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Editorial
A sétima edição da Revista Pensar Verde vem com a difícil função de 

contar um pouco da trajetória do Partido Verde, que completou 27 anos 
de fundação. Fatos curiosos e uma ascensão no parlamento trazem à 
tona um jeito único de fazer política: mobilização social, irreverência 
e vanguarda. 

Todas essas características ainda são muito fortes no Partido, que 
sempre escolheu as bandeiras que queria hastear. Erguido nos pilares 
da sustentabilidade, seus fundadores e sua militância têm posiciona-
mento, buscam soluções e exigem respostas para questões que impactam 
diretamente na qualidade de vida do cidadão. 

A proposta do tema de capa desta edição foi, além de fazer um balanço 
destes 27 anos, instigar os leitores sobre os caminhos que se quer seguir. 
Se a vida é feita de sonhos e sonhos são uma utopia, de qual utopia cada 
um de nós precisa para viver?

Uma dessas bandeiras levantadas pelos Verdes brasileiros é a inspeção 
veicular e, por isso, na seção Verdes em Ação levantamos o crescimento 
da frota veicular do país, a quantas anda a implementação da inspeção 
veicular no Brasil e sua importância – inclusive para a saúde da popula-
ção. Há mais de oito anos à frente da pasta da Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente da cidade de São Paulo, a gestão do Partido Verde tem avan-
çado no assunto e se tornado referência para outras cidades brasileiras.

Aproveitando a leva de novos prefeitos e vereadores eleitos em todo o 
país, convidamos três gestores Verdes para explicar, em seus artigos, as 
bases para uma gestão municipal eficiente, limpa e transparente, que 
estejam de acordo com os princípios Verdes. Boas práticas que podem 
ser replicadas e que demonstram a viabilidade do compromisso Cidades 
Verdes Eleições Limpas, firmado com os candidatos do ano passado. 

Além disso, aproveitamos para levantar outra discussão: a alimenta-
ção dos brasileiros e sua implicação na saúde e prevenção de doenças. 
São artigos alarmantes que desnudam os maus hábitos alimentares dos 
brasileiros e as atrocidades que os agrotóxicos podem causar ao nosso 
organismo.

Finalizamos esta edição com uma entrevista internacional. Tivemos 
a oportunidade de entrevistar o fundador do Movimento Ecológico da 
Venezuela, Manoel Díaz, que é também co-presidente da Fundação dos 
Partidos Verdes da América. Ele falou do chavismo, da democracia na 
Venezuela e das perspectivas dos Verdes no continente americano.

Boa leitura!

Conselho Editorial



Expediente
Pensar VerdeFundação Verde Herbert Daniel

Conselho Curador
Presidente
Raimundo Marcelo Carvalho da Silva 

Vice-Presidente
Alfredo Hélio Sirkis

Conselheiro
Aluízio Leite Paredes
Eurico José Albuquerque Toledo
Ivanilson Gomes dos Santos 
Jovino Cândido da Silva 
Osvander Rodrigues Valadão 
Rivaldo Fernandes Pereira
Sandra do Carmo Menezes
Suplente 
Fabiano Lima da Silva Carnevale

Conselho Fiscal
Presidente
Reynaldo Nunes de Morais

Conselheiros
Ricardo de Oliveira Silva
Daniela de Carvalhaes de Almeida 

Suplentes 
Luis Antônio Queiroz de Araújo 
Salvador Arnoni

Diretoria Executiva
Diretor-Presidente Marco Antonio Mroz 
Diretor Administrativo Ovídio Teixeira Cardoso
Diretor Financeiro José Carlos Lima da Costa
Diretor Técnico José Paulo Tóffano 

Revista Pensar Verde

Conselho Editorial
Marcelo Silva, Marco Antonio Mroz, José Luiz Penna,  
Sarney Filho, Edson Duarte, José Carlos Lima, Angélica Brunacci

Editora-Chefe
Angélica Brunacci (02532JP/DF)

Colaboração 
Larissa Itaboraí e 
Liderança do PV na Câmara dos Deputados

Revisão
Caroline Rodrigues Cardoso

Arte e Editoração
Marina Mendes da Rocha
dotPro Tecnologia e Comunicação 

Fotografias
Acervo e arquivos pessoais

Impressão
Gráfica Athalaia

Tiragem
3.000 exemplares

Você Sabia ?

Endereço
Fundação Verde Herbert Daniel

SAS Quadra 05 – Bloco N, Salas 519,520 e 522 
ED. OAB – Asa Sul - Brasília/DF – CEP 70.070-913

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

www.fvhd.org.br

Fale com a Revista Pensar Verde: 
revistapensarverde@gmail.com

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

2.488 
amostras foram 
analisadas. 

De acordo com o Programa de 
Análise de Resíduos de Agrotóxicos 
em Alimentos da Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária (Anvisa), 
em dados consolidados de 2010, 

28% foram  
consideradas 
insatisfatórias por 
apresentarem resíduos de 
produtos não autorizados 
ou 
autorizados, mas  
acima do Limite Máximo. 

Em 37% delas, não foram 
detectados resíduos

35% apresentaram resíduos abaixo 
do Limite Máximo de Resíduo 
estabelecido e
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iluStração  
da capa

a geStão  
municipal 
Verde

a noSSa utopia 
27 ANoS Do 

 PARTiDo VERDE

alimentação 
SaudáVel:

umA quESTão  
DE ESColHA

A ilustração da capa é uma 
criação da artista plástica 
Marina Mendes da Rocha e 
foi pensada para os 27 anos 
do Partido Verde. A técnica 
utilizada foi o grafite e a arte 
final digital.

inspeção Veicular 
> Alterações nas regras da inspeção 

veicular ambiental podem diminuir as 
falhas do programa, além de contribuir 
para a diminuição das mortes causadas 

pela poluição.



ínDICE

24

2018

26

o jeito PV de atuar 
no município
> Waldir Teixeira

Já é hora de começar  
a “viver pela boca”
> Paulo Davim

entreViSta

34

16

Gestão Municipal 
Verde
> osvander Valadão

o jeito PV de 
administrar
> Ralph Justino

manuel díaz
> Co-presidente Executivo da 

Federação dos Partidos Verdes das 
Américas e membro do Global Greens. 

Fundador do Movimento Ecológico 
Verde da Venezuela.

Agrotóxicos, o mal 
presente nos alimentos
> Cleber Folgado



No dia 17 de janeiro de 2013, o Partido Verde comemorou 27 
anos de fundação.

Para marcar a data, foi ao ar, no horário político gratuito, um 
programa emblemático que pode até ser considerado divisor 
de águas: relembra o passado mas traz à tona as bandeiras do 
presente.

E assim, na vanguarda política, o Partido Verde tem sua tra-
jetória misturada à história recente do país e carrega em sua 
bandeira o cerne do ideário verde: luta pela democracia, pela 
sustentabilidade, pela ética na política, legalização da maco-
nha, união homoafetiva, economia verde e economia criativa, a 
favor da inspeção veicular, contra usinas nucleares, contra Belo 
Monte, entre outras. 

o ineditismo político e a identificação dos verdes com a defesa 
de temas que ninguém quer defender ou falar a respeito fez 
com que o Partido assumisse um papel relevante e estratégico 
no cenário político brasileiro. Afinal, são milhares de pessoas 
que se identificam com aqueles ideais de 1986. o Partido Verde 
é jovem e assim permanecerá. Basta perceber como sua presen-
ça na internet é forte, suas redes sociais são intensas e eficientes. 
Há mobilização real no mundo virtual verde. Com isso, gasta-se 
menos papel, encurtam-se distâncias. 

