida com o mundo da 
forma multilateral pela qual foi educada. Contudo, vivemos sob os olhares de quem já teve 
sua liberdade limitada; sabe o que é precisar e não ter, precisar e não poder, querer e calar. 
Segundo ele, se, de um lado, temos uma juventude altamente envolvida no contexto polí-
tico de nosso país e do mundo e que protagonizam ações de libertação e resgate de princí-
pios democráticos, há, de outro, um imenso movimento que anseia pela plena ocupação 
do fundamentalismo e extremismo de pensamento nos arranjos da sociedade.

Apresentando sua experiência de trabalho em projetos sociais nas Organizações da 
Sociedade Civil, Luciano Frontelle relata que, além da falta de recursos e pessoas para exe-
cutar as atividades, há muitas variáveis que precisam ser consideradas na hora de trabalhar 
em comunidades com alto risco de vulnerabilidade, mas há uma que ele pondera e que 
nem sempre acaba sendo levada em conta, principalmente por quem está começando a 
trabalhar nessa área: a frustração coletiva. Luciano afirma que é preciso entender que a 
maioria dessas comunidades foram negligenciadas por décadas e muitas instituições, políti-
cos e outros atores sociais vieram até elas com intenção de melhorar a vida de seus morado-
res. Nesse sentido, mesmo tendo jovens dessas comunidades liderando os processos, esses 
foram continuamente desmotivados por outros, dentro e fora de seus coletivos. 

Num texto escrito a quatro mãos pelas integrantes do grupo de rap Atitude Feminina, 
Hellen e Aninha relatam a realidade dentro de suas comunidades: a falta de acesso à cultu-
ra, educação, lazer e as consequências dessa falta de políticas públicas para as comunidades 
da periferia de Brasília. Elas contam que, por meio da música, hoje conseguem passar men-
sagens importantes para esses jovens que, assim como elas, não tiveram oportunidades e 
buscam referência em atores sociais. 
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Mais um desafio que você  
precisa superar ao trabalhar 
em comunidades vulneráveis
> Luciano Frontelle

Um dia vamos ter Paz
> Ana Cecília dos Santos 
> Helen Sousa

O que fazer de nós? A mi-
litância política e cultural 
no tempo da Geração Y
> Edhson J. Brandão
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O que fazer de nós? A militância política 
e cultural no tempo da Geração Y
> Edhson J. Brandão

Está nos olhos daqueles que habitam este 
mundo já há algum tempo a dúvida e o anseio so-
bre nós: juventude pós-moderna presente no sécu-
lo XXI e habitantes desta casa de guerras e cuida-
dos chamada Terra. Sim, os mais experientes estão 
por todos os lugares buscando nossos vestígios, 
tentando decifrar nossos códigos, nossas manias e 
supondo inúmeras hipóteses sobre nossa conduta. 
Este time de observadores é muito bem dividido 
entre aqueles que nos miram e refletem sua ansie-
dade e esperança e os outros, aqueles que já não 
nos creditam mais. O que há? Houve sempre no 
mundo este embate entre gerações! Os mais jovens 
sempre serão aqueles mais dispostos à revolução, 

mais questionadores das dimensões do limite e 
mais entusiastas em atingir notavelmente sua re-
alidade. Nunca importará o tempo: a experiência 
de vida sempre será acompanhada de arpejos de 
resistência e cautela. Tudo para o bom equilíbrio 
da harmonia universal. Então, sempre teremos estes 
conflitos de valores que, de hora em hora, suscitam 
discussões e debates sobre o futuro desta sociedade. 
Seja no passado, seja no futuro, o conflito é real. Ele 
existe. E é por existir que somos. Bem, se a discus-
são é inevitável, porque não aplicá-la sobre o tempo 
que temos: o agora? O que há conosco, jovens con-
temporâneos, que tanto preocupa (ou não) nossos 
companheiros mais vividos? Partiu, pensar.
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Quando mais jovem – na minha adolescên-
cia dos anos 2000 – eu constantemente me per-
cebia questionando sobre a importância histórica 
que a geração a qual pertenço (a Y, vale mencionar, 
afinal sou de 89!) deveria deixar para este mundo. 
Gostava de ler sobre os anos 50, 60, 70 e 80; pren-
di-me em alguns livros sobre a época da ditadura e 
todo aquele movimento das juventudes me deixa-
va com certa inveja. Havia um heroísmo romântico 
qual eu desejava porque, se comparado à juventu-
de da década passada e ao momento político que 
vivíamos, havia pouco espaço para a manifestação. 
Lembro-me de ouvir de alguns amigos que éramos 
a geração para “ficar na internet e fumar maco-
nha”. Os próximos anos diriam que não. Absoluta-
mente não. Estes anos que se sucederam, pouco a 
pouco, vieram despertando suas necessidades para 
a turma dos nascidos a partir da década de 80. 
Muito mais que conectados e ambiciosos, o tempo 
exigiria da gente coragem para continuar as lutas 
acendidas durante todo o século XX, mas com 
estratégias mais eficientes uma vez que o mundo 
todo está mais esperto. Como se dará a organi-
zação dos millenials para os choques e conflitos 
arcaicos que persistem em vencer durante todo 
o presente? É esta dúvida que vacila o peito das 
gerações anteriores, aquelas que nos observam. 

A galera da geração Y lida com o mundo da 
forma multilateral pela qual foi educada. Cresce-
mos em ambientes metropolitanos, a tecnologia 
foi se apresentando cada dia mais acessível, nos-
sas vontades e desejos foram atendidos em tem-
pos curtos e acreditamos em um mundo muito 
contemporâneo: temos o agora. Nossa realidade é 
o pleno presente. Habitamos cada segundo deste 
instante. Dormimos mais tarde para valer a pro-
messa do dia e atravessamos as noites adiando 
promessas de fim. Por um longo tempo, a vida se-
ria essa busca pelos sonhos perdidos. Investimos 
em nossa saciedade; buscamos as respostas ime-
diatas para os dilemas dos segundos e estamos 
prontos o tempo todo para alguma novidade. Que 
maneira é essa de lidar com a realidade? Filhos de 
uma situação econômica mais estável, entende-
mos que tudo que se perde é possível recuperar. 
Menos o tempo. Então a diversão é um foco para 
nossa semana. Corremos os calendários ansiosos 
para os momentos de interação e celebração. Há 
sempre o que festejar. Agregamos novas pessoas 
às nossas famílias, porque o laço sanguíneo não é 
suficiente, então amigo é parente também. Segui-

mos construindo diversos tipos de relações, for-
mações familiares e sociais. O que vale é o desejo 
e o bem-estar. Todo o mundo foi se abrindo em 
oportunidades e inovações nutrindo nossos obje-
tivos e expectativas. Habitamos um planeta para 
vivê-lo e as fronteiras dos países e distâncias con-
tinentais não devem ser respeitadas. Enquanto 
cidadãos planetários temos o direito e a necessi-
dade de conhecer todo canto do mundo, porque 
ele nos pertence. Não estamos presos à nossa lín-
gua materna nem ao destino hereditário de nos-
sos sobrenomes. Há uma identidade individual 
sobre cada componente da Geração Y que o co-
loca como ser único dentre toda a humanidade. 
Somos validados pela nossa própria consciência 
de eu. Crescemos sabendo que podemos assumir 
toda e qualquer forma e que é pouco pertencer a 
apenas um modelo social. Existem poucas amar-
ras em nossa liberdade de ser. 
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Embora haja energia e sagacidade para a 
desconstrução de valores segregacionistas em nos-
sa geração, há, também, um grande grupo da GY 
que traz à tona questões conservadoras e arcaicas. 
Se, de um lado, temos uma juventude altamente 
envolvida no contexto político de nosso país e do 
mundo e que protagonizam ações de libertação 
e resgate de princípios democráticos, há, do ou-
tro, um imenso movimento que anseia pela plena 
ocupação do fundamentalismo e extremismo de 
pensamento nos arranjos da sociedade. Parte da 
GY está engajada em diminuir a injustiça social, 
conquistar a equidade e igualdade entre gêneros e 
orientações sexuais, findar discriminações étnico-
-raciais e tantos outros objetivos das lutas emergi-
das durante todo o século XX a fim de conquistar 
uma comunidade humana. Porém, estes grupos 
colidem diretamente com as tendências retrógra-
das de segregação, tradicionalismo e violência. 
Com a mesma agilidade que a GY tem para se mo-
bilizar nas redes sociais, organizar manifestos e 
elucidar mudanças importantes,  ela também con-
segue se contrapor e regressar assustadoramente 
às condições de tempos antigos. 

