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Editorial

O desafio das cidades. A terceira edição da 
Revista Pensar Verde encerra 2011, com temas de 
grande impacto para os municípios. A intenção é 
promover uma reflexão séria e densa que paute 
os debates eleitorais em nível municipal. O ano 
que vem será das Prefeituras, o que torna mais 
oportuno ainda tratar neste espaço questões que 
possam nortear todos os agentes envolvidos neste 
processo democrático. 

Ao abordarmos temas tão relevantes e impac-
tantes para o cidadão, como a violência urbana, a 
saúde pública e o lixo, a Pensar Verde abre espaço 
para, ao qualificar o debate, atuar diretamente na 
agenda política de 2012. Esperamos, com isso, a 
melhoria da qualidade de vida das pessoas. 

O tema da nossa capa é Violência Urbana, o 
Desafio das Cidades, resultado da Mesa Redonda 
realizada em Brasília, no dia 8 de novembro. 
Muitos problemas e muitas soluções foram apon-
tados no evento, que contou com a participação 
presencial e virtual de mais de 300 pessoas. Os 
números apresentados no Mapa da Violência 
2011, estudo que norteou as discussões, não 
deixam dúvidas de que as vítimas são os jovens 
pobres negros de áreas em que o poder público 
não está presente. A pesquisa também revelou, 
além do intenso movimento de interiorização da 
violência, a grave relação do tráfico de drogas no 
aumento desses índices.

O debate nos fez refletir que, embora a violência 
tenha como palco o território das cidades, o Artigo 
144 da Constituição Federal deixou, contraditoria-
mente, os municípios sem competência para atuar 
sobre o tema. Uma outra polêmica abordada: qual 
é o verdadeiro papel das Guardas Municipais? 

Desafios relevantes ficaram muito claros no debate: 
o país precisa cuidar de sua juventude, adotar políti-
cas públicas direcionadas à prevenção da violência, 
com ações sociais e inter secretariais para garantir 
que nosso jovens morram menos. E, por sua vez, o 
município também tem um papel fundamental na 
contenção dos índices da violência, sem empurrá-los 
para outras cidades. 

Além da Violência Urbana, o devido tratamento dos 
resíduos sólidos, bem como sua Política Nacional e o 
seu Plano Gestor retornam à pauta da nossa Revista. 
Trazemos também o lado mais importante para a reci-
clagem e correta destinação do lixo: os trabalhadores do 
setor. Em um artigo coletivo assinado pelo Movimento 
Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, pode-
mos entender, por exemplo, a falta de regulamentação 
da profissão e seu impacto na recém-aprovada Política 
Nacional de Resíduos Sólidos.  

O leitor poderá também entender um pouco mais 
sobre a Emenda 29 e outras questões sobre o financia-
mento da saúde, para que ela seja efetivamente univer-
salizada. São artigos que trazem à reflexão, além do 
financiamento, a história da criação do Sistema Único 
de Saúde, bem como sua gestão. 

Para finalizar e nos preparar para a próxima edição, 
trazemos uma respeitosa homenagem ao pai do 
biodiesel, o professor e pesquisador Expedito Parente, 
que nos deixou em setembro deste ano. As experi-
ências verdes de Clóvis Volpi frente à prefeitura de 
Ribeirão Pires (SP) e a entrevista com o dirigente do 
PV em São Paulo, Claudio Turtelli, finalizam a última 
edição do ano da Revista Pensar Verde.

Boa leitura!
Conselho Editorial
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Expediente

A urbanização explodiu.
Sabe por quê?

• O Brasil passou de um país rural a 
urbano em 60 anos, aponta estudo 
elaborado pelo IBGE (2010). O país 
que tinha apenas 31,3% da população 
vivendo em centros urbanos, em 1940, 
passou a 81,2%, em 2000, e em 2010, 
esse percentual subiu para 84%. 

• Dados de 2010, último censo 
do IBGE, reforçam esta tendência, 
mostrando a população urbana em 
torno de 160 milhões de habitantes, 
representando 84,35% do total, e 
a população rural, em torno de 29 
milhões de habitantes, representando 
15,35% do total.

Pensar Verde

Em 1940, 

31,3% 
da população vivia em 
centros urbanos. 

Em 2000,

81,2% 
da população vivia em 
centros urbanos.
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A Violência Urbana 
e as cidades

Nesta edição, a revista Pensar Verde, numa tentativa de abor-
dar temas recorrentes e que serão pauta das eleições munici-
pais que se aproximam, organizou a mesa-redonda As Cidades 
e a Violência Urbana, que recebeu, em Brasília, especialistas 
sobre o assunto.  

O presidente da Fundação Verde Herbert Daniel, Marco 
Antônio Mroz, convidado para mediar o debate, destacou o 
peso do evento ao chamar o Professor Julio Jacobo Waiselfisz, 
que elabora há dez anos o Mapa da Violência no Brasil; o 
Professor Luís Antônio Francisco de Souza, Professor Doutor 
do Departamento de Sociologia e Antropologia da Unesp, 
(campus de Marília), que coordena o Observatório de Segu-
rança Pública; o Deputado Roberto Lucena (PV/SP) e a Profes-
sora Haydée Caruso, do Núcleo de Violência Urbana da UnB.

A ideia é entender como e porque tantos jovens brasileiros 
morrem diariamente e de forma tão violenta, além de saber  
como as cidades podem agir para frear a violência urbana, 
sem esperar que a ajuda venha de cima para baixo, ou seja, 
dos governos federais e estaduais. 

Entende-se, pois, que o enfrentamento da Violência Urbana 
também está na esfera municipal, por mais difícil que seja a 
sua contenção, a sua prevenção e o seu combate (continua).
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Os Debates podem ser assistidos na íntegra na página 
da Fundação Verde (www.fvhd.org.br). Confira!
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A Violência Urbana 
e as Cidades

Ao se pensar a violência urbana e seus 
impactos na qualidade de vida das cidades, 
a revista Pensar Verde, a partir do diagnós-
tico completo do Mapa Da Violência do Insti-
tuto Sangari, registra um debate que levanta 
possibilidades, boas práticas e, principal-
mente, a prevenção das mortes violentas.  

E, dentro de várias óticas, uma prática 
precisa ser desfeita: cada cidade cuidando 
sozinha de seus problemas, sem se preocupar 
com os caminhos da violência e nem com 
prevenção, como um mau vizinho, que para 
manter seu jardim bonito, joga a sujeira para 
o vizinho do lado. 

O que podemos constatar foi que para frear 
os rompantes de violência, bem como sua 
interiorização, os jovens precisam ser melhor 
cuidados; as polícias, idem.

Nas páginas que se seguem, uma amostra de 
que os paradigmas do enfrentamento preci-
sam ser encarados, pensados e atualizados. 

Ao abrir a mesa-redonda, que aconteceu 
em Brasília, no dia 09 de novembro, o presi-
dente da Fundação Verde Herbert Daniel, 
Marco Antônio Mroz, destacou o peso do 
debate. Em suas palavras, o relevante tema 
da violência urbana é de discussão progra-
mática para os verdes, uma vez que a maio-
ria das pessoas vivem em centros urbanos. 

por dentro do Mapa da Violência
O Professor Julio Jacobo começou sua pales-

tra expondo o Mapa da Violência, estudo do 
Ministério da Justiça e do Instituto Sangari, 
publicado anualmente. Sua pesquisa come-
çou a ser feita em 1998, como um trabalho 
interno de pesquisa, para entender a rela-
ção entre violência e juventude. Segundo 

Jacobo, com o episódio da morte do índio Galdino, 
em Brasília, “a violência entrava em nosso quintal, 
pois até aquele momento se tinha uma visão social 
muito maniqueísta que a classe baixa era a violenta e 
a classe alta, média, sofriam da violência dos outros”. 
A partir de então, foram feitos 12 mapas de violência, 
até chegar ao Mapa de hoje, com um caderno especial 
sobre acidentes de trânsito e homicídios de mulheres 
no Brasil.

Ao detalhar a metodologia do Mapa, Julio Jacobo 
ressaltou o motivo que  não são utilizados os dados 
do Boletim de Ocorrência, por serem considerados 
notícias-crime que, para se converterem realmente em 
crime, precisam passar por um processo longo e cheio 
de trâmites que podem ter verdades ou não. Além disso, 
muitos acontecimentos sequer são notificados. 

Já as certidões de óbitos expedidas por cartórios 
podem ser utilizadas como documento-base, bem 
como o sistema de classificação de doenças do siste-
mas WHOIS da Organização Mundial da Saúde, que 
permite comparar os dados de todo o mundo. Para 
fazer taxas, utilizam-se o Censo, o IBGE, o sistema do 
DataSUS e as estimativas por nível municipal.

Na sequência, o professor Julio Jacobo destacou 
a curva íngreme crescente dos dados de homicídios 
no Brasil e que, na última década, de 1998 a 2008, 
o crescimento passa de 41 para 51 mil homicídios.  

debate:

“Protegem-se as grandes 
cidades, e a criminali-

dade vai para o interior”.
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Desde 1979, a taxa sempre foi íngreme, de  aproximadamente 
5% de crescimento ao ano. O professor aponta que essa curva se 
interrompe em 2003, e começa a cair drasticamente até 2005. 

Segundo Jacobo, o que acontece em 2003, é que houve a 
Campanha e o Estatuto do Desarmamento, mas que não foi, por 
si só, o responsável por essa interrupção.  Segundo ele, o Brasil 
passou por um processo de reestruturação urbana e econômica 
anterior ao desarmamento. “Se vamos às taxas que têm relação 
entre o número de homicídios e a população de cada ano, o 
fenômeno é muito mais sério, porque a população aumentou”. 

No Mapa, destaca-se que em 2003, houve uma mudança de 
curva. De 25,9 homicídios para cada 100 mil habitantes cresce 
para 28 para cada 100 mil habitantes, e depois cai drasticamente 
para 25 homicídios por 100 mil. “O que vamos tentar explicar 
é que, a partir de 2005, há uma situação de equilíbrio instável 
no Brasil, uma vez que os índices de homicídios cresciam muito 
todos os anos, era um crescimento estável. Era uma constante, 
sem oscilações”, explica. 

De acordo com o professor, essa situação de equilíbrio instá-
vel no Brasil pode ser explicada pelo fato de que forças exter-
nas fazem os homicídios crescerem ou diminuírem. “São duas 
que fazem o equilíbrio e que estão brigando pelos índices. Não 
queremos que a força que faz elevar os índices triunfe”. 

quais são essas forças e o que está acon-
tecendo no brasil?

Nos últimos 25 anos, de acordo com o 
professor, o Brasil passou por uma grande 
reestruturação: 
- Desconcentração econômica: aparecem 
novos polos de desenvolvimento em outros 
Estados ou no interior dos Estados mais 
desenvolvidos. Esse processo de transfor-
mação afeta diretamente os índices da 
violência nacional. 
- Plano Nacional de Segurança Pública e o 
Fundo Nacional de Segurança Pública que 
o governo federal lançou em 1999 e 2000, 
respectivamente. Com prioridade nas regi-
ões metropolitanas mais violentas, foi apre-
sentada uma melhoria na capacidade das 
forças de segurança e eficiência, levando ao 
processo de contenção da violência nessas 
regiões. 

“Protegem-se as grandes cidades, e a 
criminalidade vai para o interior.”, explica 
Jacobo. Trata-se de uma relação simples de 
custo-benefícios para a criminalidade, que 
percebe o desenvolvimento econômico de 
outras regiões, ao mesmo tempo que percebe 
que a segurança nas regiões metropolitanas 
aumentou.
- Melhoria de captação de informações da 
mortalidade, já que muitos dados nem eram 
registrados, principalmente no interior e 
em Estados menos avançados em cobertura 
médico-legal. Instalação maior de Institutos 
Médico-Legal e cemitérios. Números que já 
existiam, passaram a ser devidamente siste-
matizados e transformados em dados.

Desta forma, de 1998 a 2008, acontece o 
processo de disseminação da Violência. Ou 
seja, Estados de menor concentração popu-
lacional começam a receber os impactos da 
violência nacional, por exemplo, Maranhão, 
Piauí. Enquanto os grandes Estados, como 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, redu-
zem drasticamente seus índices. (ver tabela)
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“Os grandes Estados iniciaram um processo de 
contenção da violência: SP, RJ e MG, que concentra-
vam 40% de toda a violência, nas estatísticas nacionais. 
Mudanças nos índices desses Estados irão repercutir 
nos índices nacionais”. 

Jacobo aponta que o problema migra para Estados 
que não têm experiência de contenção da violência. 
Suas políticas de enfrentamento e suas polícias ficam 
ineficientes perante este novo cenário. E, com isso, 
vários estados têm os índices de violência aumentados, 
porém são unidades federativas que não têm preparo, 
inclusive histórico, de enfrentamento da violência. 

Há dois anos, o Intituto de Pesquisas Econômicas 
Aplicadas (IPEA) fez uma pesquisa de percepção da 
violência e sensação de segurança. Quase 80% dos 
entrevistados manifestou ter medo de ser assassinado.  

Fonte: SIM/SVS/MS

 Taxas de Homicídio (em 100 Mil) na População de 15 a 24 anos, por Capital e Região. Brasil, 1998/2008.

CAPITAL/REGIÃO 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Δ%

BELÉM 53,8 29,3 52,7 59,9 61,4 73,8 56,7 84,6 65,3 75,7 105,9 96,8
BOA VISTA 94,7 100,5 91,0 61,9 87,2 50,4 52,9 27,6 44,6 46,8 29,4 -69,0
MACAPÁ 100,0 127,6 98,6 103,3 98,2 109,9 91,3 82,3 81,8 72,9 85,2 -14,8
MANAUS 84,9 74,3 64,6 47,9 49,0 59,4 47,7 54,1 62,8 67,8 78,2 -7,9
PALMAS 18,8 13,6 14,9 32,6 28,0 26,2 38,0 23,6 20,4 15,8 25,4 35,3
PORTO VELHO 125,8 72,4 113,7 105,7 113,4 94,4 145,6 90,6 115,7 98,5 83,0 -34,0
RIO BRANCO 80,6 19,0 79,2 83,4 93,1 68,1 64,9 37,9 69,4 33,3 47,7 -40,7
NORTE 76,6 57,9 67,6 62,9 65,8 69,2 62,6 64,6 66,5 66,9 80,4 4,9
ARACAJU 27,2 55,8 81,1 117,0 109,0 88,2 79,8 58,1 86,4 69,0 76,9 182,3
FORTALEZA 38,0 42,3 52,6 52,2 55,9 48,6 49,5 67,2 73,5 87,2 81,6 114,4
JOÃO PESSOA 72,8 71,4 87,8 81,8 87,1 80,5 88,9 90,9 92,2 114,9 124,2 70,7
MACEIÓ 54,3 65,8 96,2 131,3 129,4 136,3 157,7 155,8 219,5 225,7 251,4 362,6
NATAL 32,0 17,5 15,3 34,1 31,0 48,4 27,6 49,4 40,2 63,0 73,2 128,5
RECIFE 255,7 211,0 225,6 218,1 193,9 206,0 223,6 207,8 209,2 224,1 211,3 -17,4
SALVADOR 33,6 18,2 26,9 41,3 49,4 60,5 58,5 75,4 85,7 116,8 158,4 370,7
SÃO LUÍS 23,4 17,4 28,0 47,4 31,5 50,6 55,0 51,1 58,8 75,0 83,7 257,4
TERESINA 29,7 27,9 42,7 42,5 58,7 48,7 51,3 61,1 70,3 52,6 47,9 61,6
NORDESTE 66,4 57,9 69,4 79,0 77,8 82,0 84,8 91,3 102,5 117,4 128,9 94,0
BELO HORIZONTE 42,9 55,3 77,8 72,9 95,4 129,0 152,8 120,6 111,8 137,1 116,3 170,8
RIO DE JANEIRO 141,1 118,3 131,2 122,5 145,5 129,8 120,4 97,8 101,9 85,6 72,8 -48,4
SÃO PAULO 122,3 139,1 138,8 133,5 114,2 113,9 81,6 51,3 37,6 29,7 23,4 -80,9
VITÓRIA 202,8 260,3 160,5 186,3 197,1 183,8 164,4 171,4 175,4 173,6 181,9 -10,3
SUDESTE 118,7 124,3 129,2 123,5 122,2 121,6 103,3 75,6 68,0 61,9 52,3 -56,0
CURITIBA 39,4 48,0 54,8 56,8 73,9 79,7 91,9 98,9 108,8 115,0 135,1 243,0
FLORIANÓPOLIS 25,2 17,8 12,9 34,7 51,5 74,2 68,7 70,3 48,1 60,9 70,4 178,9
PORTO ALEGRE 67,6 75,7 87,2 70,1 88,5 78,0 91,8 89,9 72,1 114,4 96,0 42,1
SUL 49,0 55,9 62,9 59,5 77,0 78,4 89,2 92,1 87,7 108,4 113,3 131,2
BRASÍLIA 75,6 74,2 74,3 78,6 74,1 83,0 74,8 63,4 56,8 74,9 77,2 2,2
CAMPO GRANDE 63,7 61,4 79,4 62,3 56,9 71,2 63,0 55,8 47,0 71,3 60,6 -4,9
CUIABÁ 135,4 110,4 130,8 140,2 109,2 103,1 83,1 84,6 95,7 80,0 76,6 -43,5
GOIÂNIA 34,4 52,3 53,3 50,7 72,1 71,4 67,3 67,4 67,5 74,1 95,1 176,2
CENTRO-OESTE 69,9 70,8 76,1 76,2 75,1 80,7 72,1 65,7 62,4 74,7 79,0 13,1