A nossa utopia  
27 anos do 
Partido Verde



Não que os seus iNimigos 
estivessem lutaNdo 

coNtra as Nações terror 
que o comuNismo urdia

mas por vãos iNteresses 
de poder e diNheiro 

quase sempre por meNos 
quase NuNca por mais

os comuNistas guardavam soNhos 
os comuNistas! os comuNistas!

o baiaNo morreu 
eu estava No exílio 

e maNdei um recado: 
“eu que tiNha morrido” 

e que ele estava vivo,
mas NiNguém eNteNdia 

vida sem utopia 
Não eNteNdo que exista 
assim fala um comuNista

porém, a raça humaNa 
segue trágica, sempre 

iNdecodificável
tédio, horror, maravilha

(trecho da música um comuNista’, 
 de caetaNo veloso) 
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A nossa  
utopia

27 anos do Partido Verde 

Na noite do dia 17 de janeiro, olhos aten-
tos na televisão de sinal aberto, a militância se 
juntou para assistir ao programa político come-
morativo. Naquele momento, ficou bem claro 
a utopia de um partido jovem, antenado, que 
reafirmou seu compromisso com as questões 
pontuais para o desenvolvimento do país, como 
saúde, educação, emprego, moradia, igualdade 
e solidariedade.

Um Partido que sempre ousou em seus ideais, 
apresentando argumentos em defesa dos direi-
tos dos negros, das mulheres e dos homosse-
xuais, e que já na década de 80 assumiu uma 
nova estética, quando trocou passeatas e comí-
cios sisudos por ideais que falavam da mulher, 
como a passeata “Fala, Mulher”, que coloriu a 
Avenida Rio Branco de rosa e a cobriu de flores. 
Lutas rendem comemorações, como a posse 
de Célia Sacramento, de Salvador, primeira 
mulher negra a conquistar um mandato de 
vice-prefeita.

São 27 anos sem abrir mão de seu ideá-
rio principal: o desenvolvimento humano 
de qualidade em conjunto com um meio 
ambiente sustentável. 

Fotografias: arquivo institucional 
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a fundação
Mas, para que se chegasse à comemoração 

deste ano, muita água passou por debaixo 
daquela ponte, fatos que, desde o começo, 
pareciam dizer alguma coisa: a criação do 
Partido Verde foi só o primeiro passo em busca 
do que se acreditava que a política deveria ser.

o Partido surgiu no cenário político brasi-
leiro na década de 1980, baseado nas conver-
gências ambientalistas existentes na Europa, 
tendo entre seus primeiros articuladores 
artistas, intelectuais e ativistas, a exemplo 
de Fernando Gabeira, Alfredo Sirkis e José 
Luiz de França Penna, que se uniram contra 
a proliferação de usinas nucleares no país.

No início da formação do Partido Verde, 
sua ideologia estava voltada tão somente 
para as questões ecológicas. Contudo, não 
demorou muito para outros temas ganharem 
destaque, a exemplo do combate ao racismo, 
ao machismo, à homofobia, entre outros, 
divergindo, assim, do conservadorismo polí-
tico da época.

A primeira disputa eleitoral deu-se logo 
no ano de fundação do Partido, em 1986, 
quando foi lançada a candidatura de 
Fernando Gabeira ao governo do Rio de 

Janeiro. Embora tenha havido uma campanha maciça e entusiás-
tica, com momentos marcantes, como o abraço à Lagoa Rodrigo 
de Freitas, ocasião que reuniu cerca de 100 mil pessoas, a candi-
datura do verde recebeu forte resistência da mídia conservadora. 
Fernando Gabeira terminou a disputa com 7,8% dos votos váli-
dos, conquistando o terceiro lugar. Em compensação, em 1988, o 
primeiro vereador verde no Rio, Alfredo Sirkis, foi o mais votado 
da cidade, com 43 mil votos.

Após as eleições de 1986, o Partido Verde se expandiu para 
outras regiões. Em 1987, foi organizado em São Paulo e Minas 
Gerais e, neste mesmo período, deu seus primeiros passos para 
o Norte e Nordeste.

As perspectivas para as eleições de 1990 eram promissoras. os 
Verdes esperavam eleger, pelo menos, cinco deputados federais 
e dez deputados estaduais. Alguns artistas afiliaram-se ao PV. 
Mas, em maio de 1990, os Verdes sofreram um brutal e fatídico 
golpe, provindo da justiça eleitoral, que recusou conceder o 
registro provisório à legenda. Diversos outros partidos tinham 
obtido este tipo de renovação antes, mas os juízes decidiram 
de outra maneira e os Verdes foram proibidos de existir, legal-
mente.
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Este episódio, decisivamente, impediu o cres-
cimento do partido, como era esperado. Ainda 
em 1990, impedido mais uma vez de usar sua 
própria legenda, o PV carioca filiou um de seus 
ativistas em outro partido e conseguiu, pela 
primeira vez, eleger um deputado federal.

Cabe lembrar que o episódio remete a um 
momento de rara solidariedade política, com 
Leonel Brizola como protagonista. Quando o TSE 
negou o novo registro provisório e perdeu-se a 
legenda, estava em vigor uma lei que estabelecia 
que, quando um partido deixasse de existir, as 
pessoas desse partido poderiam se candidatar por 
legendas às quais fossem filiadas anteriormente.

Leonel Brizola, pronta e solidariamente, ofere-
ceu vaga no PDT sem pedir nada em troca. os 
dirigentes foram em busca de quem tivesse filia-
ção ao PDT e a escolha final foi Sidnei de Miguel, 
que acabou eleito o primeiro deputado federal. 
Brizola prontamente aceitou, inclusive concedeu-
-lhe tempo de TV. Dentro do programa do PDT, 
entrava a marca do PV com a propaganda “Sid 
com S, não esquece”. Sempre acordado que, após 
eleito, Sid retornaria ao PV. Há quem pense que, 
infelizmente, esse tipo de companheirismo não 
exista mais na política brasileira. 
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Mato Grosso do Sul e Minas Gerais, e 189 
vereadores em 15 estados. A maior cidade 
com uma administração Verde, até então, 
passara a ser Rio Claro, no estado de São 
Paulo, sob o comando do prefeito Cláudio 
de Mauro, com uma população de 160 mil 
habitantes e, posteriormente, Guarulhos 
(1998), com o prefeito Jovino Cândido, 
também no Estado de São Paulo, com uma 
população 1,1 milhão de habitantes.

Em 1997, o Partido Verde cresceu em repre-
sentatividade com a filiação do ex-prefeito 
de Vitória e então Governador do Estado do 
Espírito Santo, Vitor Buaiz, que passou a ser 
o primeiro Governador Verde do Brasil. 

Ano
Candidato(a)  
Presidente

Candidato(a)  
Vice-Presidente

Coligação Colocação

2010
Marina  

Silva
Guilherme Leal

sem  
coligação

3º

1998
Alfredo  
Sirkis

Carla Piranda
sem  

coligação
6º

1989
Fernando  
Gabeira

Maurício  
Lobo Abreu

sem  
coligação

18º

Consolidação de Mandatos 
um breve histórico

Em 30 de setembro de 1993, o Partido Verde obteve seu regis-
tro definitivo junto à Justiça Eleitoral Brasileira, pois até então 
o registro era provisório.

Já nas eleições municipais de 1992, os Verdes elegeram 54 
vereadores em todo o país e três prefeitos em Estado de São 
Paulo. Após as eleições, o PV assumiu algumas secretarias de 
meio ambiente, inclusive em algumas capitais, como Rio de 
Janeiro, Salvador e Natal.

Nas eleições de 1994, o PV elegeu, para deputado federal, 
Fernando Gabeira (RJ) e, para deputados estaduais: Edson 
Duarte, na Bahia; Ronaldo João, em Minas Gerais; Tota Agra, 
na Paraíba; e Gondim, em São Paulo.