Contudo, vivemos sob os 
olhares de quem já teve 
sua liberdade limitada; 

sabe o que é precisar e não 
ter, precisar e não poder, 
querer e calar. E é sobre 

estas dúvidas e receios de 
quem vive com os olhos no 
futuro que a GY precisa se 
dizer. Há em nós a paciên-
cia e persistência necessá-
rias para as crises de nosso 
agora? Teremos condições 
de gerir mudanças adequa-
das e sustentáveis para o 

mundo e para a nova socie-
dade que se forma hoje? 
Conseguiremos manter os 
bons valores que nos fo-

ram passados e agregá-los 
às novas demandas que a 

temporalidade exige?

O momento atual nos 
coloca à prova: quais 
soluções temos para 

um cenário político que 
carece de figuras real-
mente representativas 
da sociedade? Quais 

saídas temos para a dan-
tesca crise ambiental 

que nosso planeta sofre? 
O que podemos propor 
para que nosso tempo 

seja representado? Onde 
cabe a nossa militância?
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Edhson J. Brandão
é escritor, pedagogo e militante 

da Juventude Verde. Vive em São 
Bernardo do Campo (SP) onde retrata 
a realidade em literatura, leciona na 
rede pública de ensino e desenvolve 

atividades políticas e culturais. 

A GY começa a apresentar certa dificuldade 
em se ver representada por grupos políticos di-
vididos apenas por ideais. Somos movidos muito 
mais por causas, por vivências e por necessidades 
melhor pontuadas. Os estudantes se unem para 
ocupar escolas por conta das estratégias de um 
Estado que visa impactar diretamente a educação 
formal a quem têm direito. As jovens mulheres se 
unem para reivindicar o direito pleno sobre seus 
corpos. Os/as LGBTs se unem para solicitar direi-
tos que os/as coloquem no mesmo patamar que 
os/as heterossexuais. A juventude ora se une para 
gritar pela democracia conquistada pelos seus pais 
e avós, para que intervenções e medidas opresso-
ras sejam aplicadas. A mobilização existe antes em 
plataformas virtuais onde as informações correm 
a todo o momento. O momento da rua é parte do 
processo; não é conclusão e muito menos início. 
Ao passo em que muitas decisões importantes para 
o país estejam sendo tomadas em gabinetes e salas 
de reunião, há coletivos de resistência e luta de 
jovens que se fazem presentes em suas comuni-
dades levando suas causas. Há saraus, oficinas e 
ocupações. A arte é a grande linguagem usada pela 
GY para expor seus pensamentos, principalmente 
nas periferias da cidade. O ensejo de cultura e a 
valorização de produções independentes tomam 
os espaços midiáticos chamando a atenção para 
nossos apelos.

As organizações partidárias precisam rece-
ber a militância da GY de acordo com o que ela 
propõe: causa, movimento e flexibilidade. En-
tender estas três dimensões e agregá-las aos seus 
programas e ações é o caminho para a resolução 
deste impasse político que vivemos. O que nos 
leva a ser acreditados pelos nossos observadores é 
justamente esta confiança nas causas que temos. 
Herdamos lutas nunca antes travadas pela huma-
nidade e fica para a gente a missão de não deixá-
-las esquecidas até que sejam vencidas. O que fa-
zer de nós? Há uma voz que se marca em todo o 
tempo onde se encontra esta juventude. Temos a 
responsabilidade de se fazer aplicar as mudanças 
necessárias para o novo milênio. Logo mais desco-
brirão não o que fazer de nós, mas sim o que nós 
já fizemos.No entanto, a maneira como 

as organizações partidárias 
têm agido sobre a população 
vem se mostrando falha, uma 
vez que a maioria das pessoas 
não se vê representada naque-

les em que votaram. Muitos 
jovens não vêm nestas organi-
zações a forma eficaz de con-
tribuir politicamente com sua 
sociedade. Embora haja nas 
organizações partidárias as 

pastas de juventude, o espaço 
ainda é pouco sedutor. 
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Mais um desafio que você precisa superar  
ao trabalhar em comunidades vulneráveis
> Luciano Frontelle

 
Você provavelmente já viu o trabalho de 

uma organização da sociedade civil ou até mes-
mo doou algum dinheiro para uma instituição que 
desenvolve um programa que luta pelo direito à 
educação de garotas no mundo. De acordo com o 
Mapa das Organizações da Sociedade Civil – OSC, 
(2016), nós temos cerca de 400 mil OSCs atuando 
no Brasil (cf. mapa na próxima página) – a maioria 
delas concentrada na região Sudeste, onde estão 
mais de 170 mil entidades, sendo 83 mil apenas 
no município de São Paulo. Todas essas iniciativas 
normalmente tentam prever os desafios que elas 
talvez tenham que enfrentar e os recursos que se-
rão necessários para superá-los, enquanto tentam 
alcançar seus objetivos. Curiosamente, apesar da 
grande quantidade de trabalho desenvolvido pelas 
organizações e os 2,3 milhões de empregos formais 
gerados pelo setor, vale lembrar que cerca de 80% 
das organizações ainda atuam apenas com volun-
tários e trabalhadores informais sem vínculo em-
pregatício (cf. tabela na próxima página). Ou seja, 
ainda que empregue um contingente considerável 
de trabalhadores, se trata de um setor composto 
por organizações pequenas, que contam, às ve-
zes, com apenas um funcionário. Por fim, além da 
questão recursos e pessoas para executar as ativi-
dades, há muitas variáveis que precisam ser con-
sideradas na hora de trabalhar em comunidades 
com alto risco de vulnerabilidade, mas há uma 
que notei que nem sempre acaba sendo levada em 
conta, principalmente por quem está começando a 
trabalhar nessa área: a frustração coletiva. 

Um aprendizado da minha 
experiência pessoal traba-
lhando em projetos sociais 

no Brasil.
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Desenvolvimento Econômico Local Integrado

Define-se por um conjunto de políticas ou estratégias 
de desenvolvimento que compartilham da maioria dos 
seguintes princípios gerais: 

- O desenvolvimento (humano e sustentável) é fruto 
da ação coletiva de uma ampla variedade de atores, 
tanto locais quanto externos (nacionais globais).

- Existe e se aceita uma interdependência entre os 
atores que podem agrupar-se em três tipologias 
básicas: a) governamentais ou públicos (diferentes 
níveis e setores); b) privados com fins lucrativos ou 
empresariais; c) privados sem fins lucrativos ou ter-
ceiro setor.

- Em um território, a diversidade de interesses legíti-
mos existentes entre os diferentes atores locais não 
anula a possibilidade de compartilhar objetivos bá-
sicos e estabelecer formas de colaboração (consulta) 
que permitirão pôr em valor os potenciais internos 
da localidade ou região para posicionar-se com cer-
tas vantagens no mundo globalizado a fim de me-
lhorar a qualidade de vida da comunidade.

- A consulta destes objetivos básicos mais uma boa 
dose de liderança e iniciativas locais são condição 
indispensável para que o desenvolvimento enraíze-
-se solidamente no território.

- É desejável consolidar os acordos de consultas e 
formas institucionais permanentes que superem os 
perfis de curto prazo como a troca de cores políticas 
dos governos.

- Finalmente, não cabe dúvida que o elemento mais 
destacado da qualidade de vida de uma comuni-
dade é dispor de emprego digno e sustentável para 
suas pessoas. 

Fonte: El buen gobierno de la ciudad –  
Estrategias urbanas y política relacional (Josep Centelles i Portella).
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No ano de 2013, tive a oportunidade de co-

ordenar um projeto chamado AgitAção – Jovens 
construindo a cidade que queremos, na cidade de 
Sorocaba, localizada no estado de São Paulo. Nosso 
principal objetivo era o de empoderar uma massa 
círitca de jovens que pudessem identificar desafios 
locais comuns, apresentar e agir de acordo com so-
luções priorizadas. Nós tinhamos como princípio 
que as juventudes podem conduzir mudanças so-
ciais em qualquer nível e que nós queríamos aju-
dar a construir uma transição de um paradigma 
que jovens são problemas a serem resolvidos por 
políticas públicas para um cenário onde são vistos 
como parceiros essenciais no desenvolvimento de 
soluções e na mobilização de recursos.

É preciso entender que a maioria dessas 
comunidades foram negligenciadas por décadas 
e muitas instituições, políticos e outros atores 
sociais vieram até elas com intenção de melho-
rar a vida nesses locais. Algumas soluções fun-
cionaram por um tempo, outras não chegaram 
a todos e, por último, uma grande quantidade 
delas foram promessas que nunca chegaram a 
ser cumpridas.