BRASIL 89,2 87,8 95,3 94,5 95,0 96,9 89,0 78,7 78,1 83,2 85,3 -4,4
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 “não se chega a esse nível sem conluio 
entre o poder do Estado e o poder da 
criminalidade. Um coopta o outro, e 
todos sabem quem coopta quem”.  O 
cidadão começa a perder confiança no 
poder de resposta da polícia, e a Segu-
rança Privada cresce. Cabe destacar que 
no Brasil, os personagens que fazem 
segurança pública e segurança privada 
são praticamente os mesmos.  Segundo 
Jacobo, atualmente, o Brasil tem 700 
mil homens trabalhando na segurança 
pública, incluindo Exército, e cerca de 
dois milhões de homens, entre o formal 
e o informal, na segurança privada. A 
indústria da segurança está crescendo a 
um ritmo entre 30% e 35% ao ano. 

Tudo isso leva ao fenômeno de interio-
rização da violência, que teve seu cres-
cimento acentuado nas grandes regiões 
metropolitanas, até 1996. A partir deste 
ponto e até 2003, este crescimento 
manteve-se estável, para começar a 
decair em seguida. Porém, ao mesmo 
tempo em que estes números caíam, os 
índices da violência no interior começa-
ram a subir. (ver gráfico)

Grá�co 3.5.2. Evolução das Taxas de Homicídio na População Total por Área. Brasil, 1998/2008.
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novas constelações de Violência
Jacobo ressalta que são novas as conste-

lações de violência e que podem ser obser-
vadas em pontos até anteriormente pouco 
explorados ou fora das estatísticas:

- municípios do arco do desmatamento 
amazônico. Vários fenômenos apontam que 
grandes projetos agroindustriais unificam 
o poder político e o econômico locais e se 
fazem valer, por exemplo, de madeireiras 
ilegais para limpar a terra. Por sua vez, essas 
madeireiras utilizam de mão-de-obra escrava. 
Há também, nessas regiões, o extermínio de 
população indígena, para fazer uso das terras. 
Tudo se converte em municípios mais violen-
tos do Brasil, com nítida base no desmata-
mento e grandes projetos agroindustriais.

- novos polos de crescimento do interior. 
Um estudo que o professor Jacobo fez em 
Pernambuco ilustra esta constelação em que 
novos índices de violência passam a figu-
rar nos novos polos econômicos da região, 
como por exemplo, Capiberibe e Caruaru. São 
pontos com novas formas de organização da 
violência e que necessitam de formas diferen-
tes de enfrentá-la. 

- zonas de turismo predatórios, normal-
mente na faixa litorânea, que atraem o 
turismo de final de semana. Segundo Jacobo, 
são áreas em que as pessoas consomem mais 
drogas, mais álcool. E essas cidades começam 
a ter também maiores índices de violência. 

Estes processos têm as mesmas origens 
e as mesmas consequências: as grandes 
metrópoles deixam de configurar o ranking 
das mais violentas, e esse espaço passa a ser 
ocupado pelas cidades de porte médio, que 
passam a ser geradoras do crescimento da 
violência. Cidades que têm entre 10 mil e 
70 mil habitantes passam a ser as cidades 
geradoras de violência.  

“A questão que temos neste momento é que a vitimi-
zação juvenil, longe de diminuir, está aumentando ao 
longo do tempo”, conclui. Segundo Jacobo, estes núme-
ros demostram que morrem duas vezes mais jovens 
do que não-jovens no Brasil. Para ele, há necessidade 
de se focar políticas públicas na juventude e para a 
juventude. “Podemos dizer que no Brasil, o problema 
da violência não vai ter solução, ao menos enquanto 
não solucionarmos o problema da nossa juventude”.

e quem morre?
Segundo apontado pelo Mapa da Violência, quem morre são 

os jovens do Brasil. Se traçada a curva por idade, de violência 
no Brasil, o pico está na faixa etária dos vinte anos. (ver tabela)

Número e Taxas de Homicídio por Idades Simples
e Faixas  Etárias. Brasil, 2008.

IDADE/ HOMICÍDIOS

FAIXA ETÁRIA NÚMERO TAXA

0 A 4 ANOS 164 1,0

5 A 9 ANOS 111 0,7

10 A 14 ANOS 615 3,7

10 ANOS 35 1,1

11 ANOS 44 1,3

12 ANOS 70 2,1

13 ANOS 136 4,1

14 ANOS 330 10,0

15 A 19 ANOS 7.543 44,5

15 ANOS 705 21,2

16 ANOS 1.202 35,9

17 ANOS 1.586 46,9

18 ANOS 1.891 55,2

19 ANOS 2.159 62,5

20 A 24 ANOS 11.053 62,5

20 ANOS 2.304 66,1

21 ANOS 2.207 62,8

22 ANOS 2.212 62,5

23 ANOS 2.200 61,7

24 ANOS 2.130 59,2

25 A 29 ANOS 9.146 52,6

30 A 34 ANOS 6.241 41,1

35 A 39 ANOS 4.382 32,9

40 A 44 ANOS 3.266 26,0

45 A 49 ANOS 2.299 20,3

50 A 59 ANOS 2.684 15,8

60 A 69 ANOS 1.102 10,7

70 E MAIS ANOS 662   7,8

Fonte: SIM/SVS/MS
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a Juventude em dados rápidos:
- aproximadamente 34,5 milhões de jovens;
- aproximadamente 19%, ou seja, 6,5 milhões de jovens não estudam nem trabalham;
- a maioria vem de famílias muito pobres e carentes que não conseguem sustentar os estudos dos filhos;
- a juventude não trabalha porque não tem estudo;
- atualmente para trabalhar em ocupações baixas é exigido escolaridade;
- criminalidade e drogas viram estratégia de sobrevivência e subsistência da população.

Nas palavras de Julio Jacobo, “o melhor mecanismo de inclu-
são social é a educação e até hoje não inventaram melhor. E 
negar isso à juventude é assumir o risco de viver como hoje 
estamos vivendo: um extermínio nacional de nossa juventude.”

Para finalizar sua exposição sobre o Mapa da Violência, o 
professor Jacobo ressaltou que a vitimização de negros na popu-
lação brasileira é alarmante. Os dados apontam que, na relação 
morte por raça/cor, em 2002 morriam 48,5% mais jovens negros 
que brancos. Em 2005, esse número passou para 67% e, em 2008, 
103%. Ou seja, para cada jovem branco que morre, dois jovens 
negros morrem nas mesmas circunstâncias. 

O fato significativo não é que aumentou o número de morte de 
negros, é que baixou muito o número da morte de brancos. “A 
distância entre ambos aumentou significantemente¨, constata. 

De acordo com o Mapa da Violência, efetivamente, de 2002 a 
2008, para a População Total:
• O número de vítimas brancas caiu de 18.852 para 14.650, o 
que representa uma significativa
diferença negativa, da ordem de 22,3%.
• Já entre os negros, o número de vítimas de homicídio aumen-
tou de 26.915 para 32.349, o que equivale a um crescimento de 
20,2%. Com isso, a brecha, que já existia em 2002, cresceu mais 
ainda e de forma drástica.

Para Jacobo, estas constatações comprovam que as políticas 
nacionais de contenção de violência se focalizam na população 
branca, nos bairros brancos. 

O Mapa da Violência dá um alerta: a epidemia de morte de 
jovens em acidentes de trânsito. E mais da metade dos jovens 
mortos em acidentes de transito, em 2008, eram ocupantes de 
motocicletas. Outro dado alarmante é que, em 2009, os dados de 
mortes em motocicletas superaram o número de morte causa-
das por outros veículos, apesar de a frota de motos ser muito 
menor que a de carros, por exemplo. O que comprova que o 
ocupante de motocicletas, em caso de acidente, tem 14 vezes 
mais chances de morrer. 

Outro elemento do Mapa da Violência que mereceu destaque 
de seu autor foi o número de mortes de jovens indígenas. O 
Mapa da Violência aponta que nos Estados do Mato Grosso e 
Amazonas, bem como nos municípios que têm comunidades 
indígenas, os dados são absurdamente  altos e merecem atenção. 

Por fim, Jacobo acrescentou, sobre o tema 
cultura de paz e cultura de violência, que 
primeiro precisa haver uma distinção do 
que é violência e do que é criminalidade. 
Segundo ela, o problema da sociedade é a 
maneira de resolver os conflitos. “Eliminamos 
a causa do conflito ao invés de resolvê-lo”, 
pontua ao apontar que mais da metade dos 
crimes de bala podem ser considerados crime 
de proximidade (entre vizinhos, família e 
bar), de acordo com dados colhidos pelo SUS.
Refelxo de um país armado, onde há muitas 
armas utilizadas para exterminar conflitos.  

“Se a guerra está na mente dos homens, 
temos de mudar os homens ‘’, afirma Julio 
Jacobo Waiselfisz.

O Mapa da Violência pode ser acessado e 
baixado no site www.mapadaviolencia.org.br 
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políticas públicas eficientes para o combate da violência urbana
Para dar prosseguimento às discussões e fazer o debate em cima dos 

dados do Mapa da Violência,  o professor Luís Antônio Francisco de Souza 
ressaltou a temática e a dramaticidade do quadro. Sua apresentação teve 
foco na necessidade existente no Brasil em se criar, desenvolver e monitorar 
políticas públicas de caráter preventivo e com foco na juventude brasileira.

Antes porém de listar suas contribuições, o professor Luís Antônio, ao 
enfatizar que as estatísticas ajudam a pautar políticas públicas, lamentou 
que no Brasil, os dados de Saúde ainda sejam  melhores do que os dados 
de Segurança Pública para se traçar o perfil da violência no país.

Nessa linha, ele pontuou a necessidade de que os Estados se respon-
sabilizem pela coleta dos dados de morte e suas causas, uma vez que 
a melhor qualidade dos dados está diretamente relacionado à efici-
ência na formulação de novas politicas públicas de enfrentamento e 
prevenção da violência. 

Com os dados do Mapa da Violência, é possível olhar localmente a violência urbana e sua 
distribuição, sem esquecer das outras formas de violências que não estão na área urbana, 
como trabalho escravo e causa indígena. Nesta análise, o professor Luís Antônio destacou a 
importância de se ter dados georreferenciados, que é pouco utilizado no Brasil. 

O Boletim de Ocorrência com atestado de óbito precisam juntos determinar exatamente 
o local em que a violência está acontecendo para focalização de politicas publicas. Quando 
se tem mapas, esse quadro fica mais cristalino. 

“Quando se fala em cidades mais violentas, não é em sua totalidade, pois há uma distri-
buição socioespacial da letalidade, que vão apontar, por exemplo, para novas fronteiras 
agrícolas, de desmatamento, que são acompanhadas de morte e violência. Precisamos 
associar a questão da violência às condições socioambientais”, define o professor ao explicar 
a relevância de se ter dados precisos. 

O Observatório de Segurança Pública, coordenado por Luís Antônio Souza, é um projeto 
de acompanhamento de boas práticas em segurança pública disseminado pelo estado de 
São Paulo, que tem 33 unidades em 33 municípios, graças ao alcance da Universidade do 
Estado de São Paulo (Unesp). O Observatório de Segurança Pública pode ser acessado em 
www.observatoriodeseguranca.org. 

A criação e manutenção de observatórios como esses são fundamentais para direcionar as 
ações municipais. Além de melhorar os dados estatísticos, é possível estudar as características 
de cada região violenta e propor políticas públicas mais específicas, desta forma, eficientes.  

Um exemplo da importância de focalização de políticas públicas para a juventude é 
melhora na letalidade de adultos, sobretudo da Região Sudeste. Portanto, essa melhora 
não foi tão boa, quando analisamos o Brasil por inteiro, inclusive ao apontar que há lugares 
em que os números pioraram muito. 

Esses índices, segundo o professor, remetem à necessidade de  discutir a letalidade, 
inclusive dos jovens, e de apoiar municípios dentro de uma Política Nacional apontada 
para a Juventude. 

“O Estatuto da Juventude está atrasadíssimo. Precisamos aprovar o Estatuto, precisamos 
criar políticas para os jovens. É um absurdo que o Brasil, depois de dados tão alarmantes, 
não tenha secretarias da juventude em todos os Estados brasileiros. É um absurdo não 
termos uma Secretaria Nacional de Juventude. É um absurdo não termos políticas públicas 
voltadas para um segmento que está em alta vulnerabilidade social”, sentencia Luís Antônio.

O professor sugere ainda uma visão mais ampla que abarque o problema, como aumentar 
a abrangência etária  em que é definida a juventude brasileira. Já é sabido que o contato com 
drogas nas escolas, atualmente, acontece na pré-adolescência, o que reforça a formulação 
de ações preventivas para jovens com menos de 13 anos, por exemplo.
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Na sua visão, o jovem que se envolve com o crime tem suas perspectivas preju-
dicadas, já que na nossa atual conjuntura, seguem basicamente duas alternativas: 
cárcere e morte. O que reforça que se deve levar à sério a formulação de diretrizes 
no âmbito dos Estados e, sobretudo, dos municípios no que diz respeito a criação 
de políticas com caráter social e preventivo e não de polícia, de repressão. 

Segundo Luís Antônio, o Estado de São Paulo tem a maior taxa de encarcera-
mento do país, respondendo a quase 50% dos casos.  O Estado tem promovido a 
interiorização via cárcere, e boa parte das pessoas estão na faixa da juventude. Uma 
juventude, que se envolve cada vez mais com o crime, fica longe da ressocialização, 
uma vez que já faz parte da rede de criminalidade. 

“Me permitam uma fala polêmica: a política repressiva tem contribuição no 
aumento da criminalidade, ela não a reduz”, afirma ao reforçar a necessidade da 
criação de políticas públicas de caráter social/preventivo.

olha-se o município, mas sem estudá-lo
“Mesmo ficando de olho na interiorização da violência, não se pode baixar a 

guarda nas regiões metropolitanas, que por sua vez, não podem ser analisadas 
isoladamente. Precisamos observar que as atuais políticas públicas expulsam a 
violência das capitais para as regiões metropolitanas e depois promovem essa 
interiorização.” Segundo ele, as atitudes que estão sendo tomadas no Rio de Janeiro 
irão comprovar essa tendência, cuja pacificação da capital está exportando o crime 
para a região metropolitana. 