Nas eleições municipais de 1996, o PV elegeu 13 prefeitos em 
cidades de São Paulo, Rio de Janeiro, Maranhão, Pernambuco, 

Com uma campanha modesta, o candi-
dato Alfredo Sirkis ficou em sexto lugar, com 
213 mil votos. A campanha, contudo, serviu 
para promover o programa do PV. Nesta 
eleição, os Verdes lançaram candidaturas 
para os cargos de governador e senador em 
cinco estados da federação. 

Em 23 estados, disputaram vagas para os 
parlamentos estaduais e federal. o Rio de 
Janeiro reelegeu Fernando Gabeira e São 
Paulo elegeu José Paulo Tóffano. Foram 
eleitos, para o cargo de deputado estadual, 
André do PV (Lazaroni), no Rio, Edson Duarte 
, na Bahia, Sargento Denys, na Paraíba, e Luis 
Carlos Gondin, em São Paulo.

eM três eleições PresidenCiais, o Partido Verde lançou  
Candidatos PróPrios.

o Partido Verde teve um crescimento substancial de votos 
nas eleições municipais do ano 2000: aproximadamente 1,5 
milhão, no somatório entre os votos de legenda e nominais. 
Em número de votos válidos, os Verdes ficaram com a 13a 
colocação entre os 30 partidos existentes. Mas ainda continua-
ram discretos em números de prefeitos e vereadores. Elegeram 
novamente 13 prefeitos e elevaram suas cadeiras nos parla-
mentos municipais para 315 vereadores. Assumiram, por 120 
dias, uma cadeira no Senado, com a posse do suplente Júlio 
Eduardo Gomes Pereira (PV-AC).

Em 2002, em razão das regras eleitorais, o Partido Verde ficou 
impossibilitado de concorrer à Presidência da República, mas 
apresentou várias candidaturas ao senado e aos governos esta-
duais. Embora sem êxito, essas candidaturas ajudaram estrate-
gicamente as eleições parlamentares. o partido obteve 2% dos 
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votos válidos para os parlamentos estaduais 
em todo o território nacional. Foram 1,78 
milhão de votos que elegeram 11 deputa-
dos. o PV elegeu cinco deputados federais 
em quatro estados, obtendo 1,35% (mais de 
1 milhão de votos) dos votos para o parla-
mento federal. os eleitos foram Leonardo 
Matos, por Minas Gerais; Jovino Cândido e 
Marcelo ortiz, por São Paulo; Edson Duarte, 
pela Bahia e Fernando Gabeira, pelo Rio de 
Janeiro. Nesta mesma legislatura, os deputa-
dos federais Sarney Filho, do Maranhão, em 
30 de janeiro de 2003, e Vitório Medioli, em 
11 de abril de 2005, de Minas Gerais, filia-
ram-se ao Partido Verde, ficando a bancada 
federal com sete deputados, permitindo que 
os verdes constituíssem a liderança do PV na 
Câmara dos Deputados.

Em 2003, o PV integrou a base de apoio 
do recém-empossado governo federal, assu-
mindo o Ministério da Cultura, com o minis-
tro Gilberto Gil, que comandou a pasta até 
metade de 2008. 

Em 2004, em uma memorável eleição 
municipal, os Verdes elegeram 773 vereado-
res, obtendo 2,95% dos votos válidos no país. 
Foram eleitos 55 prefeitos e 68 vice-prefeitos.

Em 2006, os verdes prepararam a legenda 
para suplantar a cláusula de barreira até 
então imposta pela legislação eleitoral (5% 
dos votos válidos em todo o país). Atingem 
pouco menos de 4% dos votos válidos, e 
elegem 34 deputados estaduais e 13 depu-
tados federais: Marcelo ortiz, Dr. Talmir, 
Dr. Nechar, José Paulo Tóffano e Roberto 
Santiago, por São Paulo. Antônio Roberto, 
Fábio Ramalho, Ciro Pedrosa e José Fernando 
Aparecido, por Minas Gerais. Edson Duarte, 
pela Bahia. Fernando Gabeira, pelo Rio de 
Janeiro. Lindomar Garçon, por Rondônia. E 
Sarney Filho, pelo Maranhão. Ainda nesta 
legislatura, o suplente Edgar Mão Branca é 
empossado deputado federal pela Bahia, e 
os deputados federais Henrique Afonso e Luiz 
Bassuma filiam-se ao PV, enquanto o depu-
tado Dr. Nechar deixa a legenda. 

Em 2008, o PV se fez presente em todos os 
estados, organizando-se em 49% dos municí-
pios brasileiros (2.730). Elegeu sua primeira 
prefeita de capital, a então deputada estadual 
Micarla de Sousa, em Natal (RN), e mais 76 
prefeitos, 152 vice-prefeitos e 1.237 vereadores.

o Partido Verde teve a honra de ser a 
grande surpresa das eleições presidenciais 
de 2010, obtendo 20% dos votos válidos com 
a candidata Marina Silva para presidente e 
o empresário Guilherme Leal para vice-
-presidente. Este resultado acabou levando a 
disputa presidencial para o 2º turno e conso-
lidando o partido como uma expressiva força 
política do país. 

Ainda nesta eleição, o PV lançou candida-
tos a governador em dez estados e no Distrito 
Federal. Para o cargo de deputado federal, 
foram eleitos os candidatos Sarney Filho, 
pelo Maranhão; Roberto Santiago, Guilherme 
Mussi, Roberto de Lucena, Ricardo izar e José 
Luis Penna, por São Paulo; Antônio Roberto 
e Fábio Ramalho, por Minas Gerais; Alfredo 
Sirkis e Dr. Aluízio, pelo Rio de Janeiro; Lindo-
mar Garçon, por Rondônia; Paulo Wagner, 
pelo Rio Grande do Norte; Rosane Ferreira, 
pelo Paraná; e Henrique Afonso, pelo Acre. No 
Senado, Paulo Davim, médico do Rio Grande 
do Norte, tomou posse em fevereiro de 2011.

A trajetória ascendente do Partido Verde se 
mostrou nas eleições de 2012. o Brasil esta 
mais verde em 2013. 

Foram quase 18 mil candidatos que leva-
ram a bandeira verde. Ao todo, 1.585 verea-
dores foram eleitos, contra os 1.237 do pleito 
passado. o PV conquistou 3,74% dos votos 
válidos, o que representou a escolha de 96 
prefeitos e 1.582 vereadores, sendo 31 vere-
adores eleitos em capitais. 

os verdes participam da administração 
de duas grandes capitais brasileiras: Belo 
Horizonte e Salvador, onde se elegeram os 
vice-prefeitos Délio Malheiros e Célia Sacra-
mento, respectivamente. 

Em São Paulo, estado onde o PV arreba-
tou 28 prefeituras, incluindo as oito cida-
des da grande São Paulo, Diadema, Jandira, 
Francisco Morato, itapevi, Mariporã, Várzea 
Paulista, Morungaba e Bom Jesus dos 
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Em 2012, o PV conquistou 
96 prefeituras,  

em 2008 venceu em 75. 
 o crescimento representa 

28%, na comparação  
de 2008 com 2012.  
Entre os prefeitos,  
86 são homens e 
 10 são mulheres.

Perdões, formando um “cinturão verde” em 
torno da maior metrópole do país, teve seus 
prefeitos empossados. Entre as prefeituras 
conquistadas, a que mais chamou a aten-
ção foi a da cidade de Diadema, onde Lauro 
Michels (PV), com 145 mil votos (60,44%), 
conseguiu derrubar o PT, que já ocupava a 
cadeira há 30 anos. Já as vagas para vereado-
res no estado de São Paulo serão ocupadas 
por 435 Verdes, sendo o deputado Roberto 
Tripoli o mais votado do Brasil, com uma 
conquista de 132 mil votos.