Nesse sentido, mesmo tendo jovens dessas 
comunidades liderando os processos, eles foram 
continuamente desmotivados por outros, dentro e 
fora de seus coletivos. Com isso, um dos coletivos 
e quase metade dos nossos facilitadores saíram do 
projeto antes que ele pudesse ser concluído.

Trabalhando com 
oito dos bairros mais 
vulneráveis de Soro-
caba, 20 jovens faci-
litaram o processo de 
empoderamento de 

um coletivo de jovens 
em cada um desses 
lugares. Em um pro-
cesso de oito meses, 
nós queríamos que, 
ao final do projeto, 

cada coletivo pudesse 
planejar, apresentar 
e implementar uma 
ação conectada com 
um desafio local. E é 
aqui onde a frustra-
ção coletiva se apre-
sentou como obstá-
culo para os nossos 

resultados.
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O que nós aprendemos com os coletivos que 
resistiram a esse fator social é que as juventudes, 
motivadas pela possibilidade de provocarem um 
impacto positivo no lugar onde viviam, puderam 
captar dessas frustrações os pontos principais e co-
muns que precisavam ser endereçados localmente. 
Com isso em mente, os coletivos desenharam a so-
lução onde quase todos pudessem visualizar suas 
contribuições para com a implantação da ideia.

 

Pode não parecer 
muito, mas nós esta-
mos falando de uma 
aproximação onde 
a comunidade não 

apenas demanda do 
poder público sobre 

o que precisa ser 
feito, mas também 
compartilha e iden-
tifica suas próprias 
responsabilidades.

Objetivos E Metas Das Políticas 
Públicas Para A Juventude

Colaborar com a construção de capi-
tal social como contribuição ao de-
senvolvimento

[...] são particularmente dignos de 
nota os processos que tendem a 
dotar os próprios jovens com as 
ferramentas necessárias para seu 
real empoderamento, incluindo o 
desenvolvimento de capacidade de 
expressar seus pontos de vista, que 
os tornem aptos a negociar com 
adultos, a estabelecer relações mais 
igualitárias e democráticas entre si 
e até mesmo a serem mais críticos 
com relação à grande quantidade 
de mensagens que recebem diaria-
mente.

Fonte: Políticas Públicas de/para/com juventudes.   
Brasília: UNESCO, 2004.
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Luciano Frontelle
é ativista e empreendedor social,  
filiado ao Partido Verde. Trabalha 
com  facilitação de processos de 

empoderamento comunitário e de 
jovens. Advoga pelo desenvolvim-
ento sustentável e o combate às 

mudanças climáticas. 

Por fim, é sabido o 
quanto o terceiro se-
tor pode contribuir 

na ativação do tecido 
social das localidades, 

porém é necessário 
tomar cuidado para 
que o trabalho seja 

feito de uma maneira 
que possa considerar 

um processo extensivo 
e contínuo de escuta, 

a fim de aprender com 
processos passados e 

os desafios já estabele-
cidos no território.

Como resultado, nós conseguimos superar a 
passividade que acompanha a frustração. Em toda 
ação, nós pudemos ver um sentimento de reali-
zação compartilhada e a visualização concreta de 
que, para esses casos, não foi necessário esperar 
por uma burocracia, ou um super-herói, ou uma 
super-heroína para que pudéssemos começar a 
resolver os desafios que tínhamos em comum. Jo-
vens, organizações sem fins lucrativos, comércio 
local, escolas, famílias, crianças e idosos, todos pu-
deram ser parte das ações e enxergarem a si mes-
mos como atores de mudança social.
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Um dia vamos ter Paz
> Ana Cecília dos Santos 
> Helen Sousa

 O grupo Atitude Feminina foi fundado por 
quatro meninas adolescentes de São Sebastião, peri-
feria de Brasília, no ano 2000. Eram elas Jane, He-
len, Gisele e Lala. Logo em seguida, entrou Aninha 
pra completar o elenco. Tudo começou quando Jane 
pediu para cantar Rap no grupo de seu irmão que, 
em resposta de conteúdo machista, disse que Rap 
não era coisa para mulher. Foi então que ela resol-
veu chamar suas amigas de escola e criar o grupo em 
resposta ao que o irmão havia dito e provar para ele 
que Rap também era "coisa de mulher". Atualmente 
o grupo é formado por Aninha e Hellen.

Hellen: Vivi minha 
adolescência em 
uma das quadras 
mais violentas de 
São Sebastião, pe-
riferia de Brasília. 
Por diversas vezes, 
andei com jovens 
que se alimenta-

vam da fama pela 
criminalidade. Mi-

nha trilha sonora já 
era o Rap nacional 

dos anos 90.
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Aninha: Minha adolescência não foi diferen-
te da de muitas mulheres periféricas do Brasil. Vi-
venciei dentro da minha casa a violência doméstica: 
meu pai batia na minha mãe quando estava alco-
olizado. A partir daí minha família entrou na triste 
estatística de que “a cada 15 segundos uma mulher 
é agredida no Brasil”. Meu refúgio era cantar junto 
com meu irmão na banda da Igreja em frente a mi-
nha casa na missa dos domingos e rezar para que 
meu pai estivesse sóbrio quando chegássemos em 
casa para não bater na gente também. Quando a vio-
lência aumentou, os meus pais se separaram. Meu 
pai foi embora para o Piauí e em casa eu tive o exem-
plo da minha mãe como mulher guerreira que, sen-
do manicure, conseguiu montar um restaurante self-
-service e sustentar a mim, meu irmão e minha irmã. 
Mesmo assim, tive problemas psicológicos sérios. 
Não parava em nenhuma escola, porque batia em  
todo mundo.

 A completa ausência do Estado na minha 
cidade, sem políticas públicas para juventude, com 
investimentos em meio ambiente, educação, cultu-
ra e lazer fizeram a minha geração matar e morrer 
por fama, drogas e até por uma bicicleta ou um tênis 
da moda. Perdi muitos amigos durante essa fase da 
minha vida e muitos estão presos até hoje. O meu 
escape foi cantar rap. Comecei aos 13 anos. Foi a úni-
ca maneira que eu encontrei de expressar a minha 
revolta com tudo que eu estava vivenciando no meu 
dia a dia.

 Na minha escola, não se conversava sobre 
meio ambiente, política, violência e educação sexual. 
Com isso, fui mãe aos 15 anos. E a realidade da mi-
nha vida mudou muito cedo. Mesmo com toda essa 
adversidade, completei o ensino médio e comecei  
a trabalhar.

 Em casa eu tinha o clássico exemplo de mi-
lhares de famílias do Brasil onde o pai, além de mal-
tratar a mãe, abandona a família. Tudo isso foi me 
forçando a amadurecer muito cedo e serviu de inspi-
ração para as minhas letras de rap.

Quando fui convidada para participar do gru-
po Atitude Feminina, eu sabia que ali, entre amigas, 
eu poderia me expressar. Poderia conversar sobre 
tudo e transformar toda minha indignação em letras 
e músicas. Jamais eu e todas elas imaginávamos que 
iríamos chegar tão longe. O rap nos fez alcançar voos 
muito altos e atingir o coração de muitas mulheres 
e muitos jovens que, através de nossas músicas e 
mensagens, transformaram suas vidas e consequen-
temente a vida de suas comunidades.

Sem Educação e Cultura não se consegue trans-
formar uma sociedade. Enquanto os governantes não 
entenderem que elas são tão necessárias e importan-
tes como a saúde o transporte público de qualidade 
e oportunidades de emprego para os jovens, o país 
não vai pra frente. Infelizmente as políticas públicas 
de Cultura no Brasil se resumem a eventos e shows. 
Ou seja, não mudou nada desde a Roma antiga. "Dê 
pão e circo para o povo". Principalmente na periferia.
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Hellen: Se tivéssemos, há muito tempo a obri-
gatoriedade da escola em tempo integral, tenho cer-
teza que teríamos evitado muitos crimes e mortes de 
jovens nas periferias, porque os alunos teriam opor-
tunidade de fazer mais esporte e cursos extracurricu-
lares. A Cultura Hip Hop se encaixa perfeitamente na 
escola integral. Não desmerecendo outras culturas ou 
atividades, mas ela é um chamariz muito forte para 
os jovens por causa da música (Rap e DJ), da dança 
(Breaking) e das artes plásticas (Grafite). Além de ser 
uma Cultura que prega a paz, que propõe debates 
políticos, discute diversos temas como meio ambien-
te, a questão das drogas, dos negros, de gênero e 
diversidade cultural. Atualmente a literatura margi-
nal faz parte da Cultura Hip Hop e a Poesia se torna  
muito forte.