A solução, segundo Luís Antônio, é adotar politicas públicas locais, municipais, 
a partir de uma perspectiva nacional. Ou, no minimo, fazer uma estratégia esta-
dual para não reproduzir o que se tem feito: jogar o problema da violência para 
o Estado ou município vizinho. 

Ele aponta como um dos caminhos de combate à violência, a criação de políticas 
públicas integradas e articuladas, principalmente nas regiões metropolitanas. Essas 
regiões precisam ser estudadas em seu conjunto, e os bons resultados precisam 
ser compartilhados. 

A questão dos municípios, para Luís Antônio, é mais dramática porque são os 
mais vulneráveis, inclusive em recursos orçamentários. O professor, citou que as 
experiências mais bem-sucedidas são aquelas que tiveram foco na juventude, mas 
de caráter social e preventivo, como em Diadema (SP) e Guarulhos (SP).

“Ao reduzir a letalidade de jovens, consegue-se reduzir a taxa global de mortes 
no Brasil”

A política pública, para ter efeito sobre a letalidade dos jovens, tem de ser local, 
envolver municípios, abranger aqueles locais onde a letalidade é maior. A focali-

zação se encontra em jovens de periferia não brancos, 
desempregados e fora da escola.   

O problema, reforça Luís Antônio, é que os jovens 
estão sendo tratados como problemas sociais e não 
como protagonistas das próprias soluções. Não são enga-
jados nas políticas públicas porque o Brasil ainda vê os 
jovens na perspectiva de que ele é o algoz da violência. 
O alerta do professor abrange também a mídia brasi-
leira, que reforça o estereótipo do jovem como agressor, 
problemático, aquele que provoca a insegurança e é 
culpado pela violência. 

“As estatísticas mostram que os jovens não estão 
entrando tanto no crime, muito menos da maneira que a 
mídia está mostrando. Os jovens, na verdade, são vítimas 
de uma violência perfeitamente evitável.”

“Ao reduzir a letalidade 
de jovens, consegue-se 
reduzir a taxa global de 

mortes no Brasil”.
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o que fazer para mudar
Ao elaborar uma lista sucinta, Luís Antônio frisa a 

necessidade de um novo paradigma diferente, processo 
iniciado em 2002 e aprofundado com o Pronasci, que 
aponta para uma nova maneira de discutir sobre segu-
rança pública:

• Segurança Pública é problema social que não 
pode ser confundida com justiça criminal;

• Segurança Pública não é um problema do 
Estado, é um problema público, da sociedade 
civil, que tem criado suas próprias soluções; 

• Municípios estão adotando medidas proble-
máticas (segurança privada, toque de recolher, 
detenção por vadiagem, fechar bares);

• Segurança Pública precisa ter caráter preventivo;
• Necessidade de responsabilização, ou seja, que 

não se faça vista grossa à corrupção, violência 
policial, falta de transparência. É fundamental 
que o Estado não seja visto como vetor de inse-
gurança. Deve-se ter padrões altos de responsa-
bilização pública;

• Adesão aos princípios de liberdade, direitos 
humanos e respeito ao cidadão; 

• Ênfase em planos de segurança;
• Maior envolvimento da sociedade civil; 
• Criação de redes locais de bons profissionais na 

área de segurança pública;
• Capcitação e formulação de bons gestores de 

segurança pública; 
• Necessidade de inter-secretarias com foco  

na juventude. 
Uma sugestão do professor Luís Antônio é que esse 

novo paradigma, com ênfase menos na punição e mais 
na qualidade de vida, seja parte integrante das discus-
sões sobre qualidade de vida nos municípios.  

“Meio ambiente, cultura, lazer se tornam essenciais 
no combate à violência, sobretudo nos índices de 
morte dos jovens. Aliás, são temáticas nas quais os 
jovens se envolvem mais. Eles precisam ser conside-
rados atores das próprias soluções”.  

Ao final de sua apresentação, aos responder à parti-
cipação dos internautas, o professor reforçou que não 
é possível fazer política pública sem elevar o rigor da 
administração pública,  tanto com maior responsabi-
lização dos agentes públicos quanto provendo mais 
estímulo na formação de gestores e de policiais. 

E para finalizar, Luís Antônio reforçou a necessi-
dade de desmitificar a ideia de que o jovem está mais 
violento, uma vez que ele é uma vítima do processo. 
E convidou os presentes a abraçarem a mudança de 
paradigma, que não exclui o poder de polícias, mas 
dá mais ênfase à prevenção. Tal mudança pode ser 
alcançada pela instituição da reforma da segurança 
pública e reformulação da atuação das polícias e evitar 
que essas instâncias continuem atuando isoladamente.

o congresso e o combate à Violência urbana
Roberto Lucena, deputado federal do Partido 

Verde, levou ao debate tudo o que está sendo feito 
no Congresso Nacional em matéria de combate à 
violência urbana. 

O parlamentar citou o caso de São Caetano do Sul, 
em que uma criança atirou na professora e em si 
própria. Segundo ele, situações como esta trazem 
à tona temas que incomodam muito a sociedade, 
como a violência nas escolas, o bullying, a pedofilia, 
a homofobia, as drogas e o homicídio.

Apesar de esperar o decréscimo nos números 
mostrados, ele vê estabelecida no Brasil a cultura 
da violência, que está impregnado no dia a dia, 
alimentado pela indústria do entretenimento, nos 
noticiários e na internet. 

O QUE É O PROnASCi?

Desenvolvido pelo Ministério da 
Justiça, o Programa nacional de 
Segurança Pública com Cidadania 
(Pronasci) marca uma iniciativa 
inédita no enfrentamento à 
criminalidade no país. O projeto 
articula políticas de segurança com 
ações sociais, prioriza a prevenção 
e busca atingir as causas que levam 
à violência, sem abrir mão das 
estratégias de ordenamento social 
e segurança pública. 
fonte: Ministério da Justiça
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Segundo o parlamentar, precisamos enfrentar com seriedade a cultura 
da violência. Para dissipar essa cultura, o deputado listou que o Congresso 
Nacional está com várias propostas tramitando na casa. Ao procurar por 
palavras-chave, a pesquisa apontou o seguinte número de ocorrências:

De acordo com o deputado, as ocorrências demonstram que o Congresso 
Nacional não está alheio nem insensível ao tema e que seu envolvimento 
pode ser comprovado nas Comissões fixas de Segurança Pública, Relações 
Exteriores e Defesa Nacional, Direitos Humanos, Legislação Participativa, 
Seguridade Social e Família, e Cidadania e Justiça. 

Além delas, existem também as Comissões criadas temporariamente 
para assuntos específicos, como a Subcomissões Especiais e Temporárias e 
as Comissões Parlamentares de Inquérito(CPI) da Pedofilia e do Tráfico de 
Pessoas, incluindo tambeem a Reforma do Código Penal. 

Nestas subcomissões, o deputado Roberto Lucena ressaltou que o trabalho 
está concentrado em criar políticas públicas de combate à violência, inclusive 
no que tange ao financiamento e orçamento, bem como o estudo de soluções 
viáveis, a valorização dos policiais e das instituições relacionadas. Promover 
o conhecimento de programas exitosos, o controle de armas e munições 
também faz parte da pauta de ações. 

“O Congresso Nacional não está alheio nem insensível à discussão e ao 
momento de definição de enfrentamento de um assunto tão grave como o 
da Violência Urbana”. 

Ele citou ainda a atuação das Frentes Parlamentares, principalemente a 
que o Partido Verde tem a presidência, do Combate ao bullying e a outras 
formas de violência, composta por mais de 240 parlamentares. Segundo 
Roberto Lucena, o trabalho da Frente é para que ela se estabeleça e atue 
em todos os Estados do Brasil. 

Também foram explicadas pelo deputado as Frentes Parlamentares de 
Segurança Pública, de Apoio ao Idoso, de primeira infância, defesa a vitimas 
de violências, trânsito seguro, combate aos crimes da internet de direto das 
crianças e adolescentes, combate ao crack, criação do Ministério de Segurança 
Pública e Família e Apoio à vida. 

“O que nós identificamos com isso é que o Parlamento , como caixa de 
ressonância da sociedade, não é apenas um palco de discussão e debate 
dos temas relacionados à violência. O Congresso tem traduzido as expec-
tativas da sociedade em forma concreta de projetos de lei, iniciativas e 
proposituras”, lembrou. 

Segundo ele, as três propostas mas importantes que estão tramitando, neste 
momento, no Congresso Nacional sobre o enfreamento da violência urbana são:

• O PL 2297/2011, que aumenta a pena em caso de roubo mesmo que 
a arma seja de brinquedo.

• O PL 2091/2011, que prevê a notificação compulsória da escola em 
caso de maus tratos e violência. 

• O Requerimento 118/2011, que propõe a descriminalização do uso da 
maconha e avalia sua relação com violência urbana. 

O Congresso Nacional tem também o apoio às políticas públicas de combate à 
violência, como o Pronasci, com avaliação e monitoramento constante do Plano 
Nacional de Segurança. Além disso, citou também a instituição da Semana 
de Combate ao Bullying e Outras Formas de Violência, que está na fase de 
aprovação na Casa.   Outro texto que está sendo finalizado e que demanda 
acompanhamento é o Plano Nacional de Combate ao Tráfico de Pessoas.

Ele usou como exemplo 
do trabalho conjunto da 
sociedade com o Congresso 
Nacional, a proposta que 
partiu de iniciativa popular 
e incluiu, via emenda popu-
lar, o homicídio qualificado 
como crime hediondo. 

A cultura da violência 
precisa ser enfrentada. Para 
isso, é necessária a elabo-
ração de uma nova legis-
lação, não somente com 
mais rigor ou propondo 
penalidades mais severas, 
mas por políticas públicas 
que contemplem os jovens 
e adolescentes. Ele afir-
mou ainda que dados da 
violência migraram para 
faixa etária de idade mais 
avançada. Ele sugeriu que 
a sociedade reflita sobre o 
que tem afetado a estrutu-
ração das famílias brasilei-
ras. “Teremos um mundo 
melhor quando investir-
mos para que o homem 
tenha oportunidade de ser 
melhor, sem a cultura da 
violência”, finalizou. 

Crime: 5.139        Violência: 1.333       Segurança: 5.582
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os municípios na agenda pública de combate à violência urbana 
Durante sua palestra, a pesquisadora Haydée Caruso deu foco à questão 

da violência no que diz respeito ao município, com o objetivo de mostrar 
os avanços e desafios que relacionados a este ente federado. 

Os município não aparecem como protagonistas das políticas de segu-
ranças pública. E não é uma questão de adesão, pois, conforme explicou 
a pesquisadora, os municípios sequer aparecem constitucionalmente no 
artigo 144 da Constituição Federal. 

O artigo 144 trata da segurança pública e que tem um papel muito 
definido no país: dever do Estado e direito de todos. 

“A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade de 
todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da incolumidade 
das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos:

I - polícia federal; 
II - polícia rodoviária federal; 
III - polícia ferroviária federal; 
IV - polícias civis; 
V - polícias militares e corpos de bombeiros militares. (…)
§ 8º - Os Municípios poderão constituir guardas municipais destinadas 

à proteção de seus bens, serviços e instalações, conforme dispuser a lei. ”
Mas, Haydée destaca que, apesar do caráter específico e bem definido 

da Constutição, no seu detalhamento o enfoque está na União e nos 
Estados. Principalmente nos Estados, uma vez que centralizam as polícias 
responsáveis pelas instituições ditas de Segurança Pública. Segundo ela, o 
fato de que o Artigo 144 está centrado na Polícia Militar e na Polícia Civil, 
especificando-as, já desencadeia um desafio enorme para o município. 

“A gente vive nas cidades, no município. Como compatibilizar, num país 
de dimensão continental como o nosso, que está em uma estrutura fede-
rativa, que União, Estados e Municípios precisam  trabalhar integrados.”  

Mas essa integração, que já acontece em outra políticas públicas como 
Saúde, ainda está muito distante na área de segurança pública e combate 
à violência, configurando, segundo ela, um “ponto nevrálgico” em nossa 
sociedade, já que os entes responsáveis mantêm um distanciamento 
grande a despeito do avanço alcançado nos últimos anos. 

A importância do município no combate à violência está datado no 
Plano Nacional de Segurança Pública, de 1999, citado também pelo 
professor Julio Jacobo e refletido em queda das mortes violentas no Mapa. 

E em, seguida, os dois Planos lança-
dos no governo Lula, que culmina-
ram na Conferência Nacional de 
Segurança Pública, em 2009. 

Para Haydée, esses momentos, do 
final da década de 90 até os últimos 
anos, refletem que o Brasil começa 
a pensar e problematizar tanto a 
responsabilidade quanto a função 
municipal no enfrentamento do 
problema, mas ainda em um movi-
mento de fora para dentro, em que a 
União reforça essa responsabilidade. 

Ela destaca que esta responsabili-
zação é falha, uma vez que na Cons-
tituição, aponta-se que as Guardas 
Municipais podem ser constituídas 
pelos mais de cinco mil municípios 
brasileiros. E o fato de que elas  
podem ou não ser armadas, depen-
dendo do tamanho do município, 
também reforçam a urgência de 
que tais papéis precisam ser inte-
grados e melhor definidos. 

O desafio é pensar a Guarda 
Municipal, que pode ser enten-
dida como um órgão novo, já que 
precisa problematizar o seu lugar 
na cidade, qual a sua competên-
cia, qual a sua legalidade e legi-
timidade de ação. “Eu defendo a 
tese de que as Guardas Municipais 
têm papel muito importante no 
cotidiano, mas elas precisam ter 
o respaldo legal para isso, além 
de legitimidade.”
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Segundo Haydée, as Guardas alcançaram muito em termos de 
legitimidade nos últimos anos, já é uma insituição conhecida, 
mas avançou pouco em termos legais, que podem ajudar, por 
exemplo, no que as Guardas se diferenciam da Polícia Militar. 

As guardas municipais no Brasil estão dedicadas a pensar o 
trânsito, o ir e vir, a mediação de conflitos, inclusive nas escolas 
e comunidades, configurando-se, inclusive, como um instru-
mento para fazer a conexão com os jovens. Ou seja, se tem uma 
Guarda Municipal que precisa ser estruturada, melhor pensada, 
mas sem atribuir a ela a responsabilidade de pensar o papel do 
município na segurança, senão, pontua a pesquisador, “a gente 
faz mais mesmo que já vem sendo feito, de colocar na conta 
das polícias o desafio de pensar a segurança pública. E a gente 
tem visto que é necessário ter um pensamento mais amplo”. 

Ao citar que o município é responsável por uma série de polí-
ticas sociais importantes, como saúde, educação, plenejamento 
urbano, que estão diretamente relacionados à qualidade de vida, 
Haydéé reforça que tudo isso tem impacto sim na segurança local. 

E para isso, a professora lembra que é preciso um esforço 
coletivo para transformar o que já está pautado nos Planos 
de Segurança Nacional e na Conferência Nacional em políticas 
públicas eficientes e concretas.

a vontade política para enfrentar a violência no município
Uma constatação feita pelos estudos da professora Haydée é 

que as experiências exitosas nos municípios acontecem quando 
há um comprometimento pessoal do prefeito, quando a prefei-
tura assume a responsabilidade para si de enfrentar a violência 
urbana. A sugestão é desenvolver mecanismos que mobilizem 
os municípios a buscarem essas soluções e responsabilidades. 
Ela ressalta ainda que o tema, mesmo sendo de suma impor-
tância para o município, é difícil de se lidar, pois em geral não 
rende votos. 