Não se pode deixar de citar a conquista 
de Macaé, no Rio de Janeiro, pelo prefeito 
eleito do PV, Dr. Aluízio, e o Paraná, onde o 
PV triplicou o número de prefeitos. Hoje são 
nove Verdes ocupando cadeiras no estado.

Herbert daniel* por ele mesmo:
“Herbert, nome de pia e registro; Daniel, nome de 

guerra que pegou. Estudante de Medicina na UFMG; 
1,64m; crítico de cinema no rádio, Belô; dispensado 
do exército (regular) por insuficiência física (Miopia? 
Pé chato?); autor de teatro estudantil; cabelos muito 
enrolados, olhos castanhos e semicerrados, chato 
nariz; vice-presidente do DCE da UFMG; gordinho; 
militante sucessivamente da Polop, Colina, Var-
-Palmares e VPR; clandestino durante seis anos, 
sem nunca ter sido preso; homossexual, já não mais 
clandestino; assaltante de banco, puxador de carro, 
planejador de sabotagem, guerrilheiro em Ribeira, 

sequestrador de embaixador (em número de dois), remanescente; leitor, sempre, sempre; escritor de panfletos, 
aprendiz de ginasta; tímido não dançarino; jornalista em Portugal, em revista feminina; em Lisboa, estudante 
de Medicina reincidente; casado, com homem, claro, homossexual; calça 39, usa 40; massagista, garçom, caixa, 
leão-de-chácara, gerente, porteiro de saunas de pegação de veados, em Paris, capitale de la France, voilà; 
discurseiro, falador trilingue inveterado, pensante tanto quanto, com sotaque – não se nasce em Minas impu-
nemente. Descoberta de saber fazer quase nada de quase tudo: ocupação de vagabundo. Penúltimo exilado em 
Paris: escapou da “anistia”. Sem indulto (escapou por insulto), foi prescrito: reparou em vida alheia. Escritor.”

*Herbert daniel foi líder intelectual e lutou bravamente contra  
a ditadura militar. Como ambientalista, fundou o Partido Verde em 1986, 

juntamente com alfredo sirkis, Carlos Minc, fernando Gabeira, lucélia 
santos, Guido Gelli, John neschling, luis alberto Py.
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a utoPia
Uma história recente na vanguarda da 

política brasileira. Com o olhar no futuro, 
o Partido Verde comemorou mais um ano 
de lutas em busca de um mundo com 
igualdade social, cujo modelo econômico 
não busque o lucro a qualquer custo, 
comprometa-se com o futuro e respeite 
o patrimônio ambiental; um mundo em 
que as cidades sejam das pessoas, não 
dos carros, e em que se respeitem as 
liberdades individuais que se despreze 
o racismo, a homofobia, o machismo, a 
intolerância religiosa. 

Como verdadeiro instrumento de ecolo-
gia política, o PV tem a função de alavan-
car ideias e programas na sociedade, trans-
formando concretamente a realidade. 

A participação do Partido, por meio de 
seus militantes, em movimentos sociais, 
culturais, organizações não governa-
mentais e junto às comunidades locais, 
serve para buscar  novos caminhos para 
os problemas do planeta, sem perder 
o compromisso com as aspirações da 
grande maioria trabalhadora e com a 
solidariedade a todos os setores excluí-
dos, oprimidos e discriminados. 

A declaração, o brado e a vontade que 
fizeram nascer o Partido Verde não enve-
lheceram. Ao contrário, fazem parte dos 
desafios atuais da humanidade. Seguir 
em frente é fortalecer o hoje, criando as 
condições necessárias para enxergar o 
futuro com um novo jeito de olhar a vida. 
São os Verdes dos sonhos de ontem, das 
realidades de hoje e dos desafios futuros. 

“o preconceito é uma doença da sociedade, 
que destrói a vida. o Partido Verde, com a 
sua participação, provará que o precon-
ceito perderá lugar para o respeito.”

sandra Menezes
Vice Presidente Nacional e Secretária  

de Direitos Humanos e Diversidade

“Quero discutir um projeto de país que vá além 
do materialismo e discuta a felicidade das 
pessoas! País Verde é país feliz!” 

José Paulo tóffano 
Secretário Nacional de Formação

“nós, Verdes, não defendemos somente o meio 
ambiente, queremos uma sociedade mais justa 
e que respeite os direitos das minorias.”

reynaldo nunes de Morais 
Secretário Nacional de Finanças 

“Perseguir a felicidade parece ser o objetivo 
do ser humano desde sempre. nos anos 60, 
John lennon, com seu verso “a felicidade é 
uma arma quente”, agregou um valor polí-
tico que perdurou pelas gerações seguintes. 
recentemente, o Butão, pequeno país asiá-
tico, instituiu um índice nacional de “feli-
cidade interna bruta”, em contraposição à 
sociedade materialista, baseada no lucro. 
seguindo o exemplo do país, a onu consagrou 
o dia 20 de março como o dia da felicidade, 
considerando que a busca pela felicidade é 
um objetivo humano fundamental. só assim 
recuperaremos o respeito às liberdades 
individuais, desprezando todas as formas de 
intolerância, sejam elas culturais, étnicas, 
raciais, sexuais ou religiosas. esse passa a 
ser um horizonte utópico transformador, e 
os verdes não vivem sem utopia.”

José luiz Penna
Presidente Nacional do Partido Verde
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“Vivemos hoje em um novo paradigma, não 
há mais espaço para personalismos no PV. 
somos pessoas em torno de um partido 
e não um partido em torno de pessoas.”

Carla Piranda
Secretária Nacional de organização

“o PV é um partido extremamente 
jovem, com programa e estatu-
tos diferenciados que apóiam o 
diálogo e a defesa de bandeiras 
inovadoras.”

Júlia duppré
Secretária Nacional de Juventude

“Mais de 40 anos depois do surgi-
mento do primeiro partido verde 
no mundo, somos a única força 
política de caráter mundial com 
capacidade para intervir nos prin-
cipais temas da atualidade.”

fabiano Carnevale 
Secretário Nacional de  

Relações internacionais “Partido Verde: formando líderes para um 
Brasil de desenvolvimento sustentável”.

Marcelo silva
Presidente do Conselho Curador da  

Fundação Verde Herbert Daniel

“in emille durkheim entende 
democracia: “... a forma polí-
tica pela qual a sociedade chega 
à mais pura consciência de si 
mesma. um povo é tanto mais 
democrático quanto mais consi-
derável é o papel desempenhado, 
na marcha dos negócios públicos, 
pela deliberação, pela reflexão, 
pelo espírito crítico...”. nós, do 
PV, encontramos o norte para 
nossa utopia: transformar o 
modelo de convivência da huma-
nidade em um grande pacto sócio-
ambiental com base na evolução 
da condição humana.”

Vera Motta
Secretária Nacional de Assuntos Jurídicos

“temos que olhar para o futuro. ele é um desafio 
para os novos tempos, e o PV precisa chegar a 
esses novos tempos.” 

fernando Gabeira
Membro da Executiva Nacional

“Partido Verde - 27 anos. 
Maduro para governar o Brasil!” 

Marco antonio Mroz
Presidente da Diretoria Executiva da 

Fundação Verde Herbert Daniel

“o Partido Verde fez com que a defesa do 
desenvolvimento sustentável se tornasse 
patrimônio da sociedade. o PV está aberto às 
novas ideias, na defesa das minorias e contra 
os preconceitos e se orgulha em dividir esses 
sonhos com todos.”

sarney filho
Líder da Bancada do PV na  

Câmara dos Deputados

“o desafio do PV para o futuro é fazer 
chegar o conceito e a compreensão da 
sustentabilidade em todos os segmen-
tos da sociedade.””

eduardo Brandão 
Vice-presidente nacional do PV

“o Partido Verde é uma árvore frondosa, 
de raízes profundas, forte na sua base, 
diverso em seus galhos, cujos frutos 
alimentam a ideia de um mundo melhor.” 

edson duarte
Vice-presidente nacional do PV



A gestão 
municipal 
verde
A boa gestão municipal é fundamental para a qualidade de vida 
das pessoas e para o bem-estar maior do planeta. iniciamos, 
com os artigos seguintes, a tentativa de explicar a lógica do 
funcionamento da gestão verde. 

o papel do vereador e do prefeito, suas ações e reações são 
capazes de consolidar o ideário verde, pautado nas últimas 
eleições pelo Compromisso Cidades Verdes Eleições Limpas.