Aninha: As escolas públicas poderiam ser, 
também, reconhecidas como Ponto de Cultura e, as-
sim, abrir seus espaços para essas atividades e po-
der captar recursos para contratar oficineiros e gerar 
renda e emprego nas comunidades. Isso são idéias 
que temos e gostaríamos que fossem aplicadas. In-
felizmente, quando eu estudava, os diretores e pro-
fessores se limitavam a chamar alguns artistas da 
Cultura Hip Hop apenas para entretenimento. Não 
que eu seja contra, mas acho que deveria ser além 
disso. O Atitude Feminina já fez muitos trabalhos 
em escolas públicas. Na maioria das vezes, fomos 
chamados apenas para cantar. Mas sempre usamos 
a oportunidade para palestrar e passar algo positivo  
para os jovens.

Hellen: Posso afirmar que o Rap mudou mi-
nha vida. Com o crescimento do grupo e o sucesso, 
os shows começaram a aparecer e, com isso, tive 
oportunidade de conhecer artistas do Brasil inteiro 
e do exterior. Conversar e trocar ideias e experiên-
cias. Acabei vendo que, dentro do Atitude Femini-
na, eu estava exercendo a função de assistente so-
cial sem nem saber do que se tratava. Foi aí que eu 
despertei para os estudos e a faculdade. Você pode 
imaginar o que é se dividir em trabalhar o dia in-
teiro, estudar à noite, cuidar do meu filho sozinha 
e ainda encontrar tempo para ensaiar, gravar no 
estúdio e fazer show nos finais de semana? Mas eu 
consegui. Nos últimos 11 anos, gravei dois CDs, um 
DVD e fiz shows no Brasil inteiro e fora do Brasil, 
me formei como Assistente Social e juntei dinhei-
ro para dar entrada no meu apartamento. Posso 
dizer que sou uma sobrevivente, uma vencedora 
e um exemplo para meu filho e muitas mulheres  
e jovens desse País.

Aninha: O Atitude Feminina me deu oportuni-
dade através da música Rosas, considerado um hino 
contra a violência doméstica. Vivi e ouvi muitas his-
tórias tristes, mas também muitas mulheres manda-
ram mensagens, e-mails e depoimentos no Facebook 
ou até no camarim em dias de show falando como 
essa música havia mudado suas vidas e como conse-
guiram forças para denunciar seus agressores.  Para 
mim, o objetivo da música havia se concretizado e 
essa foi uma das maiores vitórias na minha vida. 
Quando saiu o videoclipe da música, há 11 anos e 
meu pai viu, ele falou para toda a família que nunca 
mais iria agredir mulher nenhuma. Isso foi uma vi-
tória para mim. 

 Através do grupo, consegui ajudar a minha 
mãe a construir algumas quitinetes. Com o aluguel, 
ela pode ter uma vida melhor atualmente e, há sete 
anos, através da minha militância dentro da Cultura, 
trabalho na Secretaria de Estado de Cultura do DF.
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Ana Cecília dos Santos 
e Helen Sousa

são cantoras de Hip Hop  
do grupo Atitude Feminina

Hellen: O Estado precisa 
estar mais presente em luga-
res de vulnerabilidade social 

por meio de projetos de 
políticas públicas afirmati-

vas nessas regiões. Nem que 
seja através do terceiro se-

tor. Infelizmente muita coisa 
continua igual ou piorou. 
Estamos fazendo a nossa 

parte. Mas muito mais pre-
cisa ser feito. Os jovens con-
tinuam a se matar por causa 
de drogas e entram na vida 
do crime pelo dinheiro fácil. 
São famílias destruídas que 
dificilmente irão se levantar 

novamente.

Aninha: Devemos ir na raiz da questão. Só que 
infelizmente sempre será mais fácil aparelhar mais 
a polícia e construir mais centros de internação para 
menores e presídios do que investir na prevenção de 
crimes através de geração de empregos, Educação 
e Cultura, em infraestrutura nas periferias tais com 
quadras de esportes escolas bem aparelhadas, esco-
las técnicas e de artes, espaços para lazer e cultura, 
bibliotecas, cinematecas, teatros, pistas de skates 
e políticas públicas efetivas para os jovens através 
de atividades culturais, atividades ambientais, tais 
como: recuperação de praças e espaços públicos e 
atividades educacionais que estimulem os jovens a 
seguir caminhos melhores para suas vidas.

Nós do grupo Atitude Feminina esperamos que, mes-
mo com a situação política atual do Brasil, todo esse 
descaso e abandono nas periferias possa mudar um 
dia. Tivemos avanços sim, mas muito ainda precisa 
ser feito. Temos que ser mais conscientes nas urnas 
nas próximas eleições.
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Em abril desse ano, alguns membros da Fun-
dação Verde e do Partido Verde estiveram no Reino 
Unido para participar de mais uma edição do Global 
Greens, a rede internacional formada pelos verdes 
de todo o mundo que se reúnem para organizar e 
articular os Partidos Verdes do mundo. O encontro, 
que já está em sua 11ª edição, teve como resultado 
a consolidação da Declaração de Liverpool, a qual, 
segundo Fabiano Carnevale, membro da delegação 
do PV Brasil, tratou de mudanças climáticas como 
tema principal e levou a questão de gênero e se 
“mostrou uma declaração bem superior às últimas 
elaboradas”. Fabiano Carnevale, cientista político 
e secretário de Relações Internacionais do Partido 
Verde, acompanha o Global Greens desde sua pri-
meira edição, em 2001, na Austrália. 

A delegação brasileira que esteve no Congres-
so era formada por Aluizio Leite, André Fraga, Carla 
Piranda, Eurico Toledo, Fabiano Carnevale, Ivanilson 
Gomes, João Camargo, Liane Santullo, Marcelo Silva, 
Mariana Perin, Reynaldo Nunes, Salvador Arnoni, Te-
resa Britto e Wildson Nendes.  Para melhor difundir 
o que foi tratado na conferência mundial, a revista 
Pensar Verde convidou alguns membros da delega-
ção brasileira para uma mesa redonda na sede da 
FVHD, em Brasília, no dia 31 de maio. O evento foi 
transmitido ao vivo pelo Facebook e alcançou mais 
de 1.600 pessoas no dia. Estiveram presentes Fabia-
no, Reynaldo, Mariana e Ivanilson, que responderam  
perguntas dos internautas. 

Fundação Verde e Partido Verde 
marcam presença na elaboração 
da Declaração de Liverpool

A delegação da Fundação Verde e 
do Partido Verde participaram mais 
uma vez do Global Greens e contam 
quais assuntos estão na pauta 
mundial dos verdes
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Coordenando a delegação brasileira, Fabia-
no explicou que, desde seu início, o Global Greens 
vem ganhando mais força e crescendo como orga-
nização. Segundo sua avaliação, dentre as principais 
diferenças da primeira e da última edição está o 
crescimento na quantidade de Partidos Verdes no 
mundo. Em 2017, foram mais de 100 partidos de 
cerca de 80 países, número bem mais expressivo que 
das últimas edições. O primeiro encontro, em 2001, 
na Austrália, marcava a primeira vez que as organi-
zações verdes estavam se encontrando e, apesar de 
terem raízes parecidas, cada Partido leva as parti-
cularidades de seu país para serem compartilhadas 
e debatidas entre todos. Segundo Carnevale, alguns 
dos assuntos que foram divergentes entre os presen-
tes na época foi o Fundo Monetário Internacional 
(FMI) e o Banco Mundial. A questão econômica di-
ferenciou muito a opinião dos europeus da opinião 
dos latino-americanos e dos africanos. “Os euro-
peus, naquele momento, estavam ocupando vários 
espaços de poder. Inclusive na Alemanha, o Minis-

tério das Relações Exteriores era do Partido Verde. 
Por outro lado, os africanos estavam incomodados 
com essa situação e queriam que fosse colocado, na 
primeira declaração dos verdes, o desejo de acabar 
com esses bancos”, explicou Fabiano. “Obviamente 
os europeus conseguiram vetar o fim do FMI”.