Para pensar os avanços dessa agenda, o protagonismo da 
prefeitura se traduzindo na integração de políticas no âmbito 
municipal, pensando suas secretarias que tocam juventude, 
saúde , educação, assistência social e várias outras, criando 
secretarias especiais próprias, de seguranças pública ou outro 
termo, já que não há lastro legal para definir uma secretaria 
municipal de segurança pública. 

Há um esforço nacional que pode ser constatado no diálogo 
entre municípios e Secretaria Nacional, num esforço de criar 
programas específicos, mas Haydée ressalta a necessidade de se 
aplicar linhas de financiamento, disponíveis pelo Fundo Nacio-
nal de Segurança Pública, já que não é possível fazer segurança 
pública sem fomento. 

Neste caso, mesmo com financiamento público e municípios 
interessados, por que se avança pouco? “Porque o dinheiro não 
é o que vai resolver, principalmente, enquanto não for claro o 
papel de cada agente neste campo”, responde. 

“É um pouco o jogo do deixa que eu deixo, mas é preciso 
fica atento pois as questões da violência migram e circulam e 
por isso, as soluções devem ser pensadas em conjunto.”, afirma 

“A gente faz mais mesmo 
que já vem sendo feito, 
de colocar na conta das 

polícias o desafio de pensar 
a segurança pública. E 
a gente tem visto que 
é necessário ter um 

pensamento mais amplo”.
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Haydée. Nesta linha de pensamento, Haydee destacou a ideia de consór-
cios, fóruns para soluções compartilhadas, já que municípios próximos 
vivem a mesma questão.

Outro ponto de destaque para a pesquisadora é a necessidade de 
se investir na formação de uma equipe técnica que tenha capacidade 
de traduzir ideias em planos para serem financiados pela União. 
Segundo ela, muitas vezes o município tem uma política que dará 
bons resultados, que tem potencial de sucesso, mas que não conse-
gue transformar isso em um plano adequado às contrapartidas da 
União para conseguir o financiamento. 

Como solução, ela aponta que a questão da segurança pública seja vista 
também pela ótica da gestão administrativa, da gestão de recursos e de 
formação de quadros, considerando o fato de ser um campo de atuação 
recente no Brasil, ainda tão associado à questão de polícia. Mas para 
Haydée, é uma questão da sociedade civil, da União e das universidades.  

Como os núcleos de estudos das universidades já estão sendo assi-
milados pelos órgãos públicos, com a função de provocar debates e 
orientar políticas públicas, surge uma sugestão para que os municípios 
também se apropriem destes estudos e núcleos. Colocar 
nas agendas municipais os trabalhos das universidades, 
que podem ajudar muito, até mesmo proporcionar um 
reforço técnico enquanto não se tem um quadro qualifi-
cado para lidar com o tema.

Quando a gente pensa o tema segurança pública, histo-
ricamente no Brasil, sempre esteve relacionado à repres-
são e manutenção da ordem. Num problema conceitual, 
temos que a noção de ordem não dá conta, pois o que 
temos em questão são conflitos de interesses, interpesso-
ais, de várias ordens. Como administrar esses diferentes 
conflitos? Se novas bases coletivas forem construídas, a 
faceta cultural da violência pode ser reconstruída. Porém 
as bases precisam ser feitas coletivamente, com os jovens 
como protagonistas. 

Segundo Haydée, o principal é entender que a solu-
ção para segurança pública não vem da União, pois cada 
município tem sua realidade. Por isso, os planos precisam 
ter diagnósticos claros para que seja compreendido o tipo 
de demanda do município.

“A solução para segurança 
pública não vem da União, 
pois cada município tem 
sua realidade. Por isso, 
o planos precisam ter 

diagnósticos claros para que 
seja compreendido o tipo 

de demanda do município”.
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Sistema único de Segurança pública
A dimensão social não pode abrir mão da repressão policial, mas que ela 

seja uma repressão qualificada. Não é possível pensar segurança pública 
sem envolver os municípios, com as suas diferentes políticas, guardas 
municipais, polícia militar, polícia civil, ministério público e o judiciário. 
Isso faz parte do que se quer no Brasil e não se tem: um Sistema Único 
de Segurança Pública. Não saiu do plano das ideias, é inspirado no SUS, 
algumas açoes acontecerem, como o Pronasci,  mas falta envolver outros 
atores de forma eficiente. Integração de dados para pesquisa afim de 
que o gestor faça política pública. O fluxo de segurança pública e justiça 
criminal que precisam ser repensados.

Abordou-se também a proliferação de Propostas de Emendas sobre 
guardas municipais, que refletem a  necessidade de envolver o Congresso 
Nacional em torno dos municipios. “Se a gente quer pensar em um 
novo modelo de cidade que tome a violência urbana como prioridade, 
é preciso mudar a base legal para respaldar as mudanças que os muni-
cípios querem”, sintetiza Haydée. 

O município tem um papel importante no combate à violência, de 
responsabilidade compartilhada. Transformar o tema em 
políticas públicas, quando todos, universidades, partidos 
políticos, Congresso Nacional, Poder Executivo compatibi-
lizarem a pauta e pensar em um novo modelo para o País, 
que possui diagnósticos interessantes. Falta porém estru-
turar planos e projetos eficientes e monitorar e avaliar 
essas políticas públicas. 

As UPPs não são novidade, e representam uma retomada 
de territórios. São várias agendas e possibilidades, mas é 
preciso questionar o avanço das ações sociais nas ocupa-
ções. Para ela, o Estado presente, com a abertura das UPPs, 
é a oportunidade de ajustar caminhos, integrar polícias e 
melhorar o diálogo entre Estados e municípios.

Ao encerrar o debate, o presidente da Fundação Verde, 
Marco Antônio Mroz, frisou a experiência enriquecedora 
do debate e reforçou a qualidade dos diágnósticos apre-
sentados. “Vimos aqui que  temos o endereço da violência, 
temos uma noção de onde está o problema. E que o passo 
seguinte é o mais importante: formular políticas públicas”. 
Com isso, Mroz propôs que se produza um documento que 
sirva como base de campanha para os municípios, e que 
ajude a formular uma política pública municipal eficiente 
de combate à violência.

“Temos o endereço da 
violência, temos uma 
noção de onde está 
o problema. E que o 

passo seguinte é o mais 
importante: formular 

políticas públicas”.
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Resíduos Sólidos
Nos seguintes artigos, a Revista Pensar Verde pretende aprofundar 

a questão do tratamento dos resíduos sólidos no Brasil, tema inicial-
mente abordado na capa da edição anterior. A problemática a ser 
tratada, constantemente pensada e construída, é a da efetividade da 
Política Nacional de Resíduos Sólidos, bem como dos planos Nacional, 
Estadual e Municipal, sem esquecer dos trabalhadores do setor: os 
catadores de materiais recicláveis.

Edson Duarte abre o debate com um artigo sobre a história da 
Política Nacional, a aprovação da Lei 12.305/2010 e o que pode se 
esperar dela. Ele aborda ainda as portarias aprovadas desde então, 
além de trazer levantamentos recentes das ações que convergem 
para a consolidação da PNRS.

Em seguida, em texto elaborado a quatro mãos por Aluízio Leite e 
José Paulo Tóffano, o foco das discussão segue para o Plano Nacional 
de Resíduos Sólidos e sua efetivação para viabilizar a implantação 
da PNRS. Com as devidas considerações, já se pode vislumbrar os 
desafios que os municípios precisam encarar para que até 2014 seus 
planos estejam devidamente implementados.

O Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis 
(MNCR), diretamente afetado pela Política Nacional de Resíduos 
Sólidos, pode detalhar em seu artigo a fragilidade econômica de 
seu segmento, bem como a situação trabalhista precarizada em que 
se encontram, aprofundada principalmente pela crise financeira 
mundial de 2008. São propostas soluções, tais como: regulação do 
mercado e regulamentação da profissão e do setor. 
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Lixo: um luxo desprezado

edson duarte

aluízio leite e josé Paulo tóFFano 

moVimento naCional dos Catadores de materiais reCiCláVeis

Plano Nacional de Resíduos Sólidos

A crise financeira e os catadores 
de materiais recicláveis
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Lixo: um luxo desprezado
Edson Duarte *

Ao longo do tempo, o homem dominou a 
transformação da natureza em bens e servi-
ços dos quais necessita, avançou em meios 
industriais e tecnológicos para atender as 
suas necessidades, mas pouco se preocu-
pou em avançar na busca de uma produ-
ção menos poluente e eficiente, em reduzir 
desperdícios e no tratamento adequado 
aos resíduos sólidos. No lixo, encontramos 
alimentos, eletrônicos e matérias primas 
valiosas como vidro, alumínio, plástico e 
outros, que descartados ajudam a compor 
os lixões, um problema que atinge a maioria 
dos centros urbanos.

O lixo é um importante veículo para proli-
feração de doenças e geram prejuízos à saúde 
pública, provocam insatisfação no turista e 
comprometem roteiros turísticos, causam 
insegurança nos voos por conta das aves que 
por ele são atraídas, poluição de lençóis freá-
ticos, entupimento de bueiros e obstrução à 
drenagem, além dos custos elevados para o 
erário público com varrição, coleta e desti-
nação adequada. 

Os problemas gerados pelo lixo exigem 
solução urgente e definitiva que, na opinião 
de especialistas, passa pela aprovação de 
um marco legal e suas regulamentações e, 
especialmente, pela mudança dos padrões de 
produção, consumo e descarte de materiais.

História  
Após 21 anos de tramitação no Congresso Nacional, o Projeto 

nº 203/91, apresentado por iniciativa do Senador Francisco 
Rollemberg, deu origem a Lei nº 12.305, de 02 de agosto de 
2010, que institui a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que 
certamente se constituirá em importante ferramenta para que 
possamos equacionar e resolver este problema socioambiental, 
suprindo uma lacuna no nosso arcabouço técnico e legal. 

Na Câmara dos Deputados, o projeto aprovado no Senado 
recebeu mais de uma centena de projetos que tratavam do tema 
e a ele foram apensados. Uma comissão especial foi instalada 
e dela foi aprovada proposta, que não aceita totalmente pelo 
conjunto dos líderes e do próprio governo, foi então instado 
posteriormente grupo de trabalho para negociar proposta que 
deveria ir a Plenário. Como contribuição nas negociações do 
texto, o governo encaminhou proposta de projeto que tratava 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Na condição de líder do Partido Verde, participei ativa-
mente das negociações para a inclusão na pauta de votações 
da Câmara e do acordo para designação do relator de plenário. 
Em 10 de março de 2010, a Câmara aprovou o projeto, que 
voltou ao Senado, para posterior sanção presidencial, em 2 de 
agosto do mesmo ano.

o que diz a lei de resíduos sólidos
Diz o projeto que todos os responsáveis pela geração de resí-

duos sólidos e os que desenvolvam ações relacionadas à gestão 
dos resíduos ou ao seu gerenciamento são alcançados pela 
presente proposição, excetuando-se os rejeitos radioativos, os 
quais são regulados por legislação específica.

A proposição define os princípios, os objetivos, os instru-
mentos, as diretrizes da Política Nacional de Resíduos Sólidos 
e na gestão e, no gerenciamento destes resíduos, observando a 
seguinte ordem de prioridade: não-geração, redução, reutiliza-
ção, reciclagem, tratamento e disposição final ambientalmente 
adequada dos rejeitos. Uma boa novidade é a obrigatoriedade 
de que as embalagens devem ser fabricadas com materiais que 
propiciem a reutilização ou a reciclagem.

Este projeto inova no conceito de responsabilidade comparti-
lhada. A proposta explicita as responsabilidades dos entes fede-
rados na gestão dos resíduos sólidos, definindo, claramente, a 
área de atuação de cada um deles e define ainda as diretrizes, as 
abrangências e os conteúdos dos Planos de Resíduos (Nacional, 
Estaduais, Municipais e de gerenciamento). 
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No capítulo destinado às proibições, evidencia-se a questão do 
fim dos “lixões”, uma vez que os municípios passam a ser obri-
gados a criar programas para resolver esta questão. A queima a 
céu aberto ou em recipientes, instalações e equipamentos não 
licenciados também estão proibidas, além do lançamento dos 
resíduos em praias, no mar ou em qualquer corpo hídrico. A proi-
bição também alcança a importação de pneus, juntamente com 
outros resíduos perigosos ou que causem dano ao meio ambiente. 
A proposição remete a questão dos aterros sanitários ao licencia-
mento ambiental, proibindo a sua implantação em unidades de 
conservação de proteção integral. Definiram-se também as regras 
para o estabelecimento de sistemas de coleta seletiva no âmbito 
dos Planos Municipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos.

Talvez o maior avanço da lei tenha sido a aprovação da logís-
tica reversa, que consiste em obrigar o retorno das embala-
gens e material já utilizados. A prática da logística reversa vem 
legitimar alguns diplomas legais já estabelecidos na forma de 
Resoluções do CONAMA, como no caso das pilhas e baterias e 
das embalagens de agrotóxicos, estendendo este conceito para 
outros tipos de resíduos, não menos problemáticos, como no 
caso dos pneus, óleos lubrificantes, seus resíduos e embalagens, 
lâmpadas fluorescentes, de vapor de sódio e mercúrio e de luz 
mista, produtos eletroeletrônicos e seus componentes.

A proposta, aprovada pelo Congresso Nacional e sancionada 
pelo presidente Lula, define os instrumentos econômicos, insti-
tuindo medidas indutoras e linhas de financiamento para atender, 
prioritariamente, soluções ambientalmente adequadas, como a 
descontaminação de áreas, o desenvolvimento de pesquisas, a 
prevenção e redução da geração de resíduos, a estruturação de 
sistemas de coleta seletiva, os sistemas de logística reversa, etc.

e agora?
Depois da aprovação da Lei, todo esforço se concentrou em 

sua regulamentação. O Decreto 7.404, datado de 23 de dezem-
bro de 2010, regulamenta a lei, cria o Comitê Interministerial 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos e o Comitê Orientador 
para a implantação dos sistemas de logística reversa, com o 

objetivo de apoiar a sua implementação e 
estruturação, por meio da articulação dos 
órgãos e entidades governamentais.

Em 18 de abril do ano em curso, a Portaria 
MMA n°. 113 aprovou o Regimento Interno 
do Comitê Orientador para a Implantação 
dos Sistemas de Logística Reversa.

Em 31 de maio deste ano, foi publicada 
a Portaria MMA nº 177, aprovando o Regi-
mento Interno para o Comitê Interministerial 
da Política Nacional de Resíduos Sólidos.

Estas iniciativas, frutos do Decreto, certa-
mente contribuirão para que o Plano Nacio-
nal de Resíduos Sólidos, juntamente com os 
Planos Estaduais e dos Planos Regionais de 
Resíduos Sólidos, bem como de Planos Munici-
pais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, 
possam se tornar exitosas ferramentas na luta 
contra este importante problema ambiental.

Efetivamente, o Ministério do Meio 
Ambiente está disponibilizando R$ 70 milhões 
(MMA, 2011), para apoio a projetos de gestão 
de resíduos, a serem produzidos pelos Esta-
dos, Distrito Federal, consórcios públicos e 
municípios, cujas propostas, contendo ações 
voltadas a educação ambiental, a coleta sele-
tiva, a compostagem, a reciclagem, a inclusão 
social da população envolvida no processo, a 
adoção de sistema ambientalmente adequado 
para a disposição final.

para onde vai o nosso lixo de cada dia
Conforme dados do Sistema Nacional de 

Informações sobre Saneamento - SNIS, temos 
cerca de 180 mil toneladas de resíduos. Desse 
quantitativo, 36,3% têm a destinação correta 
e são encaminhados para aterros sanitários, 
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37,1% têm a destinação parcial correta em aterros controlados, 
21% são dispostos a céu aberto em lixões, 2,9% são destinados 
a compostagem, 1 % é referente à triagem para reciclagem e o 
restante enquadra-se em outros tipos de disposição. O gráfico 
a seguir facilita a visualização desses percentuais.