Sabemos que um bom prefeito precisa ter a capacidade de 
gerenciar bem a receita própria do seu município e também 
buscar convênios, ampliar a receita para ter mais capacidade  
de investimento dentro do município. Mas sabemos, também, 
que prefeitos verdes vão além de gerenciar recursos.

o mesmo podemos dizer do bom vereador que, como legítimo 
representante do povo, legisla sobre assuntos de interesses local, 
elabora a Lei orgânica do Município e ainda tem a função de 
fiscalizar os atos do poder executivo. 

Nesta primeira série de artigos, temos uma introdução 
de osvander Valadão, seguida das experiências de dois 
administradores públicos: Ralph Justino e Waldir Teixeira, 
ambos de Minas Gerais, na tentativa de demonstrar,  
em ações, o que um político verde pode fazer a mais.



osvander Valadão

Gestão Municipal Verde

O jeito PV de atuar no município

Waldir Teixeira

O jeito PV de administrar

Ralph Justino
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“A importância de 
termos agentes políticos 
engajados na proposta 

verde hoje deixou de ser 
diferencial para assumir 

um papel de pré-requisito 
mínimo quando se fala 

de construção de políticas 
públicas sociais ”

Desde a década de setenta, o Partido Verde 
tem se colocado a favor de princípios que 
na época eram tidos como utopias: susten-
tabilidade, novos paradigmas de produção, 
despoluição estrutural, políticas ambien-
tais responsáveis, etc. Esse assunto, que 
sempre teve maior ressonância nos meios 
acadêmicos, popularizou-se apenas a partir 
da década de 90, aqui no Brasil, depois da 
ECo 92, encontro marcado pela presença da 
maioria dos países industrializados no Rio 
de Janeiro a fim de formalizar o Protocolo 
de Quioto (discussão iniciada pelas Nações 
Unidas em Toronto, no Canadá, em 1988) 
e discutir a questão ambiental do planeta 
para tentar criar um consenso sobre uma 
série de iniciativas para a diminuição dos 
índices de poluição global, especialmente 
nos países signatários, até 2012. De 92 até 
hoje, o mundo ficou frustrado pelo fracasso 
do protocolo e da ECo 92 e, neste aspecto, foi 
natural a pergunta: por que não deu certo?

Nas várias respostas possíveis, uma vem 
direto ao encontro dos interesses do Partido 
Verde: a baixa integração das forças políti-
cas junto à sociedade no sentido de construir 
caminhos para que propostas como o Proto-
colo de Quioto, ou até mesmo iniciativas 
locais, obtivessem êxito.

Neste aspecto, o Partido Verde entende 
que tem muito a contribuir. A atuação para 
a melhoria da qualidade de vida sustentável 
do planeta inicia-se, indiscutivelmente, na 
iniciativa individual, nas comunidades, nas 
cidades. A importância de termos agentes polí-
ticos engajados na proposta verde hoje deixou 
de ser diferencial para assumir um papel de 
pré-requisito mínimo quando se fala de cons-
trução de políticas públicas sociais. 

Gestão Municipal Verde
Osvander Valadão*
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Vamos mostrar a importância de haver 
vereadores, prefeitos e vice-prefeitos do PV 
e a contribuição desses personagens na cons-
trução de uma nova cultura do fazer político 
no cenário local e nacional. Essa nova cultura 
tem contribuído para que importantes inicia-
tivas de desenvolvimento humano, material, 
ambiental e espiritual venham sendo imple-
mentadas com o apoio da população.

Osvander 
Valadão

é Secretário 
Nacional de 
Cidades do 
Partido Verde.

o Partido Verde, 
portanto, vem 

contribuindo para a 
construção de uma 

sociedade harmonizada 
com o desenvolvimento 

econômico, com a 
sustentabilidade 

ambiental e com a 
qualidade de vida das 

pessoas, como sonhado 
desde a década de 70. 
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Sabemos da importância de uma cidade possuir polos indus-
triais, entretanto, para mim, o sucesso de um município deve 
ser pautado em questões que vão além de dados orçamentá-
rios. o meu pensamento, na verdade, não se aplica apenas a 
uma gestão municipal, afinal, toda minha vida foi pautada em 
princípios que respeitam o ser humano e que promovam o 
desenvolvimento sustentável, considerando, principalmente, 
os recursos naturais.

Há 39 anos fundei minha indústria, no ramo da mecânica. 
Na medida em que ela foi crescendo e, consequentemente, o 
número de funcionários foi aumentando, tive uma constante 
preocupação em tratá-los com o respeito que esperava e recebia 
dos meus patrões.

Mas sempre ficava a sensação de que eu podia e devia fazer 
mais. Foi quando eu e minha família começamos a fazer traba-
lhos sociais dentro de nossa casa, no bairro icaivera, periferia de 
Betim. isso foi há mais de 25 anos. Com a necessidade de profis-
sionalização desse trabalho, surgiu a entidade que resolvemos 
denominar de “Projeto Criança Feliz” ou “PCF”, que, em 2013, 
completará 23 anos. Estimamos que direta e indiretamente o 
PCF já atendeu cerca de 20 mil pessoas por meio dos seis núcleos 
de educação infantil e cursos profissionalizantes, presentes em 
várias regiões de Betim.

Entretanto, ainda ficava o desejo de poder fazer mais. Mas, 
para tanto, eu precisava me aliar a um grupo de pessoas que 
tivessem o mesmo propósito que eu: o desenvolvimento econô-
mico, respeitando os recursos naturais e as pessoas. ou seja, 
eu precisava encontrar um grupo de pessoas que estivesse 
legalmente organizado defendesse o desenvolvimento susten-
tável por meio de políticas públicas. Surgiu, então, o convite 
para me filiar ao Partido Verde e, assim, “nasceu” o político 
Waldir Teixeira.

o jeito PV de atuar  
no município
Waldir Teixeira*

Nessa nova fase, em 2004, participei como 
candidato em uma primeira eleição. Submeti 
meu nome a apreciação da população beti-
nense como candidato a vereador. Fui o 13º 
mais bem votado da cidade e fiquei como 
primeiro suplente do Partido Verde (com 
uma diferença de apenas 8 votos para o vere-
ador reeleito na época).

Como reflexo dessa aceitação por parte 
do povo de Betim, em 2005 fui convidado 
a assumir a Superintendência de Habita-
ção. Permaneci no cargo até o ano de 2007, 
quando me afastei para concorrer nova-
mente a vereador nas eleições de 2008. Em 
apenas dois anos como responsável pela polí-
tica habitacional de Betim, tive o prazer de 
entregar 2.232 unidades habitacionais para 
pessoas que não tinham residência e viviam 
em áreas de risco.

No pleito de 2008, concorri em minha 
segunda eleição e fui eleito o vereador mais 
votado do Partido Verde de Betim e o sexto 
mais votado no município. Ao longo do 
mandato, fui o líder da bancada do PV, que 
era composta por três vereadores. 