Do outro lado, a polêmica era relacionada à 
bandeira LGBT. Os europeus queriam que o assun-
to estivesse na declaração final e, dessa vez, quem 
vetou foram os africanos. 17 anos depois, a questão 
monetária não entrou na pauta e a bandeira LGBT 
teve um destaque muito positivo, como confirmou 
Fabiano. “Esse assunto não sofreu nenhuma resis-
tência, os africanos já tinham incorporado à pauta 
e até os países mais conservadores não mostraram 
resistência, inclusive passou uma moção só para a 
questão LGBT”. A grande polêmica foi que alguns 
países mais de esquerda queriam incluir uma mo-
ção contra Israel e Palestina, mas os europeus veta-
ram por conta da delicadeza da questão. 
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Ainda de acordo com Fabiano Carnevale, esse 
encontro mostrou um entrosamento maior entre 
os verdes latinos, africanos e europeus e, por con-
ta disso, a declaração feita durante o Global Greens 
foi mais acordada entre todos. “Não existe mais o 
estranhamento que havia entre os partidos verdes 
do mundo. Depois desses 17 anos, eu percebi uma 
aproximação maior entre as partes e a Declaração 
de Liverpool foi muito mais consensual”, comemo-
rou. Segundo os presentes, o foco da declaração foi 
muito grande na crise climática por ser o que une 
os partidos de todo o mundo. Além disso, a questão 
democrática foi outro ponto focal da declaração, já 
que, na África, por exemplo, tentar se candidatar 
já é uma ameaça, como explica Fabiano: “na Áfri-
ca só o fato de uma pessoa querer se candidatar à 
Presidência ou criar um partido já é uma ameaça”. 
Além da África, na América Latina também existem 
inúmeras questões institucionais sobre as quais os 
verdes europeus estão dispostos a dialogar para ten-
tar reforçar esse conceito democrático dentro das 
outras regiões do mundo. 

A delegação verde brasileira dividiu-se du-
rante o congresso para participar também do 1º 
Encontro das Fundações que aconteceu simulta-
neamente ao Global Greens. Ivanilson Gomes, pre-
sidente do Conselho Curador da Fundação Verde, 
afirmou que, do ponto de vista “político e cultural, 

foi uma experiência rica viver e sentir a movimen-
tação de pessoas de todos os continentes e, princi-
palmente, ver a preocupação e o engajamento de 
todos os dirigentes verdes com os temas que en-
globam as mudanças climáticas, o desmatamen-
to e as ações que são praticadas pelos governos 
desses países”. A riqueza das florestas brasileiras 
também teve grande destaque nas discussões, se-
gundo Ivanilson. O dirigente destacou a importân-
cia do trabalho das fundações na propagação do 
ideário partidário e que partidos verdes de vários 
países também mantém suas fundações e, por 
isso, é importante um envolvimento maior entre 
todas elas “para fortalecer a mentalidade sobre 
sustentabilidade nas regiões assistidas”. Ivanil-
son defendeu que as Fundações têm o papel de 
“promover conhecimento para a sociedade e le-
var os temas debatidos conjuntamente durante  
essas reuniões”. 

Outro ponto que Ivanilson Gomes trouxe foi 
a introdução, na sociedade brasileira, do que já é 
praticado entre os europeus: a ajuda voluntária, 
por parte da sociedade, para a manutenção das 
Fundações. “Aqui no Brasil, por exemplo, essas 
instituições são mantidas somente por meio do di-
nheiro dos partidos políticos. É importante promo-
ver essa troca com a população para que ela tenha 
a sensibilidade de colaborar voluntariamente”.
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Questão de Gênero

Um assunto fundamental e latente, a questão 
de gênero surgiu a partir dos movimentos pacifistas 
e feministas ainda na década de 60 e faz parte das 
pautas dos partidos verdes desde então. Mariana 
Perin, secretária da Juventude do Partido Verde, foi 
protagonista no Congresso levantando essa bandei-
ra e foi responsável pelo discurso de encerramento 
no Global Greens. Em sua fala, Mariana faz uma re-
lação interessante entre o ambientalismo e a redu-
ção de qualquer dano ambiental ao feminismo e ao 
papel da mulher na formação de futuros cidadãos. 
“O primeiro ponto da política ambiental é que, se 
você se considera ambientalista, é praticamente si-
nônimo ser feminista, porque não existe pensar em 
política ambiental sem igualdade de gênero, essa 
foi a primeira questão debatida no Congresso”. De 
acordo com o entendimento dela, a participação 
da mulher na política, inclusive na política verde, 
é o que pode efetivamente atuar nas questões da 
mudança climática mundial e no que pode ser me-
lhorado dentro de casa e no dia a dia das pessoas. 
“Tudo isso está relacionado a uma diminuição do 
consumismo. Quando falamos em família, é a mu-
lher que vai levar esse tipo de cultura sustentável 
para dentro de casa e para aplicar, de fato, uma po-
lítica ambiental diária”. 

O papel social da mulher, tanto no esclare-
cimento sobre essas questões ambientais quanto 
na sua capacidade realizadora, é fundamental no 
sentido de levar essa consciência para os ambien-
tes familiares e para os espaços públicos de po-
der. Para Mariana, a atuação da mulher politica-
mente na sociedade é “imprescindível para tratar 
as questões climáticas”. Segundo ela, se a mulher 
não tiver entrada nos partidos políticos, “não 
iremos entender o que é igualdade de gênero e, 
consequentemente, o entendimento da política 
ambiental também será afetado”. 

Mudanças Climáticas 

Além da questão de gênero, Mariana cha-
mou a atenção para o principal tema das discus-
sões, as mudanças climáticas, que, segundo ela, 
está longe da sociedade brasileira já que não nos 
familiarizamos ainda com o tema. “Sendo algo 
tão urgente e tão discutido internacionalmente, 
como a gente se afasta tanto disso?”, indagou a 
secretária da Juventude. 

Fazendo um balanço do Congresso, Maria-
na trouxe cinco valores contemplados na Declara-
ção de Liverpool que devem ser incorporados ao 
Partido Verde: defender a sociedade civil, livrar o 
mundo das armas nucleares, um comércio justo, o 
estado de direito da democracia e a rejeição à mi-
litarização. 

Dentro do tema mudanças climáticas, Rey-
naldo Nunes, membro do Conselho Curador da Fun-
dação Verde e atual diretor do Departamento de 
Articulação Institucional do Ministério do Meio Am-
biente, participou em Liverpool da mesa redonda 
sobre a proteção às florestas. Ele destacou a impor-
tância da cooperação mundial para agir e colaborar 
com o fim do desmatamento: “dentro dessa temá-
tica, foram colocadas as dificuldades que existem 
com o setor agropecuário que hoje é líder do des-
matamento no Brasil”. Segundo Reynaldo, se não 
houver uma cooperação mundial para tratar das 
queimadas e da devastação das florestas, o Brasil 
sozinho não conseguirá solucionar esse problema. 
“A preocupação antigamente era com a madeira sa-
crificada, hoje estão transformando a floresta para 
alimentar um rebanho mundial para a indústria da 
carne”. De acordo com o dirigente, a saída dos Es-
tados Unidos do Acordo de Paris só piora o cenário 
ambiental no mundo. 
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Fabiano Carnevale destacou que a questão da 
pecuária hoje está no centro de um discussão polí-
tica bem maior, que envolve o pagamento de propi-
na, e que os Partidos Verdes têm uma preocupação 
ainda maior porque engloba outras questões como 
alimentação, direito dos animais e desmatamento e, 
por isso, a Declaração de Liverpool se colocou con-
tra a pecuária industrial. Porém, os participantes 
da  delegação brasileira observaram que não é só 
nos Estados Unidos que a pauta ambiental parece 
perder força. “Existe uma onda mundial de retro-
cesso e conservadorismo. Existe um afastamento das 
pessoas da política que gera essas soluções reacio-
nárias de extrema direita. Pudemos ver o exemplo 
da Holanda que conseguiu vencer a extrema direita 
com um discurso reforçando tudo o que já foi dito. 
No Brasil o que se vê é um descrédito na política e 
as soluções mais simplistas acabam ganhando força. 
Acho que os verdes podem e devem se manter com 
uma grande trincheira contra isso”, explicou Fabia-
no Carnevale. 

Eurocentrismo 

Mariana Perin destacou o papel eurocen-
trista do Global Greens. No seu ponto de vista, a 
Europa distancia-se muito da realidade dos ou-
tros países e isso cria um abismo na compreensão 
do cenário mundial. “Os europeus não têm a me-
nor ideia da crise política que o Brasil vive hoje e 
acabam debatendo conosco questões muito mais 
teóricas. Existe um distanciamento não só com 
relação ao Brasil, mas ao que vem acontecendo 
na Venezuela também”, esclareceu. Voltando 
para o assunto mulher na política, Mariana le-
vantou o feminicídio e a dificuldade que existe 
na inserção da mulher na política que, muitas 
vezes, morre pelo simples fato de querer estar na 
política. “Quando me perguntam porque tem tão 
pouca mulher na política brasileira, a resposta 
é simples: porque a mulher morre pelo simples 
fato de ser mulher”. 