Esta situação é preocupante, uma vez que existe uma 
evidente tendência ao crescimento das médias coletadas per 
capita de resíduos. A tabela e o gráfico abaixo mostram esse 
aumento, no período de 2004 a 2009, associado ao crescimento 
da população brasileira.

Os lixões estão presentes em 25,93% das capitais brasileiras; em 
72,73% das cidades com mais de 50 mil habitantes e em 66,67% 
das cidades com menos de 50 mil habitantes, segundo pesquisa 
Água e Vida, do UNICEF (Gov. Estado do Amazonas, 2011).

¹Estimativa da população urbana tomando por base a 
população total estimada pelo IBGE, para cada muni-
cípio, multiplicada pela taxa de urbanização de cada 
município no Censo 2000.
²A população total dos municípios brasileiros foi 
obtida pela ESTIMATIVA DAS POPULAÇÕES RESIDEN-
TES, EM 1º DE JULHO DE 2009, publicada pelo IBGE 
para o respectivo ano.

DinhEiRO JOGADO nO LixO
    
O Brasil perde, por ano, R$ 4,6 bilhões 
por não reciclar seu lixo e destiná-lo a 
lixões e aterros. O cálculo é do consultor 
da Organização das nações Unidas (OnU) 
e doutor em Ciências pela USP, Sabetai 
Calderoni, que afirma ser a reciclagem a 
solução mais barata para os municípios. 

Atualmente, estima-se que 400.000 
pessoas compõem a cadeia de coleta, 
trabalhando, na sua grande maioria, na 
informalidade. hoje, 405 municípios 
contam com coleta seletiva estruturada, 
cerca de 7% do total.
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Final Consolidado do Grupo de Trabalho - Comissão Especial PL º 203 de 1991 – Política Nacional 
de Resíduos Sólidos.

SNIS – Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento. Diagnóstico do Manejo de Resíduos 
Sólidos Urbanos, 2004 - 2009. 
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ANO POPulAçãO BrAsileirA 
(1.000.000 hAB.)

MédiA MAssA COletAdA de 
resíduOs (kg/hAB./diA)

2004 181,581024 0,76

2005 184,184264 0,79

2006¹ 186,770562 0,93

2007² 183,987291 0,97

2008² 189,534551 0,98

2009² 191,596729 0,96

Fonte: SNIS.
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Plano Nacional de Resíduos Sólidos
Aluízio Leite e José Paulo Tóffano *

O lixo tornou-se um grave problema 
ambiental. A discussão sobre a destinação 
adequada dos resíduos sólidos se insere entre 
as principais preocupações do planeta, no 
enfrentamento das mudanças climáticas, no 
questionamento do atual padrão de produ-
ção e consumo e na preservação dos recursos 
naturais.  A trilogia quantidade/tipo do lixo 
produzido/destinação final, aliada ao fato das 
cidades já não terem áreas adequadas para 
depositá-los de forma ambientalmente correta 
constituem-se no problema do nosso tempo. 

No Brasil, cada pessoa produz 1,1 quilos 
de lixo todos os dias, o que gera um total 
de 183.481,50 toneladas de lixo urbano. 
Uma parte deste lixo, 31,9%, é de material 
reciclável; 51,4% são de matéria orgânica; e 
16,7% dos demais resíduos. É muito lixo, não 
acham? E olha que estamos falando apenas 
do lixo urbano. 

Para satisfação das necessidades básicas, 
necessitamos de habitação, dos serviços de 
saúde, dos produtos produzidos pelas indús-
trias, dos minerais, dos produtos rurais e dos 
transportes. Todas estas atividades também 
geram resíduos sólidos, e como geram!?

Os resíduos sólidos da construção civil 
são estimados em 99.354 toneladas/dia. Os  
industriais - entre perigosos e não perigosos 
- representam 97.655.438 toneladas por ano. 
Os resíduos de serviço de saúde, produzidos 
em consultórios, hospitais, clinicas, etc, tem 
um total coletado de 8.909 toneladas por dia, 

mas acreditem, em 41,5% dos municípios não recebem qualquer 
tipo de processamento. Os dados de 2005 indicaram que o setor 
mineral gerou 290 milhões de toneladas. No setor rural (agros-
silvopastoril), agroindústrias associadas à agricultura geram o 
equivalente a 290.838.411 toneladas por ano; apenas os dejetos 
produzidos pela pecuária brasileira representam 1.703.773.970 
toneladas/ano. Quanto aos resíduos produzidos pelos transpor-
tes aéreo, aquaviário, rodoviário e ferroviário, o controle é feito 
apenas nos aeroportos, impossibilitando chegar-se aos números 
deste tipo de resíduos em todo o Brasil. 

Os números acima constam do disgnóstico integrante do 
Plano Nacional de Resíduos Sólidos que o Ministério do Meio 
Ambiente, por força da Lei n.º 12.305/2010, submete a consulta 
em audiências regionais e pela internet. O diagnóstico revela 
os enormes desafios para prefeituras e regiões metropolitanas, 
uma vez que mais de 41% do total de resíduos sólidos urbanos 
não têm destinação final adequada. 

A Lei 12.305/2010 tem como principais objetivos: 
• a proteção da saúde pública e da qualidade ambiental;
• a não geração, redução, reutilização, reciclagem e trata-

mento dos resíduos sólidos, bem como disposição final 
ambientalmente adequada dos rejeitos;

• o estímulo à adoção de padrões sustentáveis de produção 
de bens e serviços; 

• o desenvolvimento e aprimoramento de tecnologias 
limpas como forma de minimizar impactos ambientais; 

• o incentivo à indústria de reciclagem, através da integra-
ção de associações ou cooperativas de catadores; e 

• a gestão integrada de resíduos sólidos - ação que avança 
para o aspecto social do problema, podendo ainda alcan-
çar a sustentabilidade econômica desta atividade.

Os lixões e vazadouros existentes em todo o país são responsá-
veis pela produção diária de metano, um potente gás de efeito 
estufa, capaz de alterar o clima do Planeta. São produzidos 
contaminantes que se infiltram na terra e alcançam o lençol 
freático, tornando indisponíveis importantes estoques de água 
doce para o consumo humano. 

Os resíduos tratados em condições adequadas, no lugar de 
danos ao meio ambiente, podem trazer benefícios, como a 
geração de biogás e energia. O Programa das Nações Unidas 
para o Desenvolvimento (PNUD) estimou a produção de ener-
gia potencial em 56 municípios, no período de 2010/2020, em 
311MW, o que poderia abastecer uma população de 5,6 milhões, 
equivalente à cidade do Rio de Janeiro.
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A nova Lei, que instituiu o Plano Nacional de Resíduos Sólidos, deter-
mina que até 2014 todos os municípios, sozinhos ou através de consórcios, 
devem aprovar e implementar seus planos e dar destinação final adequada 
aos resíduos gerados no seu território, sob pena de não poderem mais 
acessar recursos da União ou das instituições federais de investimentos. 

No País, segundo os dados do Plano Nacional, temos entre 400 e 600 
mil catadores de materiais  reciclados e 1.100 organizações coletivas de 
coletas, mas apenas 10%, ou seja, 40 a 60 mil catadores participam de 
alguma organização coletiva, e 60% destas organizações estão no nível de 
baixa eficiência. A renda mensal dos catadores não atingem um salário 
mínimo, variando entre R$420,00 e R$520,00.  

Apenas 27% dos municípios declararam conhecer a atuação dos cata-
dores nas unidades de destinação final dos resíduos. Este cenário não é o 
ideal preconizado na Lei e clama por alterações urgentes que promovam 
a inclusão social desses catadores, não mais de lixo, e transformando-os 
em “trabalhadores de material reciclável”, dando aos mesmos respeito 
próprio e dignidade.

Os planos municipais ou intermunicipais, denominados Planos Muni-
cipais de Gestão Integrada de Resíduos Sólidos, serão responsáveis por 
tirar do papel e dar vida aos instrumentos da nova Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. A criação do inventário e do sistema declaratório anual 
de resíduos permitirá conhecer o volume, o tipo e a destinação final do 
lixo brasileiro. A coleta seletiva e o sistema de logística reversa, juntos, 
permitirão que parcela significativa do que hoje é jogado fora, retorne ao 
setor produtivo, gerando novos produtos, com o duplo beneficio de não 
degradar o meio ambiente e diminuir o uso de matéria prima, preser-
vando o estoque natural. Além disso, os planos municipais irão incenti-
var pesquisas científica e tecnológica; a criação e o desenvolvimento de 
cooperativas ou de outras formas associativas de catadores de materiais 
reutilizáveis e recicláveis; e ainda, incentivos fiscais, financeiros e credi-
tícios às atividades de pouca geração, somados à  educação ambiental.

Muito embora, o Brasil tenha instituído a Política Nacional de Educação 
Ambiental, por meio da Lei n.º 9795/1999, o Plano Nacional de Resíduos 
Sólidos propõe uma tipologia própria: informações orientadoras e objetivas 
para participação da população nas ações ligadas aos resíduos sólidos; sensi-
bilização/mobilização das comunidades diretamente envolvidas; informação, 
sensibilização ou mobilização para o tema dos resíduos sólidos desenvolvidos 
em ambiente escolar; e campanhas e ações pontuais de mobilização.

Dá para ver como um problema ambiental gravíssimo, principalmente 
por ser gerador de gás de efeito estufa, pode ter solução? Mas, para que a 
Lei n.º 12.305/2010, que tramitou por vinte anos no Congresso Nacional, 
torne-se realidade e opere as mudanças positivas desejadas, depende-se 
de consciência e vontade política para efetivar suas ações por meio dos 
planos municipais.

A sustentabilidade exige esforço conjunto do poder público, do setor 
produtivo e da sociedade. A  cada um pesa a responsabilidade do cumpri-
mento efetivo e prático, de modo a concretizar todas as transformações 
propostas pela Política Nacional de Resíduos Sólidos.  

Cobrar das prefeituras, das câmaras municipais ou incluir na pauta elei-
toral de 2012 o tema resíduos sólidos e o compromisso com as soluções 
previstas faz parte da obrigação de todos aqueles que se comprometem 
com um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes 
e futuras gerações.

aluízio lEitE 
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A crise financeira e os catadores 
de materiais recicláveis
Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis *

A crise financeira internacional teve seu pior momento entre 
novembro de 2008 e fevereiro de 2009, ano em que foram comple-
tados 80 anos da crise financeira de 1929, que abalou o mundo 
capitalista e foi uma das causas da Segunda Guerra Mundial. 

A crise generalizada afetou o setor da reciclagem, que, em todo 
o mundo, tem preços ditados pela Bolsa de Valores de Londres. 
As commodities de materiais recicláveis (aparas de papel, sucata 
de ferro e plásticos) são classificadas como mercadorias primá-
rias, ou matérias primas, que têm seu preço cotado e negociado 
de forma global. Isto significa que os materiais coletados pelos 
catadores têm preços, são negociados em vários países e estão 
sujeitos às variações que as indústrias praticam ao redor do 
mundo, cotadas em dólar.

São vários os fatores que motivaram a queda, mas ao que 
tudo indica há uma tendência no mercado de cortar custos 
e diminuir a produção. Com isso, há também uma preferên-
cia em utilizar matérias-primas virgens em vez das recicla-
das. É o que está acontecendo com o papel. Durante a crise, 
preferiu-se utilizar, para a produção, os estoques de madeira, 
disponíveis a um custo menor, e cortar a produção derivada 
de matéria-prima reciclável.

Entretanto, a indústria de modo geral efetuou cortes, transfe-
rindo-os para os preços pagos pelos recicláveis e prejudicando 
apenas os catadores. 

Durante esse período em que a indústria deixou de comprar 
materiais recicláveis, o mercado da reciclagem quebrou. Indús-
trias de beneficiamento fecharam as portas, milhares de demis-
sões ocorreram. Os efeitos do período ainda podem ser vistos 
até hoje, pois o setor não se recuperou por completo.

Mas, sem dúvida, quem mais sofreu com a crise foram os cata-
dores de materiais recicláveis, a ponta de uma cadeia produtiva 
injusta, conhecida como cadeia produtiva suja – um sistema 

de produção que é sustentado pelo traba-
lho precarizado de catadores que exercem 
a atividade sem qualquer vínculo empre-
gatício. Eles vendem materiais recicláveis 
para ferros-velhos pequenos e médios, e até 
para redes de comércio de sucata. Além do 
trabalho em condições precárias, há casos 
de trabalhos análogos à escravidão, servidão 
por dívida, aluguel de carroças e trabalho 
infantil. São situações que violam os direitos 
humanos dos catadores, um dilema moral do 
setor da reciclagem que, no Brasil, apesar de 
ser considerado um dos maiores do mundo, 
ainda é mantido pela exploração destes 
trabalhadores. A indústria da reciclagem no 
Brasil é abastecida por bolsões de miséria 
espalhados por todo o país. Segundo estima-
tiva do Movimento Nacional dos Catadores 
de Materiais Recicláveis (MNCR), 90% de tudo 
que é reciclado vem das mãos dos cerca de 
800 mil catadores e catadoras em atividade 
nas ruas das metrópoles, que atuam dire-
tamente dentro de lixões a céu aberto ou 
organizados em cooperativas e associações.

No que diz respeito às cooperativas e 
associações de catadores que sobrevivem 
exclusivamente da coleta e venda de mate-
riais recicláveis, a queda no valor pago pelos 
materiais afetou diretamente a renda fami-
liar dos associados. Estima-se que esta queda 
tenha sido de 62%, em média. Sem ter como 
pagar os custos operacionais para realizar 
a coleta, pagar impostos e despesas admi-
nistrativas, centenas destas organizações se 
viram falidas. A maior parte dos associados 
deixou as organizações à procura de outras 
alternativas de trabalho, quase sempre 
informais. O preço do quilo do plástico, por 
exemplo, caiu de R$ 1,00 para R$ 0,60, e o 
do plástico de garrafas pet, de R$ 1,20 para 
R$ 0,35. Entre setembro de 2008 e janeiro 
de 2009, o preço do quilo de papelão espe-
cial reduziu-se de R$ 0,47 para R$ 0,12; do 
papelão fino, de R$ 0,37 para R$ 0,10; do 
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jornal, de R$ 0,27 para R$ 0,08; do papel misturado, de R$ 0,15 para R$ 0,01; 
e do papel branco, de R$ 0,47 para R$ 0,30. Em São Paulo, o ferro, que, em 
setembro de 2008, custava R$ 0,42 o quilo; em novembro do mesmo ano, 
encontrava-se a R$ 0,16.

Se a situação dos catadores nas organizações foi difícil, a dos catadores que 
trabalham individualmente foi ainda pior. Sem ter acesso a equipamentos 
que gerassem escala de produção, estes catadores tornaram-se presas ainda 
mais frágeis durante a crise, que promoveu a fome e o desespero. A renda dos 
catadores varia entre R$ 70 e R$ 140 mensais (média nacional), segundo dados 
de 2006 do Departamento de Economia da Universidade Federal da Bahia – 
Grupo de Estudos de Relações Intersetoriais (Geri) – sobre o custo de um posto 
de trabalho para o segmento dos catadores de materiais recicláveis; no estado 
de São Paulo, esta média aumenta um pouco, para cerca de R$ 200 mensais. 

Em entrevista no início do ano, Marcos Sérgio, diretor-presidente da RFR 
Reciclagem, empresa de processamento de sucata de ferro, declarou: “essa 
queda se reflete mais rápido para o carrinheiro, porque é onde conseguimos 
repassar imediatamente a redução do preço”. 