Apresentei diversos Projetos de Lei, com 
destaque para a modernização da Lei Muni-
cipal de incentivo a Cultura – Lei Noemi 
Gontijo. Propus a criação do Parque Ecoló-
gico Municipal Engenheiro Felisberto Neves; 
a Autorização Ambiental e Funcionamento 
(AAF); o Selo Amigo do Meio Ambiente a ser 
outorgado às empresas que tenham condu-
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tas ambientalmente corretas; o Programa de 
Educação Ambiental e Educação no Trânsito 
e nas Escolas; Parâmetros de Emissão de 
Ruídos, visando coibir a poluição sonora.

Enfim, participei ativamente de ações 
do Legislativo local, apresentei inúmeros 
Projetos de Lei e emendas em vários outros. 
E, ainda, presidi as Comissões de Meio 
Ambiente, da Mulher, de Cultura, de Defesa 
dos interesses dos Servidores Públicos e de 
Legislação, Justiça e Redação, bem como a 
relatoria das Comissões de Educação e de 
orçamento e Tomada de Contas.

Ao longo de todo o mandato, coloquei- 
me como porta voz dos anseios do povo de 
Betim. Meu primeiro retorno positivo foi no 
início de 2010, quando foi divulgada uma 
pesquisa de opinião pública em que fui eleito 
como um dos três vereadores mais atuan-
tes da cidade no ano de 2009. Essa mesma 
pesquisa foi realizada em 2010 e 2011, e 
continuei entre os três vereadores mais 
atuantes de Betim.

Honrosamente tenho o prazer de afir-
mar que exerci o mandato embasado nos 
mais profundos preceitos estatutários do 
Partido Verde.

Já para as eleições de 2012, após apenas 
um mandato como vereador, fui convidado 
a concorrer ao cargo de vice-prefeito muni-
cipal. Saímos vitoriosos das urnas, com mais 
de 68% dos votos válidos.

Como o meu lema é contribuir para a quali-
dade de vida das pessoas, decidi acumular o 
cargo de vice-prefeito com o de Secretário 
Municipal de Meio Ambiente. Por meio dessa 
pasta, demos início a um trabalho árduo, 
porém gratificante, que tem como foco 
algumas ações centrais, tais quais: implan-
tação de um Plano Municipal de Educação 
Ambiental, em que será amplamente tratada 
a questão da coleta seletiva, da valorização 
do catador, com trabalho intenso de mobi-
lização de todos os setores da sociedade; 

implementação do Plano Municipal de 
Gerenciamento dos Resíduos Sólidos; forta-
lecimento institucional da Secretaria Muni-
cipal de Meio Ambiente, especialmente no 
que diz respeito à competência licenciatória 
e fiscalizatória; modernização e atualização 
da legislação ambiental do município; forta-
lecimento institucional do CoDEMA Betim, 
visando ampliar a competência consultiva, 
deliberativa e normativa; desburocratização 
do licenciamento ambiental, com respeito 
aos critérios técnicos; ampliação e revitaliza-
ção das áreas verdes e Unidades de Conser-
vação; entre outras ações.

Em suma, temos o propósito de que em 
2016, no final desse mandato, faremos um 
balanço satisfatoriamente positivo, com equi-
líbrio entre o desenvolvimento econômico, a 
preservação ambiental e a tutela dos interes-
ses sociais. Em outras palavras, implementa-
remos “Betim – Cidade Sustentável”.

Waldir 
Teixeira

é empresário 
e fundador 
do Projeto 
Criança Feliz. 
Atualmente,  
é Vice-Prefeito 
de Betim (MG) 
e também 
Secretário 
Municipal 
de Meio 
Ambiente.
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o JEiTo PV DE ADMiNiSTRAR
Ralph Justino *

A cidade mineira de Tiradentes tem sete 
mil habitantes e uma história de mais de 
trezentos anos. É com imenso orgulho que 
assumo o desafio de administrá-la nos próxi-
mos quatro anos.

Tiradentes é uma cidade do interior do Brasil 
com problemas iguais a tantas outras, mas com 
a peculiaridade de possuir um dos mais impor-
tantes conjuntos arquitetônicos de nosso país, 
a história a céu aberto, com uma preservação 
exemplar em relação às outras cidades histó-
ricas. Uma cidade que, aos olhos do turista, 
parece pronta, mas que, olhando atentamente, 
podemos ver deficiências comprometedoras 
como o lixo, a expansão sem planejamento, a 
saúde, a educação. Problemas que permeiam 
muita cidades do nosso Brasil. Então, como nós 
do PV vemos esse desafio?

Nossa primeira ação foi organizar e morali-
zar o setor público. Começamos exigindo dos 
funcionários da prefeitura o cumprimento de 
horários, a utilização dos automóveis oficiais 
somente no horário de trabalho e a melhoria 
no atendimento aos cidadãos, um esforço no 
sentido de melhorar a imagem dos servidores 
frente à população.

Em primeiro lugar, temos que trabalhar 
para dar um salto do século XViii para o 
século XXi, preservando o passado, mas apro-
veitando as novas tendências e tecnologias. 

Nosso principal objetivo é resolver o 
problema do lixo, que hoje tem seu destino 
final num lixão. Em apenas quarenta e cinco 
dias, conseguimos, com a ajuda de consul-
toria, preparar um projeto para que o lixão 
transforme-se num aterro sanitário e estamos 
envolvendo a região para criar um consórcio, 
entre as principais cidades vizinhas e resolver 
este problema em caráter definitivo. Vamos, 
também, trabalhar para implantar a coleta 
seletiva em Tiradentes.

outro problema crucial é o esgoto. Em 
contato com a companhia de saneamento 
de Minas Gerais, estamos formalizando um 
acordo para a construção de nossa E.T.E. 
(Estação de Tratamento de Esgoto) para que 
tenhamos 100% do esgoto tratado. Seremos a 
primeira cidade histórica do Brasil com estes 
dois problemas resolvidos ainda em 2013.

“nós políticos temos 
que assumir os grandes 
desafios do país, mas 

não podemos esquecer 
que é em nosso 

município que surgem 
as soluções para tais 

desafios”
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outro ponto importante para aumentar os recursos para 
novos investimentos, que já está em andamento, é a implan-
tação do PMAT - Modernização da Administração Tributária e 
da Gestão dos Setores Sociais Básicos Automático, um programa 
do governo federal.

Faremos um censo qualitativo que identificará as necessi-
dades e anseios de nossa sociedade, criando um diagnóstico 
real da cidade.

São diversas as ações que não podem ser destacadas em 
tão pouco espaço, mas vale ressaltar que, para nós, a inconfi-
dência não acabou com a morte de Tiradentes, ela foi apenas 
interrompida e agora propomos retomá-la. Vamos lançar, nas 
comemorações de 21 de abril, a iNCoNFiDÊNCiA 21 – a nova 
inconfidência Mineira – para que a liberdade e o respeito ao 
ser humano sejam de novo valorizados. Convidamos a todos 
para serem os novos inconfidentes! Que possamos defender 
os ideais de justiça social e progresso sustentável. Para marcar 
esse movimento, vamos realizar o BANQUETE DA iNCoNFiDÊN-
CiA, um grande jantar em plena Rua Direita, no centro histó-
rico, numa mesa para mais de mil pessoas, com iguarias e 
pratos tradicionais feitos com produtos de nossa região por 
dez cozinheiros da cidade. Tiradentes é isto: muito trabalho, 
metas, planejamento e festa.

Ralph 
Justino

é Prefeito  
de Tiradentes 
(MG).

Nós, políticos, temos que assumir os gran-
des desafios do país, mas não podemos esque-
cer que é em nosso município também que 
surgem as soluções para tais desafios. Vamos 
juntos encontrar os meios de diminuir os 
acidentes em nossas rodovias, sejam eles por 
conta da má condição das estradas ou por 
imprudência dos motoristas; vamos encarar o 
problema das drogas e trabalhar para inclusão 
social, usando como ferramentas o esporte e 
a cultura. Vamos fazer uma administração PV 
com ética, transparência, ligada na questão 
ambiental, na saúde, educação, na prosperi-
dade e felicidade de cada cidadão.