Direitos Humanos 

Outro ponto citado durante o Congresso veio 
a partir de uma situação ocorrida durante o Global 
Greens em que mais de dez jovens africanos foram 
barrados na imigração europeia simplesmente por 
serem negros. “Todos estavam com visto e carta 
convite em mãos para um encontro mundial e fo-
ram barrados simplesmente por serem negros”, 
pontuou Mariana. De acordo com ela, foi feito um 
protesto durante o evento para falar a respeito do 
ocorrido, mesmo que essa situação seja recorren-
te e demostre o quanto a pauta direitos humanos 
está longe dos debates mundiais. “Fala-se tanto 
que os europeus são acolhedores, mas a realidade 
é que direitos humanos ainda é uma pauta a ser 
discutida no mundo todo, mesmo nos países avan-
çados”, finalizou. 

Ao final do diálogo sobre a participação 
da delegação verde brasileira, Fabiano destacou 
a importância de se combater a extrema direita 
e a esquerda demagógica, chamada por ele de 
fundamentalistas. “Qualquer fundamentalismo é 
condenado pelo PV, que sempre foi uma opção 
para o país por se posicionar de forma progressis-
ta, com discurso moderado, que não tende nem 
para o discurso demagógico populista fascista, 
nem para o da esquerda demagoga”. 
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Confira abaixo o documento:

O mundo enfrenta tendências perturbado-
ras e perigosas. Vários atores estão se organizando 
para combater os desafios que essas tendências 
apresentam. O Global Greens como agente de mu-
dança, promovendo um futuro sustentável, justo, 
pacífico, livre e democrático para a civilização hu-
mana na Terra, ingressou em inúmeras batalhas 
em busca dos valores que compartilhamos. Pro-
metemos cooperar ainda mais fortemente no fu-
turo para as transformações fundamentais neces-
sárias para devolver às gerações futuras o mundo 
que só emprestamos deles.

Crises ambientais, desigualdades e conflitos 
estão crescendo, levando a apelos por mudanças 
políticas e sociais. Políticos de direita, autoritários e 
sem escrúpulos, estão explorando esta insatisfação. 
Eles usam meios populistas para colocar a culpa de 

Declaração de Liverpool
Verdes: um movimento global, 
uma visão única
Após dias de intenso debate e discussões sobre o futuro e políticas para o meio 
ambiente, o Global Greens, maior encontro de representantes dos Partidos 
Verdes do mundo, terminou com a criação da Carta de Liverpool, que traz uma 
série de diretrizes para a melhor atuação dos Partidos Verdes no planeta.

todos os problemas nas minorias, nos dissidentes, 
no “outro”, especialmente os migrantes e aque-
les que pedem asilo. Para problemas reais, como 
mudança climática, austeridade e divisão social, 
líderes como Putin, Presidente Trump, Presidente 
Erdogan, Presidente Duterte, e outros, oferecem so-
luções imaginárias. Nós, Verdes, somos o oposto – 
buscamos substituir o medo pela esperança, o ódio 
pela compaixão, o racismo pelo respeito por todos.

Nós, Verdes, oferecemos uma política que é, 
ao mesmo tempo, prática e visionária. Acreditamos 
numa sociedade que respeita a diversidade, promo-
ve a paz, cria democracia de verdade, desafia a desi-
gualdade e, acima de tudo, respeita ambos: nature-
za e futuras gerações. Estes valores são encontrados 
em partidos verdes por todo o mundo. Ao mesmo 
tempo em que respeitamos a diversidade dos Par-
tidos Verdes, defendemos princípios em comum e 
uma abordagem prática para colocá-los em ação.
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Mudanças Climáticas

As mudanças climáticas são a maior ameaça 
que enfrentamos, elas ameaçam as pessoas, a hu-
manidade, o meio ambiente e o futuro. Nós, Ver-
des, nos comprometemos a agir rapidamente para 
cumprir o objetivo do Acordo de Paris, que limita o 
aquecimento a não mais de 1,5 ºC acima dos níveis 
pré-industriais.

Eletricidade limpa para todos

Energia solar, eólica e outras fontes renováveis 
podem eletrificar o planeta. Os Verdes estão traba-
lhando para que todos tenham acesso à energia lim-
pa, eliminando a energia nuclear e rejeitando novas 
barragens de grande escala e energia gerada a partir 
de biomassa em escala industrial.

Manter os combustíveis fósseis no solo

Nós, Verdes, estamos fazendo campanha 
para acabar com subsídios nos países do G20 até 
2020 e para reduzir investimentos em combustí-
veis fósseis pelos governos e agências públicas em 
todos os níveis.  Os verdes se opõem ao frackling 
(fraturamento hidráulico), a expansão ou instala-
ção de novas minas de carvão e de offshores de 
perfuração de petróleo e gás.

Proteger as florestas

As florestas naturais fazem parte da solução 
climática, assim como outros ambientes naturais. Os 
Verdes as protegerão.

Compensar por perdas e danos

Nós, Verdes, nos comprometemos a ajudar os 
países vulneráveis a obter compensações, inclusive 
sob a lei internacional, para restaurar perdas e da-
nos causados pelas alterações climáticas.

Ecologia

Sistemas terrestres, dos quais depende toda 
a vida, estão sendo destruídos, poluídos ou degra-
dados a taxas sem precedentes. Sem uma mudan-
ça urgente para colocar as atividades humanas 
dentro dos limites da sustentabilidade global, as 
consequências serão potencialmente catastrófi-
cas. Os Verdes estão unidos, em torno da susten-

tabilidade ecológica e da resiliência em todos os 
níveis, do local para o global.

Proteger e restaurar a natureza

Nós, Verdes, estamos empenhados em pro-
teger e restaurar a biodiversidade de ecossistemas 
críticos, incluindo florestas, oceanos, calotas pola-
res e geleiras em montanhas.

Transformar sistemas essenciais à vida  
humana

Nós, Verdes, promovemos uma economia 
ecológica e uma nova governança que apoia ali-
mentos sustentáveis, água e sistemas urbanos. Os 
Verdes estão comprometidos com a Sustentabilida-
de. Os Verdes são defensores dos animais, promo-
vendo compaixão por outras espécies e desafiando 
a pecuária industrial e outras formas de crueldade.
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Democracia

É preciso uma democracia vigorosa para ob-
ter êxito na abordagem das questões climáticas, 
ambientais e sociais. Nós, Verdes, acreditamos 
que a democracia participativa permite aos cida-
dãos desenvolver soluções eficazes para os pro-
blemas que enfrentamos.

Possibilitar representação 

Nós, Verdes, estamos empenhados em elimi-
nar as barreiras à representação política – tais como 
a cobrança de altas taxas de nomeação e regras de 
registro de partido proibitivas – e trazer para o par-
tido representação proporcional. Condenamos as 
práticas antidemocráticas, como o regime de par-
tido único e o “presidente vitalício”. Os Verdes irão 
se juntar às missões de observação eleitoral sempre 
que possível.

Capacitar as mulheres para que elas partici-
pem plenamente na vida política 

Nós, Verdes, vamos cooperar para remover 
barreiras que dificultem a participação política das 
mulheres, assim como vamos promover a igualdade 
de gênero em todas as facetas da vida política. Nós 
vamos apoiar e ampliar o trabalho da rede de mu-
lheres da Global Greens.

Incentivar os jovens a se engajar na política 

Nós, Verdes, vamos incentivar o engajamen-
to de jovens em todos os aspectos da vida política. 
Vamos trabalhar com a rede de jovens da Global 
Greens. Trabalharemos com os Jovens Verdes para 
capacitá-los no âmbito da democracia participativa.

Comprometer-se mais uma vez com o  
Green Shield

O Green Shield lançado em 2001, mobiliza 
parlamentares e ativistas verdes para ajudar na de-
fesa dos Verdes sob ameaça. Trata-se de um me-
canismo para pressionar governos onde as pessoas 
são aprisionadas, torturadas, privadas de seus direi-
tos ou estão vivendo sob extrema ameaça.

Governos, não corporações, estabelecem po-
líticas públicas 

Nós, Verdes, trabalharemos para recuperar o 
espaço público e o poder, e reverteremos o domínio 
das empresas sobre a democracia. Desmantelare-
mos as disposições dos acordos comerciais que dão 
às empresas estrangeiras o poder de processar os 
países em tribunais secretos fora dos marcos legais 
normais (Mecanismos de Solução de Controvérsias 
de Investidores entre Governos).