Segundo Alexandro Cardoso, membro do MNCR, o preço do metal despencou 
de 40% a 60%. Uma parte dessa queda se deve aos empresários que controlam 
a produção de ferro-gusa, uma matéria-prima virgem. Eles buscam melhorar 
as suas vendas e, para isso, reduzem os seus preços. Isso estimula as fundições 
e siderúrgicas a comprarem menos matéria-prima reciclada. Dessa forma, se 
torna mais em conta para a indústria trabalhar com matérias-primas virgens, 
retiradas diretamente da natureza, do que reciclar os materiais que são descar-
tados pela sociedade.

Cardoso afirma que as empresas procuram se unir ainda mais para repassar 
esta defasagem de cotação para os catadores: “isso pode ser chamado pelo nome 
de cartel, ou seja, uma junção de empresas feita para controlar o mercado e 
combinar os preços”. 

A queda nos preços afetou também os gestores públicos, que tiveram mais 
resíduos nas ruas das cidades para recolher. Sem ter onde vender o material, 
os catadores deixaram de coletar os materiais cujo preço foi prejudicado; além 
disso, houve o impacto gerado pelo abandono da atividade de catação por 
milhares de pessoas. Devido à maior quantidade de lixo nas ruas, o município 
paga a mais pela coleta e destinação do lixo para aterros sanitários privados, 
como é o caso da cidade de São Paulo. Com todos os seus aterros esgotados, 
a cidade tem de destinar os resíduos para outros municípios – cerca de 15 
mil toneladas por dia.

A alternativa a essa situação insustentável é o incentivo à organização autô-
noma dos catadores, por meio de cooperativas e associações que procuram 
especializar estes trabalhadores e dar regularidade à atividade de catação. 
Como qualquer setor produtivo que abastece a indústria brasileira, as organi-
zações de catadores precisam de infraestrutura para tornar o trabalho regular 
e de qualidade, assim como para aumentar a capacidade de processamento 
de resíduos, agregando novos catadores e formalizando novos postos de 
trabalho no país.

Já está mais que provada a capacidade de as cooperativas e associações de 
catadores gerarem trabalho e renda, combinando a inclusão social de pessoas 
excluídas do mercado de trabalho formal com políticas públicas de preserva-
ção do meio ambiente. São estudos acadêmicos e pesquisas socioeconômicas 
que têm mostrado a eficiência destas organizações frente à problemática da 
geração de resíduos nas grandes cidades, pois elas são alternativas à criação 
de lixões a céu aberto e à superlotação de aterros sanitários.
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regulação do Mercado 
A crise financeira mostrou o quanto o mercado da 

reciclagem no Brasil é frágil, pois está sujeito aos sola-
vancos da economia mundial sem ter ferramentas de 
controle e incentivo. Este é um dilema sério para um 
país que desponta como potência econômica e busca 
o crescimento sustentável. Como forma de defender a 
categoria, o MNCR propôs ao Comitê Interministerial 
de Inclusão Econômica dos Catadores a criação de uma 
Câmara Técnica do Setor de Reciclagem para estudar 
mecanismos de regulação do mercado – uma forma 
de dar estabilidade ao setor.

Nas palavras de Roberto Rocha, também repre-
sentante do MNCR, “uma ação é cobrar a regulação 
do mercado da reciclagem. Os catadores não podem 
pagar pela crise como está acontecendo. Deve haver 
mecanismos de defesa do mercado da reciclagem, 
assim como acontece no setor agrícola, entre outros. 
Do mesmo jeito que as empresas recebem incenti-
vos fiscais e econômicos dos governos federal, esta-
dual e municipal,nós também queremos ajuda. Até 
porque são as cooperativas as verdadeiras geradoras 
de emprego”.

No entanto, na sua avaliação, a regulação do 
mercado não é a única solução. 

É preciso que as prefeituras comecem a contratar 
as cooperativas de catadores para realizar a coleta de 
recicláveis nas cidades, como já é feito em algumas 
cidades. Só remunerando o catador pelo trabalho que 
realiza, será possível dar regularidade à coleta seletiva, 
e estabilidade econômica ao catador.

pagar os catadores
O MNCR vem lutando nos municípios e junto ao 

governo federal, buscando atendimento assistencial 
de emergência para as famílias de catadores atingidas 
pela queda dos preços. Porém, esta não é uma solu-
ção definitiva. A grande reivindicação hoje em todo 
o Brasil é o pagamento aos catadores pelos serviços 
de coleta que realizam nas cidades, como é feito em 
Belo Horizonte (MG), e em Araraquara, São José do 
Rio Preto, Diadema, Biritiba Mirim, Arujá, e Assis (SP). 

A contratação das organizações de catadores para 
realizar a coleta seletiva é uma forma de garantir a 
continuidade do serviço de coleta mesmo com baixa 
no mercado. Hoje, a Lei Federal nº 11.445, sobre a Polí-
tica Nacional de Saneamento, permite que os municí-
pios contratem estas organizações sem a necessidade 
de licitação e com menos burocracia. O projeto de lei 
sobre a Política Nacional de Resíduos Sólidos, prestes 
a ser votado na Câmara dos Deputados, prevê em seu 
texto o fomento a estas organizações, bem como a 
contratação e o pagamento aos catadores.

Hoje, os municípios pagam milhões por mês para 
que empresas enterrem o lixo. O justo seria que isto 
fosse pago aos catadores, por impedirem que os resí-
duos sejam enterrados e poluam o meio ambiente. 
Esta atitude permite a geração de renda, a inclusão 
social e a produção de matérias-primas limpas, preser-
vando o meio ambiente.

As cooperativas e associações de catadores de mate-
riais recicláveis prestam um serviço público à socie-
dade. Elas estão constituídas legalmente enquanto 
organizações civis sem fins lucrativos; portanto, seu 
fim último não é o lucro, como é o caso das empresas 
de comercialização de materiais. Estas organizações 
trabalham com a finalidade da prestação de serviços à 
sociedade e ao meio ambiente. A coleta porta a porta, 
a interação com a comunidade e a capacitação cons-
tante de seus cooperados e associados são formas de 
garantir novo sentido à atividade de catação e à função 
do catador como trabalhador e agente ambiental.

Algumas iniciativas em andamento visam apoiar o 
trabalho realizado pelas cooperativas. No entanto, 
estas ações ainda não são suficientes para manter 
a estabilidade e melhorar de modo amplo a situa-
ção dos catadores. É por este motivo que o MNCR 
iniciou uma campanha coordenada nacionalmente, 
no sentido de as prefeituras contratarem as organiza-
ções de catadores e pagarem pelos serviços que elas 
prestam à sociedade de forma gratuita. Em diver-
sas cidades, já se conquistou este direito. Nelas, os 
serviços de coleta seletiva são modelos nacionais de 
iniciativas bem-sucedidas.

MoviMEnto nacional dos catadorEs dE MatEriais rEciclávEis

é um movimento social que há 10 anos organiza os catadores e catado-
ras de materiais recicláveis no Brasil. Busca a valorização da categoria 
e tem por princípio garantir a independência da classe.
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Saúde
Saúde Pública, a universalização de fato
O que é preciso para que o Sistema Único de Saúde seja realmente Univer-
sal? O problema está no financiamento da saúde ou na gestão do Sistema? 
O fato é que o Brasil tem um sistema de saúde que se apoia em três 
princípios: universalidade, integralidade e equidade. E que muito ainda 
pode ser feito para que esses princípios democráticos cheguem na ponta 
do sistema: o cidadão.

Dr. Aluízio aborda, em seu artigo, a regulamentação da Emenda 29 e suas 
vantagens, tais como: a garantia de aplicação mínima de impostos arrecada-
dos e a definição clara dos investimentos em saúde. Ele explica também suas 
duas propostas: a do financiamento da saúde a partir de um imposto sobre 
grandes fortunas, e o Plano Nacional de Capacitação dos Gestores de Saúde. 

Em seguida, temos as impressões de Jovino Cândido sobre financiamento 
e gestão do SUS. Ele aponta mais um gargalo da universalização: a concen-
tração de serviços de saúde em cidades-polo e a dualidade dos municípios 
que, por vezes, têm muita autonomia na gestão e, em outras, são total-
mente dependentes da gestão estadual.

Por fim, Gilberto Natalini faz um apanhado histórico e político da 
criação SUS. Em seu artigo, explicam-se também, a descentralização do 
Sistema, seus marcos regulatórias e, por fim, a necessidade de regula-
mentação da Emenda 29.
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A Emenda 29 e outras formas de 
financiamento para o SUS

dr. aluizio

joVino Cândido

Gilberto natalini

Universalização da Saúde no Brasil: 
falta dinheiro ou é problema de gestão?

Saúde e Estado democrático
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“na gestão pública, 
precisamos privilegiar 
o conhecimento, o que 
significa manter uma 

capacitação constante do 
gestor municipal”.

A Emenda 29 e outras formas de 
financiamento para o SUS
Dr. Aluizio*

A saúde, seja ela pública ou privada, é a 
principal preocupação do povo brasileiro. 
Não é por menos que o financiamento e 
a gestão em saúde pública tém sido temas 
recorrentes no país e, neste sentido, preci-
samos tomar muito cuidado para não repe-
tir velhos dogmas que estão prejudicando 
demais esta questão. 

Por exemplo: a questão do financiamento. 
Países como Estados Unidos e Austrália inves-
tem mais de 20% do PIB em saúde. O Brasil, 
neste indicador, ocupa a 72ª posição, inves-
tindo 3,7%, com uma média anual de US$ 
317 por pessoa. Uma curiosidade: em 2003, 
aplicávamos US$ 280 por habitante, e ocupá-
vamos a 35ª posição. Em 5 anos, aumenta-
mos em US$ 37 o gasto em saúde por habi-
tante, mas caímos 37 posições no ranking 
mundial. Hoje o desempenho brasileiro é 
40% mais baixo do que a média internacional 
(US$ 517). E apesar de sermos a maior econo-
mia da América do Sul, Argentina, Uruguai e 
Chile se saem melhor do que nós quando se 
fala de investimentos em saúde. A verdade 
é que para uma economia que pretende ser 
protagonista mundial nas próximas décadas, 
não podemos perder tantas posições, e em 
tão pouco tempo, em indicadores que tradu-
zem o desenvolvimento humano da nação. 
Afinal, um Estado que não garanta a saúde 
da sua população é inviável, e não pode ser 
protagonista da geopolítica mundial.

Neste sentido, regulamentar a Emenda 29 foi fundamental, 
pois além de garantir uma aplicação mínima oriunda dos impos-
tos, ela define mais claramente o que realmente é investimento 
em saúde e o que é despesa corrente, além de garantir a varia-
ção ano-a-ano dos gastos da União em decorrência da variação 
nominal do PIB.

Mas, se é verdade que o custo da saúde é alto, também é 
verdade que o seu financiamento não pode passar por estraté-
gias que sobrecarreguem ainda mais a imensa maioria da popu-
lação brasileira. Assim, buscando contribuir com esta discussão, 
propus um imposto que vem ao encontro da nossa Constituição, 
e que prima por não impactar a totalidade da população, reser-
vando aos mais ricos a tarefa, constitucional, de contribuírem 
com novos recursos para a saúde pública. Esta cobrança seria 
escalonada, e partiria de patrimônios acima de R$ 5 milhões 
de reais, um valor quase três vezes maior do que o que se taxa, 
por exemplo, na França, onde a fortuna acima de 800 mil euros 
pagam imposto.

O imposto sobre grandes fortunas, previsto pela Constituinte 
de 1988, e realidade em vários países como a França e a Itália, 
seria, após 23 anos de atraso, regulamentado. Mas no caso 
proposto, a totalidade da sua aferição seria aplicada na cons-
trução do SUS. Ele representaria, segundo estudos preliminares, 
uma injeção de U$ 40 bilhões na saúde. 
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Além disso, este tipo de imposto é recomendado pela própria 
Organização Mundial de Saúde, que o coloca no topo de uma 
lista de medidas inovadoras para o financiamento da saúde, 
sendo ainda, segunda esta publicação da OMS, mais rendoso 
que a experiência brasileira do imposto sobre movimentação 
financeira (4ª colocada na lista). 

Na gestão pública, precisamos privilegiar o conhecimento, o 
que significa manter uma capacitação constante do gestor muni-
cipal. Neste sentido, encaminhei uma indicação ao Ministério 
da saúde para criar o “Programa Nacional de Gestão em Saúde”

Segundo este programa, caberá ao Ministério da Saúde forne-
cer aos Estados as informações necessárias para uma capacita-
ção contínua dos gestores municipais, através de elementos de 
tecnologia e inovação que permitirão aos Secretários estarem 
conectados às melhores soluções para uma política pública 
universal de saúde. 

Esta capacitação seria realizada nas capitais dos Estados, 
cabendo a eles disseminar o conhecimento apreendido pelo 
Ministério da Saúde através de seminários, jornadas, ou cursos, 
no tempo em que estes se façam necessários. Com isto, estare-
mos criando um ambiente permanente de diálogo entre Secretá-
rios Municipais, Secretários Estaduais, e órgãos do Ministério da 
Saúde, bem como com as Instituições acadêmicas que trabalham 
o tema “Políticas Públicas de Saúde”. 

Zelar pela saúde pública é uma obrigação de todo cidadão.

dr. aluizio

é Deputado Federal 
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da Sociedade Brasileira 
de Neurocirurgia.
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Universalização da Saúde no Brasil: 
falta dinheiro ou é problema de gestão?

Jovino Cândido*

A oferta de serviços de saúde é um dos 
maiores desafios públicos do País. As 
demandas sociais neste setor também são 
bem mais intensas nas médias e nas gran-
des cidades brasileiras e, em especial, nas 
Regiões Metropolitanas.

Há 23 anos, com a promulgação da Consti-
tuição Federal de 1988, o Congresso Nacional 
decidiu universalizar os serviços públicos de 
saúde e instituiu a criação do Sistema Único 
de Saúde (SUS).

Nestas duas décadas, o SUS passou por 
uma série de reformulações em suas  polí-
ticas públicas de atendimento, mas ques-
tões de ordem financeira e estrutural ainda 
dificultam a operacionalização eficaz de 
todo o sistema.

A constatação da carência de recursos para 
investimentos vem exigindo dos entes federa-
tivos um esforço cada vez maior no direcio-
namento de verbas próprias e há um clamor 
nacional em favor da definitiva aprovação da 
Emenda Constitucional nº 29.

Estados e municípios, há vários anos, já 
participam, respectivamente, com o finan-
ciamento de saúde pública na proporção 
de 12% e 15% das suas receitas de impos-
tos e transferências constitucionais. O que 
se aguarda neste momento é que a União 
também direcione 10% das suas receitas para 
o financiamento da saúde.

Em 2010, por exemplo, os serviços públi-
cos de saúde prestados em todo o território 

nacional consumiram a importância de R$ 183.321.272,00. 
Deste montante, os municípios participaram com 36,55% (R$ 
66,9 bilhões); os Estados com 30,39% (R$ 55,7 bilhões) e a União 
com 33,06% (ou R$ 60,6 bilhões).

Como se observa, embora a responsabilidade principal com a 
saúde pública seja de natureza federal, o Tesouro Nacional, em 
termos práticos, assume somente um terço do seu financiamento.

A chamada Atenção Básica, vinculada ao atendimento primá-
rio nas unidades de saúde, recebeu 22,11% desta verba anual 
(R$ 40,5 bilhões), enquanto para o financiamento da Assistên-
cia Hospitalar e Ambulatorial, foram destacados 48,66%, ou 
R$ 89,2 bilhões.

É evidente, portanto, que a escassez de recursos influencia 
diretamente na oferta de serviços, afinal, em 2010, o País regis-
trou um volume de 11,3 milhões internações, ou seja, 1,2 milhão 
de internações a menos do que em 1995, época em que o SUS 
ainda estava dando seus passos iniciais.

Mas não é apenas a escassez de verbas que dificulta as ações 
do Poder Público nos serviços de saúde. A estrutura de aten-
dimento (hospitais, médicos, recursos tecnológicos etc) está 
muito concentrada nas chamadas cidades polos, e esta realidade 
concentra a oferta de serviços de maneira demasiada.