Uma boa alimentação é sinônimo de uma vida saudável e 
duradoura que, muitas vezes, podem nos livrar de doenças 
crônicas como o diabetes ou a hipertensão. Pensando nisso, 
nesta edição, a Pensar Verde traz dois artigos que mostram a 
importância de uma alimentação adequada e rica em nutrien-
tes para a promoção da saúde juntamente com o bem-estar. 

Em seu artigo, o senador Paulo Davim (PV-RN) apresenta dados 
alarmantes sobre os hábitos alimentares dos brasileiros. Atu-
almente, 48,5% da população está acima do peso. Além disso, 
Davim mostra a influência de uma alimentação saudável para 
a prevenção de doenças como a obesidade. 

Quando falamos sobre a qualidade dos alimentos ofertados 
à população, o Brasil aparece como campeão no consumo de 
agrotóxicos no mundo. É o que Cleber Folgado, coordenador 
da Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida, 
mostra em seu artigo. Segundo Folgado, estas substâncias tóxi-
cas são capazes de causar problemas que podem levar à morte. 
Além disso, o uso abusivo de agrotóxicos pode causar prejuízos 
sociais muitas vezes irreversíveis.

As palavras de ordem nos dias atuais são reeducação 
alimentar. Sua saúde agradece! 

Alimentação 
saudável: 
uma questão  
de escolha



Cleber Folgado

Agrotóxicos,  
o mal presente nos alimentos

Paulo Davim

Já é hora de começar a “viver pela boca”
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Todo mundo sabe que a alimentação é uma ação primordial 
para a vida. Muitas vezes, ela está associada não só à nutrição, 
mas também ao prazer. o problema é quando a alimentação se 
transforma num fator de risco para a saúde, por conta dos exces-
sos, da ingestão extremamente calórica de alguns alimentos e 
da ausência de nutrientes importantes que podem, inclusive, 
prevenir doenças crônicas como diabetes e doenças cardiovascu-
lares. Portanto, todo mundo há de convir que uma alimentação 
adequada é primordial para a manutenção de uma vida longeva 
e saudável. o Ministério da Saúde tem feito alguns alertas com 
relação ao aumento de peso da população brasileira. Para se 
ter uma ideia, um estudo divulgado em 2011 demonstrou que 
48,5% da população está acima do peso. o levantamento foi 
feito pela Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças 
Crônicas por inquérito Telefônico (Vigitel), em 26 capitais, além 
do Distrito Federal.

Esse mesmo estudo revelou que o sobrepeso é predominante 
nos homens, com 52,6% deles acima do peso ideal; já no caso das 
mulheres, o percentual é de 44,7%. Um outro dado alarmante é 
que esse fenômeno tem começado cada vez mais cedo. Nossas 
crianças também estão engordando. Um documentário brasileiro 
intitulado “Muito Além do Peso”, dirigido por Estela Renner, em 
que grupos de crianças de várias regiões do país são entrevistados, 
apresenta os altos índices de sobrepeso e obesidade infantil. É 
estarrecedor como muitas crianças sequer conhecem determina-
das frutas. Quando lhes é apresentado um mamão, por exemplo, 
elas o identificam como um “abacate” e vão logo dizendo que não 
gostam. Essas mesmas crianças que não conseguem reconhecer 
frutas reconhecem facilmente marcas de salgadinhos e biscoitos 
e já apresentam doenças, comumente detectadas na vida adulta, 
como diabetes ou pressão alta.

A pesquisa do Ministério da Saúde sobre os 
hábitos alimentares dos brasileiros mostrou 
que 34% da população consome excesso 
de carne com gordura e 56,9% bebem leite 
integral regularmente. Só esses dois hábitos 
podem ser fatores para o excesso de peso 
e obesidade. Sem falar nos refrigerantes 
e outros alimentos ricos em açúcares e de 
alimentos industrializados, com alto teor 
calórico. Um outro dado mostra que pouco 
mais de 20% das pessoas ingerem cinco ou 
mais porções por dia de frutas e hortaliças, 
quantia que é recomendada pela organiza-
ção Mundial de Saúde.

Vamos aos dados dessa pesquisa no que 
diz respeito ao excesso de peso nas capitais: 
Porto Alegre encabeça a lista, com 55,4%; em 
seguida vem Fortaleza com, 53,7% e Maceió 
com 53,1%.  A cidade de São Paulo apresenta 
47,9% de pessoas com excesso de peso e o Rio 
de Janeiro, 49,6%, enquanto que o percentual 
no Distrito Federal é de 49,1%. Do outro lado 
da lista, as capitais que têm o menor índice 
de pessoas com sobrepeso são as seguintes: 
São Luís, com 39,8%; Palmas, com 40,3%; 
Teresina, 44,5% e Aracaju 44,5%. Entre as 
capitais que apresentaram maior número 
de obesos, Macapá encabeça a lista: 21,4%, 
seguida por Porto Alegre (19,6%), Natal 
(18,5%) e Fortaleza (18,4%). 

Muito tem se falado sobre a associação 
de uma alimentação inadequada à possibi-
lidade de se desenrolarem doenças ligadas ao 
coração, à obesidade, ao câncer entre outras. 
Alguns estudos mostram que 70% dos distúr-
bios cardíacos poderiam ser evitados com 
uma boa alimentação. Uma ingestão caló-
rica com gordura animal, frituras, excesso de 
carboidratos e alimentação muito industria-
lizada pode levar ao acúmulo de placas de 
gordura nas artérias e, assim, gerar proble-
mas como pressão arterial e riscos de infartos 
e Acidentes Vaculares Cerebral (AVC). 

Não se pode negar que informações não 
circulem e que não se tenha conhecimento 
dos riscos que uma má alimentação pode 
causar; bem como o contrário, o que uma 

Já é hora de começar  
a “viver pela boca”
Paulo Davim*
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boa alimentação pode gerar no bem-estar das pessoas, uma 
vez que alimentar-se corretamente significa prevenir doenças 
e melhorar a qualidade de vida. Portanto, a palavra de ordem 
dos tempos atuais é reeducação alimentar, para qualquer faixa 
etária. E é importante frisar que quanto mais cedo, melhor. 

Alimentos como frutas, legumes, verduras e cereais integrais – 
que possuem vitaminas e fibras, só para citar alguns compostos 
– podem ajudar nas defesas naturais do corpo. Não adianta tomar 
comprimidos com vitaminas em lugar de alimentar-se sauda-
velmente. Nutricionistas alertam que as substancias benéficas e 
“protetoras” só funcionam quando consumidas de forma natural, 
por meio dos alimentos. 

o velho e bom feijão com arroz, por exemplo, é um prato que 
deve ser preservado na alimentação brasileira. A regularidade da 
alimentação também é importante. Três refeições principais e 
dois lanches intermediários ainda são a melhor recomendação. 
Não adianta passar o dia inteiro sem comer, ou não dar a devida 
atenção para o almoço, por exemplo, e comer muito no jantar. 
o acúmulo de alimentos em determinados horários pode ser 
prejudicial para a saúde. Um importante aliado do brasileiro 
que quer sair do sobrepeso, da  obesidade ou se manter no peso 
ideal é também fugir do sedentarismo, bem como de péssimos 
hábitos como o fumo e a ingestão de bebidas alcoólicas. 

o velho ditado popular “morrer pela boca” já não é uma 
zombaria, é um alerta constante no que diz respeito aos hábitos 
alimentares e suas consequências. o interessante nessa busca 
de uma vida saudável é que bons hábitos alimentares podem 
custar menos do que o consumo de alimentos industrializados, 
além de serem mais saborosos, nutritivos e, consequentemente, 
mais benéficos a curto, médio e longo prazo. 