Nós, Verdes, nos comprometemos a coope-
rar contra a exploração e os danos ecológicos cau-
sados por corporações transnacionais e aquelas 
domiciliadas no exterior 

Como as empresas mineradoras canadenses 
na América Latina e a Shell na Nigéria – expondo 
suas atividades e impactos nos parlamentos do país 
de origem da corporação.

Defender a sociedade civil

Nós, Verdes, defendemos a autodetermina-
ção de cada indivíduo, todos os grupos cívicos e 
iniciativas de auto-organização social. Valorizamos 
todos os avanços na criação de mais espaço para a 
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sociedade civil e suas organizações e nos opomos a 
qualquer violação por tendências ou regimes auto-
ritários.

Defender a liberdade de imprensa

Nós, Verdes, promovemos o respeito pela li-
berdade da imprensa e todas as liberdades civis. Re-
jeitamos a detenção ilegal de jornalistas e a repres-
são de meios de comunicação independentes.

Justiça Social

Nós, Verdes, defendemos uma sociedade mais 
igualitária. A desigualdade é prejudicial para todos. 
Aprofunda a desigualdade de renda e riqueza e gera 
a pobreza levando à corrupção social. Enquanto a 
globalização criou oportunidades maravilhosas para 

o progresso social e novas possibilidades, o lado 
negativo incluiu o enorme crescimento da riqueza 
e do poder de uma minoria. Inclusão e igualdade 
são a chave para melhorar a qualidade de vida  
de todos.

Gênero e identidade sexual 

Nós, Verdes, promovemos a liberdade e a 
diversidade. Rejeitamos uma sociedade onde as 
mulheres não são totalmente iguais e defende-
mos que o empoderamento das mulheres é uma 
pré-condição para os valores Verdes fundamen-
tais. Reconhecemos que o gênero não é binário e 
as identidades de gênero são diversas. Os Verdes 
promovem, há muito tempo, a igualdade de di-
reitos para as comunidades gays, lésbicas, bisse-
xuais, trans e intersexuais.

Migração e refugiados 

Nós, Verdes, defendemos o direito de pro-
curar asilo e de defender os direitos dos migran-
tes. Rejeitamos a política de usá-los como bode 
expiatório. A mudança climática, a desigualdade 
global, a guerra e o conflito político estão acele-
rando o aumento do número de refugiados. To-
dos os governos, especialmente nos países mais 
ricos, têm a obrigação de lidar com as causas dos 
movimentos forçados de populações e de ajudar 
a encontrar soluções.

Justiça fiscal 

Nós, Verdes, nos comprometemos a com-
bater a evasão fiscal nos níveis nacional, regional 
e global e a garantir que corporações e pessoas 
ricas paguem a parte que lhes é justa. Os verdes 
rejeitam as condições que permitem a oito indi-
víduos super ricos controlarem uma riqueza igual 
ou maior que aquela de 50% da população global 
combinada.  

Educação

 Nós, Verdes, defendemos o direito de cada 
indivíduo a uma educação de qualidade gratuita. 
Os Verdes promovem intercâmbios internacionais 
entre os jovens como uma importante contribuição 
para a educação democrática e internacionalista. 
Os indivíduos devem ter oportunidades de aprendi-
zagem ao longo da vida para se adequar às constan-
tes mudanças nas condições de trabalho.
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Transições justas

Nós, Verdes, nos comprometemos a fornecer 
transições justas para indivíduos e comunidades im-
pactados pela mudança na natureza e distribuição 
do trabalho decorrente dos imperativos ambientais, 
da revolução digital e da mecanização.

Desenvolvimento Sustentável

Nós, Verdes, queremos construir uma nova 
economia originada e voltada para as pessoas que 
protegem os ecossistemas e respeitam a natureza. 

Transformação econômica

Nós, Verdes, promovemos ativamente estraté-
gias de transformação econômica na indústria, nos  
serviços e na agricultura, que combinem o sucesso 
econômico com os imperativos de sustentabilidade de 
acordo com os Objetivos de Desenvolvimento Susten-
tável. Essas estratégias também restringem monopó-
lios, privilégios ou controles corporativos e latifúndios.

Viver dentro dos limites do Planeta

O crescimento econômico infinito é impossí-
vel. Nós, Verdes, nos comprometemos a cooperar 
ativamente e urgentemente na mudança para viver 
dentro de possibilidades justas e seguras para a hu-
manidade na Terra.

Desenvolver inovações sociais 

A cultura Verde opõe-se ao consumismo. Os 
Verdes apoiam uma economia circular onde é fácil 
reutilizar, reparar e reciclar. Apoiamos uma econo-
mia social baseada na propriedade comum através 
de cooperativas e instituições similares, de modo 
que a economia funcione para a maioria.

Paz

Questões ecológicas, justiça social, democra-
cia e paz estão ligadas. Somente onde as pessoas 
têm democracia e desfrutam de seus direitos civis 
e humanos, incluindo os direitos das mulheres, ha-
verá oportunidades para resolver as contradições 
pacificamente. A humanidade deve “elaborar re-
gras em múltiplos níveis que permitam aos seres 
humanos adaptar-se, aprender e mudar através do 
tempo” (Elinor Ostrom), a fim de transmitir às gera-
ções futuras o que herdamos.

Mundo livre de armas nucleares 

Nós, Verdes, trabalharemos para acabar com 
a mineração, exportação e uso de urânio e faremos 
campanha pelo desarmamento nuclear.

Estado de Direito

Nós, Verdes, trabalharemos para sustentar e 
desenvolver uma ordem internacional multilateral 
com as Nações Unidas na sua essência. Rejeitamos 
um sistema de relações internacionais no qual os 
poderosos atuem como querem e os fracos tenham 
de agir como lhes é dito.

Comércio justo 

O comércio justo é uma condição necessá-
ria para o desenvolvimento internacional pacífico. 
Nós, Verdes, nos opomos à exploração através do 
comércio que seja predatória para uma sociedade.

Rejeição à militarização

 Nós, Verdes, rejeitamos a militarização das 
relações internacionais. Nunca aceitaremos o uso 
de meios militares para mudar fronteiras ou privar 
um povo de sua liberdade.

Declaração de Liverpool,
02 de abril de 2017.
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O QUE PENSA

Entrevista

Leandre
Dal Ponte 

A deputada federal pelo 
PV do Paraná, Leandre Dal 
Ponte, assumiu há pouco 
a liderança da bancada do 
Partido Verde na Câmara dos 
Deputados. Em dois anos de 
mandato como deputada, 
foi eleita entre os quatro 
parlamentares mais promis-
sores do estado na categoria 
Parlamentares do Futuro no 
prêmio Congresso em Foco 
de 2015.  No final de 2016, 
recebeu o prêmio de Melhor 
Congressista do Paraná pelo 
ranking político. Em 2017, foi 
eleita para integrar a Coorde-
nação da Bancada Feminina 
da Câmara dos Deputados.

A engenheira civil de forma-
ção afirma que seus focos de 
trabalho e determinação são 
a primeira infância, o idoso 
e a saúde pública. Em julho 
de 2016, Leandre fez o lança-
mento do Pacto pela Primei-
ra Infância no Paraná para 
a implementação do Marco 
Legal da Primeira Infância. 
Segundo a deputada, é um 
novo olhar para a fase mais 
importante do desenvolvi-
mento humano: entre zero e 
seis anos. 
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Revista Pensar Verde - Como foi sua 
inserção na política?

Leandre Dal Ponte - Nasci no sudoeste 
do Paraná, na cidade de Chopinzinho 
e, aos 19 anos, assumi a Secretaria de 
Saúde do município de Saudade do 
Iguaçu, onde desenvolvemos um trabal-
ho de referência que causou uma trans-
formação no sistema de atendimento e 
na política de saúde básica da cidade.

Em seguida me mudei para a capital 
do Paraná, onde idealizei uma casa de 
apoio para receber de maneira digna os 
paranaenses que buscavam tratamento 
de saúde em Curitiba, pois eu conhecia 
de perto as dificuldades do atendimento 
à saúde no interior. 

O trabalho da casa de apoio fez tanto 
sucesso, que recebi, lembro bem, a visita 
de integrantes do Partido Verde para me 
questionar se eu não tinha interesse de 
participar como candidata nas eleições 
que viriam a acontecer. Isso foi antes 
de 2010. Eu nunca havia participado de 
uma eleição, não tinha estrutura, mas 
acreditei que poderia contribuir de al-
guma forma para que o trabalho de cui-
dado que eu desenvolvia pudesse afetar 
a vida de muitas outras pessoas, espe-
cialmente as mais carentes. 
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Entrevista
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Na primeira eleição, fiquei como suplente, mas não 
desanimei. É importante, nesses momentos, acredi-
tar que as dificuldades acontecem para que as su-
peremos e cresçamos com elas. Em 2014 concorri 
novamente e fui eleita deputada federal com 81.181 
votos, sendo a única representante feminina do par-
tido na Câmara dos Deputados. 