O perfil de ocupação territorial em todo o País é outro grande 
desafio, inclusive nos Estados mais desenvolvidos. No Estado de 
São Paulo, por exemplo, 63% dos municípios possuem menos 
de 20 mil habitantes, e esta realidade inibe a oferta de servi-
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ços de saúde de excelência. Composta de 67 municípios, as três regiões 
metropolitanas paulistas detêm apenas 5,67% do território do Estado, 
mas abrigam 58,52% da população. 

Como boa parte dos serviços do SUS segue um processo de remuneração 
pelo sistema de produção, tais desigualdades no atendimento motivam 
diferenças também nos desembolsos financeiros.

Outro diferencial expressivo apurado no contexto da saúde pública das 
regiões metropolitanas diz respeito ao processo de gestão do Sistema 
Único de Saúde. Há localidades em que a presença da gestão municipal 
é mais marcante, porém  existem outros locais onde a predominância é 
do comando estadual.

Este diferencial, aliás, tem um vínculo muito forte com a rede hospitalar 
estadual instalada no território paulista, bem como com a instalação de 
universidades públicas. O conhecimento de cada realidade regional e a 
compreensão dos fatores que  motivam as desigualdades são caminhos 
indispensáveis para eventuais propostas de reformulação do sistema de 
saúde pública.

Há de se rever, igualmente, a postura de alguns governos que vêm 
repassando os serviços de saúde para Organizações Sociais, entidades 
que nem sempre têm o compromisso público de prestar a assistência 
adequada e visam apenas os resultados financeiros.

O desafio imposto é de ordem coletiva e envolve todas as autorida-
des constituídas.

Jovino cândido
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ANO  
 

INTERNAÇÕES SUS/BRASIL  
 

INTERNAÇÕES 
 ESTADO DE SP  

 

EM SP (%)  
 

1995  
 

12.646.200  
 

2.499.263  
 

19,76  
 

1996  
 

11.932.654  
 

2.266.171  
 

18,99  
 

1997  
 

11.772.367  
 

2.205.620  
 

18,74  
 

1998  
 

11.714.756  
 

2.192.121  
 

18,71  
 

1999  
 

11.950.797  
 

2.219.107  
 

18,57  
 

2000  
 

11.937.323  
 

2.226.530  
 

18,65  
 

2001  
 

11.756.354  
 

2.178.409  
 

18,53  
 

2002  
 

11.713.749  
 

2.174.762  
 

18,57  
 

2003  
 

11.638.194  
 

2.213.118  
 

19,02  
 

2004  
 

11.492.883  
 

2.226.655  
 

19,37  
 

2005  
 

11.429.133  
 

2.286.107  
 

20,00  
 

2006  
 

11.338.039  
 

2.282.498  
 

20,13  
 

2007  
 

11.330.096  
 

2.322.631  
 

20,50  
 

2008  
 

10.743.603  
 

2.162.155  
 

20,12  
 

2009  
 

11.109.834  
 

2.271.552  
 

20,45  
 

2010  
 

11.357.966  
 

2.351.919  
 

20,70  
 

TOTAL  
 

185.863.948  
 

36.078.618  
 

19,41  
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Saúde e Estado democrático
Gilberto Natalini *

Garantir a saúde dos habitantes de um país 
é um dos deveres primordiais de um Estado 
democrático. Cabe ao governo fornecer as 
condições de saúde para a população, com 
hospitais públicos de qualidade, que supor-
tem toda a demanda, e profissionais bem 
preparados e motivados.

O Brasil está dedi-
cado a providenciar à 
população acesso a esse 
direito, graças a um 
mecanismo pioneiro na 
saúde pública: o Sistema 
Único de Saúde. O SUS, 
criado na Constituição de 
1988, foi uma proposta 
ousada dos constituintes 
no sentido de oferecer 
ao povo brasileiro um 
sistema público de saúde 
universal e gratuito. 

O ideal da saúde 
pública no Brasil desen-
volveu-se ao longo do 
último século. A construção do SUS é um 
processo no qual a diretriz da descentra-
lização das ações e dos serviços de saúde 
vem se desenhando desde o movimento 
pela Reforma Sanitária, na década de 70. A 
proposta passa pelas experiências de medi-
cina comunitária, pelos movimentos popu-
lares e avança no conhecido movimento 
municipalista. Em 1979, o Centro Brasileiro 

de Estudos em Saúde apresenta e discute a primeira proposta 
de reorientação do sistema de saúde.

A crise econômica dos anos 80 gera uma nova situação, 
exigindo o reconhecimento do governo e a necessidade de 
mudar o sistema, que assegurava saúde apenas aos contri-
buintes da Previdência Social. A própria população começa a 
se organizar e lutar pela democratização do país.

Em 1982, o governo muda a forma de pagamento do setor 
privado contratado, ao introduzir o pagamento por diagnós-
tico, a Autorização de Internação Hospitalar (AIH). Passa ainda a 
celebrar convênios com os Estados e os municípios, e a repassar 
recursos. Com a instituição das Ações Integradas de Saúde – 
AIS, os setores públicos de saúde se conhecem e iniciam um 
processo de planejamento mais integrado e articulado. Criam-se 
as Comissões Interinstitucionais, base dos Sistemas Unificados 
e Descentralizados de Saúde – Suds.

Em 1986, realiza-se a 8ª Conferência Nacional de Saúde, 
que, com ampla participação, 
discute a situação da saúde no 
país e aprova um relatório com 
recomendações de descentra-
lização, participação popular 
e eficiência da gestão local. 
Essas recomendações passam a 
constituir o projeto da Reforma 
Sanitária Brasileira. A proposta 
da reforma para reorientar o 
sistema de saúde é a implan-
tação do SUS - Sistema Único 
de Saúde.

Em 1988, o texto constitu-
cional consagra a saúde como 
produto social e estabelece 
as bases legais dos municí-
pios como responsáveis pela 

elaboração da política de saúde. A saúde é incluída no capí-
tulo da Seguridade Social, que é o conjunto das ações de 
Saúde, Previdência Social e Assistência Social, com finan-
ciamento comum.

A Constituição define que o SUS é um sistema formado por 
várias instituições dos três níveis de governo (União, Estados e 
municípios), e complementarmente pelo setor privado contra-
tado e conveniado. O setor privado, quando contratado pelo 
SUS, atua com as mesmas normas do serviço público.

“Um dos fatores 
fundamentais para o 
sucesso do SUS é sua 
descentralização, que 

confere aos responsáveis 
pela execução das ações o 

poder para tomar decisões”.
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O SUS deve atender a todos, de acordo com 
as suas necessidades, independentemente de 
pagamento. O sistema precisa atuar de maneira 
integral, com as ações de saúde voltadas para o 
indivíduo e para a comunidade, com ações de 
promoção, prevenção e tratamento.

Um dos fatores fundamentais para o sucesso 
do SUS é sua descentralização, que confere aos 
responsáveis pela execução das ações o poder 
para tomar decisões. Dessa maneira, cada muni-
cípio é responsável pela administração de seus 
recursos e pela prestação de serviços à população.

A organização do SUS é fundamental para que 
sejam oferecidos ações e serviços de acordo com 
as necessidades da população. É essencial para 
que o sistema seja eficiente e eficaz, produzindo 
resultados com qualidade. Também é funda-
mental que se mantenha o caráter democrático, 
assegurando o direito de participação de todos os 
segmentos envolvidos com o sistema: dirigentes 
institucionais, prestadores de serviços, trabalha-
dores de saúde e usuários dos serviços.

O SUS tem também o dever de ser equânime. 
Isso significa que todas as pessoas têm direito ao 
atendimento de suas necessidades, mas devem ser 
respeitadas suas diferenças e necessidades diver-
sas. O princípio da eqüidade é que o sistema deve 
estar atento às desigualdades.

O Sistema de Saúde Único é regulamentado 
pelas duas Leis Orgânicas da Saúde, a 8080/90 
e a 8142/90, editadas para dar cumprimento ao 
mandamento constitucional de disciplinar legal-
mente a proteção e a defesa da saúde. São leis 
nacionais que têm caráter geral, contêm diretrizes 
e os limites que devem ser respeitados pela União, 
pelos Estados e pelos municípios ao elaborarem 
suas próprias normas. São destinadas, portanto, a 
esclarecer o papel das esferas de governo na prote-
ção e na defesa da saúde, orientando suas respec-
tivas atuações para garantir o cuidado da saúde.

A Lei 8080/90 dispõe sobre as condições para a 
promoção, a proteção e a recuperação da saúde, 
a organização e o funcionamento dos serviços 
correspondentes e estipula outras providências. 
Ela regulamenta em todo território nacional as 
ações de saúde, com diretrizes ao gerenciamento 
e à descentralização, e permite à iniciativa privada 
participar do Sistema Único de Saúde em cará-
ter complementar, com prioridade das entida-
des filantrópicas sobre as privadas lucrativas na 
prestação de serviços. A descentralização político-
-administrativa é enfatizada na forma da munici-
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palização dos serviços e das ações de saúde, com redistribuição 
de poder, competências e recursos em direção aos municípios.

A mesma lei define as áreas de atuação do SUS: assistência 
terapêutica integral, inclusive farmacêutica; controle e fiscali-
zação de alimentos, água e bebidas para o consumo humano; 
orientação familiar; participação na área de saneamento; 
participação na preparação de recursos humanos; saúde do 
trabalhador; vigilância epidemiológica; vigilância nutricional; 
e vigilância sanitária.

O caráter administrativo também é regulado pela Lei 8080/90. 
Ela veda, por exemplo, o exercício de cargo de chefia ou função 
de confiança no SUS aos proprietários, administradores ou diri-
gentes de entidades filantrópicas e privadas lucrativas. Trata 
também da gestão financeira, condicionando a existência de 
conta específica para os recursos da saúde e a fiscalização da 
movimentação bancária pelo Conselho Municipal de Saúde, e 
define os critérios para a transferência de recursos. São eles: 
perfil demográfico e epidemiológico, características quantitativas 
e qualitativas da rede, desempenho técnico e econômico-finan-
ceiro no período anterior e nível de participação orçamentária 
para a saúde. O mencionado dispositivo, principalmente, garante 
a gratuidade das ações e dos serviços nos atendimentos públicos 
e privados contratados e conveniados.

A Lei 8142/90 dispõe sobre a participação da comunidade 
na gestão do Sistema Único de Saúde e sobre as transferências 
intergovernamentais de recursos financeiros na área da saúde 
e  estipula outras providências. Esta lei institui as instâncias 
colegiadas e os instrumentos de participação social em cada 
esfera de governo. O mencionado dispositivo condicionou o 
recebimento de recursos financeiros à existência de Conselho 
Municipal de Saúde, funcionando de acordo com a legislação.

A lei concede o repasse regular e automático de recursos 
para municípios, Estados e Distrito Federal e preconiza que, 
para receber recursos de forma regular e automática, Estados, 
Distrito Federal e municípios deverão ter Fundo de Saúde, 
Conselho de Saúde, Plano de Saúde e contrapartida de recursos 
em seus orçamentos.

O SUS sobrevive há 23 anos sem ter ainda uma fonte garantida 
de recursos. Em que pese a aprovação pela Câmara Federal e 
pelo Senado da Emenda 29 no ano 2000, o país e os 150 milhões 
de brasileiros usuários do SUS aguardam até hoje a regulamenta-
ção da referida emenda, o que deveria ter acontecido em 2004. 

Dessa forma, o SUS continua sendo, como foi desde o início 
de sua criação, subfinanciado, nunca tendo fontes seguras de 
recursos para fazer promoção, prevenção, cura e reabilitação 
em saúde, conforme a responsabilidade que lhe foi conferida. 

“O SUS continua sendo, 
como foi desde o início de 
sua criação, subfinanciado, 
nunca tendo fontes seguras 

de recursos para fazer 
promoção, prevenção, cura 

e reabilitação em saúde, 
conforme a responsabilidade 

que lhe foi conferida”.

“O Brasil precisa financiar 
adequadamente o SUS. É 

uma questão humanitária e 
social do nosso país. nada há 
de mais importante na vida 
de cada um de nós do que a 

saúde”.
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O SUS realiza 500 milhões de consultas 
médicas por ano, 3,2 bilhões de procedimen-
tos de saúde e 4 milhões de partos. Tem o 
melhor sistema de vacinação do mundo e 
um dos melhores programas contra a AIDS. 
O SUS é o maior transplantador de órgãos 
do mundo e patrocina 30 mil equipes de 
Saúde da Família, que atendem cerca de 120 
milhões de pessoas de casa em casa. 

O Brasil investe 7,5% do seu PIB em saúde, 
mas apenas 3,5% no Sistema Público, ou 
seja, no SUS. Neste cenário, a carga maior de 
investimento está sobre os municípios que 
investem em média cerca de 20% de seus 
orçamentos públicos. Todos os municípios 
cumprem os 15% da Emenda 29. Metade dos 
governos estaduais descumpre a Emenda 
29 e não coloca os 12% dos orçamentos 
próprios dos Estados em ações de saúde. 
No âmbito do Governo Federal, a situação 
é ainda mais grave, pelo motivo que não 
há vinculação de percentual fixo do tesouro 
nacional para o SUS. 

O povo brasileiro, em sua imensa maioria, 
pelas condições sociais e de renda, não pode 
custear do próprio bolso seu atendimento 
de saúde. Dependem dos serviços públicos 
de saúde. Aqueles que conseguem pagar um 
plano privado de saúde, quando o problema 
é grave e custoso acabam sendo encaminha-
dos para o SUS. Por todos esses motivos, o 
Brasil precisa financiar adequadamente o 
SUS. É uma questão humanitária e social do 
nosso país. Nada há de mais importante na 
vida de cada um de nós do que a saúde.

Por isso, é tão importante que o Senado 
aprove, com urgência, o Projeto de Lei nº 
121/07, do Senador Tião Viana, que regula-

GilbErto natalini

é médico gastrocirur-
gião e vereador (PV) 
pelo terceiro mandato 
na Câmara Munici-
pal de São Paulo. Foi 
secretário de Partici-
pação e Parceria da 
Prefeitura de São Paulo 
(2005/2006), secretário 
de Saúde de Diadema 
(1998/200) e presidente 
do Conselho Nacional 
de Secretários Muni-
cipal de Saúde (CONA-
SEMS). Preside a Comis-
são de Meio Ambiente 
da Câmara Municipal 
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menta a Emenda 29, vinculando 10% do orçamento federal, 12% dos orça-
mentos estaduais e 15% dos orçamentos municipais, nas ações de saúde 
devidamente definidas. Essa lei garantiria o cumprimento das diretrizes 
da Emenda 29 e melhoraria o serviço prestado pelo SUS em toda a nação.

Lutar pelo SUS é lutar pela saúde de toda a nação. O plano montado na 
Constituição de 1988 é pioneiro e completo, tratando com respeito todos 
os brasileiros. Agora é o momento de reivindicar o direito de todo o povo 
brasileiro a um sistema público de saúde universal e gratuito.
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Verdes
em Ação

Há pouco mais de um ano do término do segundo 
mandato do prefeito Clóvis Volpi em Ribeirão Pires 
(SP), uma das perguntas mais freqüentes endereçadas 
ao chefe do Executivo está relacionada às suas reali-
zações e a avaliação que faz da gestão. 

O questionamento é absolutamente normal para o 
período, mas traz em sua resposta algo que vai além 
das formalidades de uma prestação de contas. Desde 
2005, a Estância Turística localizada no Grande ABC, 
vem passando por transformações que a colocaram 
como referência nas áreas de educação, crescimento 
sustentável e investimentos sociais. Saiu do papel de 
coadjuvante para ganhar os holofotes porque investiu 
na recuperação econômica.

Clóvis Volpi costuma dizer que sua grande obra é o 
conjunto das pequenas obras. E mesmo que em seu 
portfólio constem realizações de porte como o Terminal 
Rodoviário e o Complexo Hospitalar da Estrada da Colô-
nia, o chefe do Executivo não tem dúvidas de que todo 
esse resultado só foi possível por conta da decisão de 
negociar dívidas, tomada logo no início de seu primeiro 
mandato. Não gastar um centavo além da arrecadação 
para colocar as finanças da cidade em ordem, passou 
a ser palavra de ordem em Ribeirão Pires.  

A recuperação econômica de Ribeirão Pires foi o 
passo fundamental para colocar o Município na rota 
do crescimento e afastar o fantasma dos R$ 86 milhões 
de dívidas herdados de gestões passadas. Hoje com 
todos os débitos negociados, parcelas pagas em dia e 
praticamente 70% da dívida já quitada, Ribeirão Pires 
é uma cidade adimplente. Tem o nome limpo para 
obter verbas dos governos estadual e federal e crédito 
de outros organismos que financiam obras públicas.

A decisão de pagar dívidas requer coragem dos 
governantes, pois significa abrir mão de obras e servi-
ços. Em Ribeirão Pires, durante os últimos seis anos, 
em média, R$ 800 mil reais por mês foram destinados 
à quitação de débitos diversos que incluem desde 
precatórios até dívidas trabalhistas com o INSS. As 
obras da UBS do Centro Alto, anunciadas na semana 
passada, vão custar R$ 700 mil, ou seja, pouco menos 
que uma parcela média da dívida.  

Questionado se não seria melhor ter feito uma UBS 
do que pagar a dívida, Covis Volpi, explica: “Se não 
houvesse a decisão de negociar e pagar as dívidas, o 
valor teria aumentado muito por causa dos juros e 
chegaríamos ao final do mandato devendo dois ou 
três orçamentos, o que inviabilizaria totalmente as 
finanças da cidade. Não haveria como pagar e nem 
como pedir verbas ao Estado e à União” – diz o chefe 
do Executivo.  Volpi lembrou ainda que o não paga-
mento da dívida faria com que os credores acionas-
sem o Município judicialmente. Neste caso e à medida 
em que fossem ganhando a causa, o dinheiro seria 

Ribeirão Pires
Recuperação econômica tirou a cidade 
do papel de coadjuvante

Todas as escolas possuem cozinha equipada 
e merendeiras que fazem as refeições com 
supervisão de nutricionistas.
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2005 2011
Orçamento R$ 72 milhões R$ 177 milhões

Escolas Municipais 20 32

Alunos na rede municipal 4 mil 8,5 mil

Investimentos em obras R$ 6 milhões R$ 48 milhões

Merenda escolar - Refeições/dia 12 mil 40 mil

Atendimento a famílias carentes 2.288 4.337

Escolinhas de Esportes 600 alunos 3.680 alunos

Verbas para entidades R$ 168 mil R$ 1,2 milhão

Leitos hospitalares 45 123 com novo hospital

Exames Clínicos/ano 84 mil 264 mil

Atendimentos dentários/ano 6 mil 30 mil

Transporte de pacientes 5 mil 28 mil

Moradores beneficiados com asfalto 10 mil 70 mil

Evolução em números

A cidade instalou academias ao ar livre 
para incentivar e permitir o acesso à 

prática esportiva para todas as idades.

As escolas da rede municipal também são 
equipadas com salas de informática.

automaticamente tirado dos cofres públicos para 
honrar os débitos antigos. “Não sobraria para cons-
truir UBSs e escolas e nem para manter e custear as 
já existentes. Seria o caos, ao contrário da situação 
de equilíbrio que vivemos agora” – 

A situação de equilíbrio significa um ganho ines-
timável de qualidade de vida para o Município (ver 
quadro). A educação básica da cidade foi eleita a 
melhor da região por anos consecutivos, e o Festi-
val do Chocolate consolidou a posição de Ribeirão 
Pires como estância turística. Leis atualizadas de 
uso do solo e totalmente adequadas à sustentabi-
lidade permitiram o investimento de mais de R$ 
120 milhões em instalação e ampliação de empre-
sas.  Além disso, a gestão de Clóvis Volpi duplicou o 
número de alunos na rede municipal e aumentou em 
seis vezes as vagas nas escolinhas de esportes, além 
de ter asfaltado meio milhão de metros quadrados 
de ruas em bairros distantes e aumentado substan-
cialmente os repasses para os programas sociais. 
“Nada disso seria possível sem uma gestão financeira 
responsável” – conclui o prefeito.
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“O gosto pelo 
conhecimento é a 

melhor herança que 
posso deixar”.

O biodiesel, combustível biodegradável 
feito a partir de óleos vegetais ou gordura 
animal que substitui o tradicional óleo diesel, 
é uma fonte limpa e renovável de energia que 
tem grande potencial para gerar emprego e 
renda para o campo. Existem muitas espécies 
vegetais que podem ser usadas na produção 
do biodiesel, como o girassol, o amendoim, 
mamona, a soja, entre outros. No Brasil há 
muitas terras cultiváveis que podem produ-
zir uma enorme variedade de oleaginosas, 
principalmente nos solos menos produtivos, 
com um baixo custo de produção. 

O biodiesel teve sua primeira patente regis-
trada no Brasil, pelo seu inventor, o profes-
sor e engenheiro químico Expedito Parente. 
Ele pediu para patentear o biocombustível 
em agosto de 1980 no Brasil, e a patente 
foi obtida em 1983. Os estudos começaram 
em 1978, no Departamento de Engenharia 
Química do Centro de Tecnologia da Univer-
sidade Federal do Ceará (UFC).  

Graças às suas descobertas, o uso como 
combustível proporciona ganho ambiental 
para todo o planeta, pois colabora para dimi-
nuir a poluição e o efeito estufa. Atualmente, 
o biodiesel vendido nos postos pelo Brasil 
possui 5% de biodiesel e 95% de diesel (B5). 
E, de acordo com o Programa Nacional de 
Biodiesel do Governo Federal, até 2013 todo 
o diesel comercializado terá de ter 5% de 
biodiesel em sua mistura. 

O professor Expedito Parente faleceu no dia 
13 de setembro deste ano e, infelizmente, 
não pode mais presenciar as mudanças que 
suas descobertas vão proporcionar à socie-

dade brasileira e mundial. Além de prestar uma homenagem ao 
professor por seus estudos, descobertas e trabalhos realizados, 
a Revista Pensar Verde resgata o projeto de municipalização do 
Biodiesel, gentilmente cedido por Hélio Amorim, de São Paulo. 

Ele acreditava que o programa de biodiesel municipal é 
uma alternativa concreta de geração de trabalho e renda para 
milhares de pessoas, combate à poluição, transformação do lixo 
em desenvolvimento e riqueza, fundamentado no modelo de 
sociedade sustentável, além de contribuir objetivamente para 
a educação ambiental com mudança de cultura. 

O material que a Pensar Verde publica nesta edição tem como 
objetivo disseminar uma ideia verde que pode ser replicada 
em municípios, isoladamente ou consorciados, conforme suas 
estruturas e peculiaridades. O contato para mais informações é 
com o sr. Hélio Amorim, que trabalhou com Expedito Parente, 
e cujo e-mail é helioamorim@uol.com.br .

alguns pontos do programa biodiesel Municipal 
• Implantar usinas compactas que produzem 2 mil litros 

por dia de biodiesel e, no projeto, a geração de empregos 
chega a beneficiar 500 famílias por cada usina.

• As mini-usinas podem utilizar como matéria prima o óleo 
mais produzido na região, ou de mais fácil produção e com 
isso beneficiar famílias que vivem da agricultura familiar.

• Em caso de municípios com menor vocação rural, pode-se 
ainda utilizar óleo de cozinha usado. Segundo o projeto de 
Expedito Parente, para que o custo do Biodiesel produzido 
com base na agricultura familiar não seja muito superior 
ao custo do óleo diesel oriundo do Petróleo, deve-se consi-
derar a espécie oleaginosa e a região produtora. 

• Um ideia verde deve ser aquela que agrega crescimento 
econômico e social, sem perder de vista as necessidades 
do meio ambiente.

O Biodiesel de Expedito Parente e seu legado
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cláudio turtelli,
Dirigente do Partido Verde no 
Estado de São Paulo

O que pensa

Entrevista

pensar Verde – Esta edição da Pensar Verde traz temas amplos, 
porém com um foco nas cidades e municípios. Como o sr. está 
vendo o Partido neste momento em relação ao crescimento no 
plano municipal?

cláudio turtelli – A expectativa é de possamos avançar em 
relação ao número de cadeiras nas câmaras de vereadores e 
ampliar nossos quadros de prefeitos e vice-prefeitos. Hoje o 
PV está organizado em quase 2/3 dos municípios brasileiros, 
podendo ampliar esse número até as convenções de julho 
de 2012. Com o crescimento de aproximadamente 25% das 
direções municipais, em relação ao número que tínhamos em 
2008, aliado ao aumento natural de popularidade da legenda 
e com um maior número de filiados, é possível apostar em um 
crescimento real.

pensar Verde – Recentemente, o PSDB fez uma pesquisa que 
acabou vazando para a imprensa. Nela, o PV aparece como 
a segunda sigla partidária mais conhecida. Isso é reflexo do 
aumento do partido? 

cláudio turtelli – Para um dirigente com mais de duas déca-
das de ativismo no Partido Verde, é muito bom ouvir isso e 
creio que deve ser verdadeiro o que diz tal pesquisa. Podemos 
dizer que a prova mais concreta dessa verdade foi o resultado 
das urnas em 2010. Veja, quando comparamos o tempo de 
televisão, os valores arrecadados nas campanhas e o número 
de governos (federal, estaduais e municipais) controlados 
pelos chamados grandes partidos, em relação à realidade do 
PV, vamos perceber que nossos quase cinco milhões de votos 
conquistados no somatório das listas de deputado estadual, 
por exemplo,  são proporcionalmente muito mais significa-
tivos que os 15 milhões conquistados pelo PT, os 13 milhões 
conquistados pelo PSDB ou os 11,5 milhões conquistados pelo 
PMDB. Votos à parte, a verdade é que somos mais bem vistos, 
mais queridos, porque nosso discurso é melhor, nossas inten-
ções são boas e verdadeiras.

pensar Verde – Como está o atual número 
de filiações? É verdade que o PV teve 80 
mil novas filiações?

cláudio turtelli – O TSE ainda está 
julgando algumas inconsistências nas listas 
apresentadas pelos partidos em outubro 
último (dupla filiação, desfiliação, mortos, 
etc.). Mas, contabilizando só as filiações 
consideradas regulares pela justiça eleito-
ral, o número chega próximo aos 290 mil, 
em todo o País. Veja, em novembro de 
2004, tínhamos pouco mais que 173 mil 
filiados. Em novembro de 2008, o número 
chegou próximo a 250 mil. Pessoas saem, 
pessoas entram, mas o bom é saber que 
esse crescente número de filiações é por 
ação espontânea do cidadão. Não somos 
maiores em número de filiados, porque 
não temos a cultura de promover filiações 
em massa, o que eu acho bom.

O Biodiesel de Expedito Parente e seu legado

“Pessoas saem, 
pessoas entram, 

mas o bom é saber 
que esse crescente 

número de filiações é 
por ação espontânea 

do cidadão”.
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pensar Verde – A que o  sr atribui esse crescimento e identificação 
do cidadão com a “marca” PV? Há esta “marca”? O que esta identi-
dade representa? 

cláudio turtelli – Atribuo o crescimento, primordialmente, ao dedi-
cado esforço daqueles que idealizaram e deram parte de suas vidas 
para manter acessa a chama dessa genial ideia chamada Partido Verde. 
Éramos considerados irreverentes nos anos 80, sonhadores nos anos 90 
e hoje, somos identificados como aqueles que trabalham com a razão, 
como aqueles que pensam e aplicam as melhores políticas e que não 
são parecidos com os políticos tradi-
cionais, embora nossos adversários 
trabalhem para provar o contrario. 
Creio que essa marca é notória e 
difícil de ser apagada.

pensar Verde – Em que essa iden-
tificação favorece ou fortalece o 
Partido?

cláudio turtelli – Se mesmo com o 
crescimento de nossos quadros (filia-
dos, dirigentes, parlamentes, admi-
nistradores) conseguirmos manter 
essa identidade, os resultados serão 
vistos nas urnas, eleições após eleições.  

pensar Verde – A partir destas constatações, pode-se afirmar que 
haverá um pacto do partido com esses novos filiados e com os cida-
dãos que se identificam com o PV?

cláudio turtelli – Se estivermos trabalhando para ser um partido cada 
vez mais popular, com maior contingência e, ao mesmo tempo, ocupar 
maior espaço nas esferas de poder, temos então que continuar nos 
diferenciando daquilo que está confortavelmente estabelecido. É assim 
que o eleitor nos quer ver, como ponto de mutação. Essa mudança de 
paradigma que proporcionamos à política partidária contemporânea, 
ao trazer e fazer valer temas como a defesa ambiental, a sustenta-
bilidade como premissa do desenvolvimento, já faz parte do nosso 
glorioso passado. É conquista nossa para a sociedade sim, e daí? Vamos 
ficar nos adorando por isso? Não, temos agora, junto com esse novo 
e volumoso contingente de filiados, buscar novas verdades, continuar 
sendo o que a sociedade deseja que sejamos, vetor das transformações.

“Se quiser 
sobreviver como 
viés político da 
sociedade, o PV 

terá que continuar 
sendo o sinônimo 
das boas novas”.
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pensar Verde – E para não deixar de perguntar: o 
que vem por aí? Quais os próximos passos?

cláudio turtelli – As grandes ideias podem e devem 
ser copiadas. Quando trouxemos para a prática 
política parte do nosso ideário, também abrimos 
para o mundo partidário cartorial a possibilidade 
de, assim como aconteceu com os partidos socialis-
tas, trabalhistas, comunistas, etc, trazer à luz novas 
siglas, com nomes similares, “defendendo” ideias 
“parecidas” ou iguais às que temos hoje. Assim, 
poderíamos ter em pouco tempo, talvez em um ano 
ou dois, novos atores no cenário político nacional, 
como por exemplo: o “Partido Verde dos Trabalha-
dores” ou, o ‘Partido Verde da Santinha”, ou ainda, o 
“Partido Verde dos Ecologistas Estigmatizados”, entre 
outras coisas do gênero. Por esse e outros motivos, 
o PV de hoje tem que entender que não é o nome 
que tem, o símbolo que ostenta ou os velhos temas 
que defende que irão lhe proporcionar vida ativa. 
Se quiser sobreviver como viés político da socie-
dade, terá que continuar sendo o sinônimo das boas 
novas, terá que ousar a operar, como tudo que existe 
neste plano existencial, em constante mutação.

é dirigente do Partido Verde do Estado 
de São Paulo, atuando como Secretário 
de Relações Internacionais (1997-1998) 
e Secretário Estadual de Comunicação 
(1998-2007). Exerceu também as funções 
de Secretário Nacional de Comunicação 
(1999-2003) e Coordenador  Político da 
Região Sul (1999-2003). É membro funda-
dor da Federação de Partidos Verdes das 
Américas. No trabalho de estruturação da 
legenda, no estado de São Paulo, partici-
pou como candidato da primeira lista de 
deputados estaduais (1994), como candi-
dato a suplente de senador (1998) e como 
candidato a vice-
-governador (2002). 
Entre 2003 e 2011, 
editou e publicou 
vários periódicos, 
livros e cadernos 
doutrinários com 
dados estatísticos e 
históricos sobre o Partido Verde.

claudio turtElli 
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A Fundação Verde Herbert Daniel é uma instituição 
criada pelo PV, com o objetivo de promover a troca 
de experiências e ideias, a �m de produzir políticas 
públicas consoantes com o ideário VERDE.

www.fvhd.org.br