Hoje tenho atuado fortemente na melhoria das políti-
cas de Saúde, de defesa da pessoa idosa e em projetos 
voltados à implementação do Marco Legal da Primeira 
Infância, pois acredito que, se mudarmos a história 
das pessoas desde o começo da vida – garantindo um 
desenvolvimento psicossocial saudável –, conseguire-
mos mudar a história toda. 

Revista Pensar Verde - Qual é sua visão sobre a par-
ticipação feminina na política?

Leandre Dal Ponte - A participação feminina na 
política brasileira ainda é extremamente tímida se 
comparada com a de outros países. De 513 cadeiras 
na Câmara dos Deputados - que é a instituição que 
mais deveria representar a sociedade - apenas 55 es-
tão ocupadas por mulheres, ou seja, pouco mais de 
10% do total. Por outro lado, o eleitorado no Brasil é 
composto, em sua maioria, por mulheres, o que nos 
permite dizer que há uma sub-representação femi-
nina na política. 

Há uma falsa ideia que circula em muitos ambien-
tes: insistem em dizer que mulher não se interessa 
por política ou que mulher não vota em mulher. Isso 
não é verdade e temos inúmeros dados e pesquisas 
que comprovam o contrário. Hoje, dos filiados aos 
partidos, cerca de 44%, em média, são mulheres. 
Então não podemos dizer que elas não se interes-
sam por política, uma vez que elas fazem parte 
das instituições onde a política começa a ser feita  
institucionalmente. 

Há, sem dúvida, entraves que desestimulam a partic-
ipação feminina. O primeiro refere-se às atribuições 
que ainda recaem sobre as mulheres e que exigem 

uma permanência maior delas no lar, com os afaz-
eres domésticos. Sem tempo livre, é quase impos-
sível fazer política. Por isso, há a necessidade da 
revisão dos papeis de homens e mulheres para per-
mitir uma ascensão delas à esfera pública, seja atu-
ando num conselho municipal, em uma associação 
de bairro, seja concorrendo a cargos como vereadora 
ou deputada. 

A segunda dificuldade é o acesso das mulheres a 
recursos financeiros do Fundo Partidário para suas 
campanhas e o acesso a tempo de propaganda, que 
nem sempre é distribuído de maneira equilibrada 
entre candidatos e candidatas. Nas palavras da mi-
nistra Luciana Lóssio, “não adianta obrigar os parti-
dos a terem 30% da chapa integrada por mulheres 
se lhes dão 10% da visibilidade na televisão e 5% do 
dinheiro. É uma medida criada para não dar certo”. 
Temos que rever essas políticas para garantir es-
tímulo às mulheres para romperem essas barreiras 
e se lançarem candidatas viáveis.

Revista Pensar Verde - A participação feminina 
nas esferas de governo é pequena e continua re-
fletindo o desequilíbrio histórico de gênero nas 
funções públicas. Comente um pouco sobre o as-
sunto.

Leandre Dal Ponte - A presença da mulher nas es-
feras de governo está atrelada, em primeiro lugar, 
ao acesso delas à atividade política. A não ser que 
o acesso se dê por concurso público, onde supõe-
se que haja mais condições de superar as limita-
ções da dominação masculina, como nos ensina 
Pierre Bourdieu, a entrada da mulher em áreas 
historicamente dominadas por homens é lenta, 
mas já está ocorrendo. 

Já existe uma maioria feminina integrando o corpo 
técnico de diversos órgãos de governo, bem como há 
um aumento exponencial de mulheres graduando-
se nas universidades. Mas as dificuldades que a mu-
lher deve superar no dia a dia, desde não ter suas 
opiniões levadas em consideração até casos mais 
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graves de assédio, causam uma limita-
ção maior da ascensão da mulher, in-
clusive a cargos de direção em empresas 
privadas. Exemplo é que, das 100 maio-
res empresas que integram a Bovespa, 
apenas oito possuem mulheres nos seus 
conselhos de administração. 

Veja, então, que a mulher tem ingressa-
do fortemente nas mais diversas áreas, 
mas a ocupação de cargos mais altos na 
estrutura hierárquica institucional ain- 
da é pequena, pois há, de fato, uma 
misoginia velada na percepção dos ho-
mens quanto à atuação das mulheres. 

Revista Pensar Verde - A senhora acha 
que a participação feminina na políti-
ca pode ajudar a reduzir as desigual-
dades sociais? Como?

Leandre Dal Ponte - Com certeza. A 
mulher possui um olhar especial para 
questões atreladas ao cuidado com o 
outro. Além disso, cientistas estadun-
idenses descobriram que, em situa-
ções de crise, as decisões das mulheres 
tendem a garantir uma proteção cole-
tiva maior. Quero dizer com isso que 
há percepções que a própria natureza 
do feminino traz e que seriam muito 
benéficas para a nossa democracia, 
que está praticamente afundada em 
uma crise da qual a única saída, creio, 
seja o parlamentarismo. 
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Quando a mulher alcança os espaços políticos for-
mais, como a Câmara Municipal ou uma Prefeitura, 
ela levará junto a sua experiência de ser mulher, o 
que traz uma oxigenação na forma de fazer política 
para aqueles que mais carecem da proteção do Es-
tado. É o meu caso. Embora tenha muitos colegas que 
se preocupam com causas sociais, o meu olhar para o 
cuidado à saúde, para o cuidado com o idoso, ou até 
mesmo com o cuidado às crianças que passam pela 
fase da primeira infância são diferentes dos homens. 
Tendemos a um olhar de proteção e garantia de direi-
tos, mesmo que isso custe dinheiro ao Estado. Salvar 
uma vida é muito mais importante do que garantir 
um equilíbrio orçamentário.  

Revista Pensar Verde - Há pouco tempo, a senhora 
assumiu a liderança da bancada verde na Câma-
ra dos Deputados, quais pautas serão prioritárias 
para serem analisadas?

Leandre Dal Ponte - A proteção ao meio ambiente 
é a nossa maior bandeira e sempre teremos le-
gitimidade e o dever de protegê-lo evitando que 
retrocessos legislativos aconteçam. É da essência 
do nosso partido proteger a biodiversidade de ma-
neira sustentável. 

Mas uma pauta que acreditamos ser necessária para 
o momento político que o país atravessa é a defesa 
de uma Reforma Política em que seja implantado um 
modelo de governo parlamentarista, substituindo o 
atual modelo de presidencialismo de coalizão. O 
modelo que temos hoje dificulta consideravelmente 
a participação popular e, em alguns casos, impede a 
governabilidade, o que desestabiliza todos os setores 
da sociedade. 

O Partido Verde defende o parlamentarismo como a 
única saída compatível com o tamanho da atual crise 
de representatividade política. Quando o gabinete do 
primeiro-ministro perde legitimidade, o parlamento 
é chamado para recompor o apoio político ao gover-
no, caso não consiga, então encerram-se os mandatos 
e o povo é quem elege novos representantes. 

Além disso, há um controle maior da atuação do go-
vernante e um estímulo maior para que os cidadãos 
elejam representantes que de fato representem suas 
preferências, interesses e ideologias. 

Creio que seja a oportunidade de levantarmos essa 
bandeira e sermos protagonistas de uma mudança 
que será muito saudável para melhorar a compreen-
são que temos da política, inclusive aprimorando 
nossos mecanismos de controle e transparência. 

Revista Pensar Verde - Como a senhora vê a par-
ticipação e militância do Partido Verde na políti-
ca brasileira? Quais são as expectativas para as 
eleições de 2018?

Leandre Dal Ponte - As eleições de 2018 serão bas-
tante difíceis. A sociedade brasileira não acredita 
mais na democracia representativa como está en-
gendrada no país e isso impactará todos os partidos. 
Por isso, é importante que a militância do Partido 
Verde esteja mais unida do que nunca e convencida 
das ideias que oferecemos para melhorar o futuro 
do Brasil.

Somos um partido que atua de maneira independen-
te e com uma bandeira coerente com os princípios 
mais nobres da humanidade. Temos uma marca e 
um posicionamento que precisa ser melhor explora-
do e demonstrar que é hora do país renovar a políti-
ca tradicional e coronelista, dependente do poder 
econômico, que tem nos arrastado à uma crise sem 
precedentes.  Se não tivermos uma proposta de fácil 
compreensão e alinhada com os desejos da popula-
ção, sofreremos um forte impacto. 
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“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a Terra”.

Herbert Daniel