“Sobrepeso e 
obesidade têm se 
tornado epidemia 

e precisam ser 
combatidos com bons 
hábitos alimentares”

Paulo 
Davim

é Senador 
pelo PV-RN.
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Agrotóxicos, 
o mal presente nos alimentos.
Cleber Folgado*

infelizmente desde 2008 o Brasil assumiu o 
posto de maior consumidor de agrotóxicos do 
mundo. São jogados nos campos brasileiros 
nada menos que 1 bilhão de litros de agro-
tóxicos, o que dividido proporcionalmente 
equivale a quantia de 5,2 litros de agrotóxi-
cos por habitante no país. isso sem contar os 
agrotóxicos que entram de forma ilegal.

os agrotóxicos, como o próprio nome já 
diz, são substâncias tóxicas que causam into-
xicações que podem levar a morte. Aliás, é 
sempre bom lembrar que estas substân-
cias surgiram principalmente com o fim da 
segunda guerra mundial, quando os restos 
de armas químicas foram adaptados para 
utilização na agricultura. Esse processo ficou 
conhecido mundialmente como Revolução 
verde. Não é nada novo o fato de as substân-
cias causarem a morte de pessoas, já que foi 
com este objetivo que foram criadas.

A revolução verde se transformou num 
processo de imposição de um pacote tecno-
lógico que oferecia fertilizantes, agrotóxi-
cos e equipamentos agrícolas. Em muitos 
países, como é o caso do Brasil, as linhas 
de crédito eram vinculados ao pacote, de 
forma que, para que o agricultor tivesse 
acesso ao crédito, ele obrigatoriamente 
tinha que comprar o pacote. Foi assim que 
muitos agricultores entraram para o ciclo 
vicioso dos agrotóxicos.

Além dos problemas relacionados diretamente à alimentação 
e à saúde, os agrotóxicos causam enormes prejuízos sociais, 
muitos deles irreversíveis. 

Na saúde, os agrotóxicos causam dois tipos de intoxicações 
que se convertem em enfermidades, um grupo de intoxicações 
são as chamadas crônicas e o outro são as intoxicações agudas.

As doenças crônicas não transmissíveis constituem um dos 
maiores problemas mundiais de saúde pública, comprometendo 
o desenvolvimento humano de todos os países. Estimativas da 
organização Mundial de Saúde (oMS), baseadas na declaração 
dos Estados membros, avaliam que as doenças crônicas não 
transmissíveis são responsáveis por 63% das 57 milhões de 
mortes declaradas no mundo em 2008, e por 45,9% do volume 
global de doenças.

A oMS prevê, ainda, um aumento significativo dos óbitos por 
esta causa, estimando que seja de 15% entre 2010 e 2020. No 
Brasil, as doenças crônicas não transmissíveis teriam causado 
893.900 mortes em 2008, correspondendo a mais importante 
causa de óbito no país, posto que seriam responsáveis por 74% 
das mortes ocorridas nesse ano. Em torno de 30% dos casos afetam 
pessoas com menos de 60 anos. Algumas dessas doenças crônicas 
estão diretamente relacionadas ao uso dos agrotóxicos, ou mesmo 
ao consumo de alimentos contaminados por eles, já que, com o 
passar dos anos, pequenas quantidades de agrotóxicos podem ir 
se acumulando no organismo e, assim, gerarem doenças.
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“o Brasil assumiu o posto 
de maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo. 

São jogados nos campos 
brasileiros nada menos 
que 1 bilhão de litros de 

agrotóxicos, o que dividido 
proporcionalmente equivale  
a 5,2 litros de agrotóxicos por 
habitante no país. Isso sem 
contar os agrotóxicos que 
entram de forma ilegal”

Segundo o instituto Nacional do Câncer 
(iNCA), teríamos 1 milhão de novos casos de 
câncer para os anos de 2012 e 2013. A notícia 
se torna ainda pior quando afirmam que 40% 
destas pessoas irão a óbito, ou seja, 400 mil 
pessoas vão morrer.

Sem sombra de dúvidas, esse conjunto 
de enfermidades tem relação direta com os 
efeitos nocivos de agrotóxicos na saúde das 
pessoas, afinal, já existem pesquisas compa-
rativas que mostram que, em regiões com 
alto nível de uso de agrotóxicos, há maior 
número de casos de câncer.

os agrotóxicos contaminam a terra, o ar 
e os lençóis freáticos, além de matarem os 
micro-organismos que fertilizam o solo. Uma 
pesquisa feita pela Universidade Federal do 
Mato Grosso encontrou resíduo de agrotóxico 
inclusive nas águas das chuvas.

Esse uso abusivo de agrotóxico também 
afeta os animais, pois já existem pesquisas 
que comprovam a diminuição das popula-
ções de abelhas em função da contaminação 
por agrotóxicos.

Além dos efeitos negativos na saúde e no 
meio ambiente, existem problemas do ponto 
de vista econômico. Primeiro porque grande 
parte do lucro da produção serve para pagar a 
compra dos venenos, que estão cada dia mais 
caros. Em segundo lugar, existem efeitos reais 
na economia do país, porque a maior parte 
das empresas tem suas matrizes em outros 
países e, portanto, remetem seu lucro para os 
países de origem, deixando para nós apenas as 
consequências negativas das contaminações. 
No ano de 2011, estas empresas lucraram 
cerca de 8,1 bilhões de dólares. Além disso, 
estas empresas têm outros benefícios, como 
isenções fiscais que, no caso do iCMS, por 
exemplo, varia de 60% a 100%.

Sendo assim, as empresas deixam de 
pagar impostos e é com o dinheiro dos 
impostos arrecadados da população que o 
Sistema Único de Saúde (SUS) trata dos casos 
de contaminação, portanto as empresas 
não pagam nada pelo prejuízo social que 
causam. Recentemente um pesquisador do 
instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 
(iBGE) do Paraná, mostrou que, para cada 1 
dólar gasto com agrotóxico, são gastos 1,28 
dólar com tratamento de pessoas com into-
xicações agudas. 
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Quem é o responsável por tudo isso? Não se trata de ter uma 
pessoa como responsável, mais sim do sistema de produção 
adotado pelo país que, por sua vez, tem muito apoio do governo. 
Este modelo é chamado de Agronegócio e se trata do resultado 
de uma aliança entre o capital financeiro internacional, repre-
sentado pelos grandes bancos, as empresas transnacionais, como 
a Monsanto, Syngenta e outras, e as grandes propriedades de 
terra chamadas de latifúndios. Além disso, contam com o apoio 
permanente da mídia burguesa, que a todo o momento divulga 
informações falsas que favorecem a imagem do agronegócio.

Dessa forma, o agronegócio fez com que, nos últimos anos, o 
Brasil se tornasse o maior consumidor de agrotóxicos do mundo 
e isso não tem nada a ver com o aumento da produtividade de 
alimentos. Levantamentos do iBGE e do Sindicato Nacional da 
indústria de Produtos para Defesa Vegetal (Sindag), ambos de 
2009, apresentam o crescimento de 4,59% da área cultivada no 
Brasil no período entre 2004 e 2008. Por outro lado, as quan-
tidades vendidas de agrotóxicos, no mesmo período, subiram 
aproximadamente 44,6%. isso equivale dizer que se vendeu 
agrotóxicos num ritmo quase 10 vezes superior ao crescimento 
da área plantada no Brasil naquele período.

Dessa forma, vemos que o Agronegócio, como modelo de conti-
nuidade da Revolução verde, não só não resolve o problema da 
fome no mundo, como intensifica problemas relacionados a isso. 
Dados da FAo (organização das nações unidas para a alimentação) 
demonstram que 1 bilhão de pessoas passam fome no mundo, 
ou seja, a cada 7 pessoas no mundo, 1 passa fome. No Brasil, 
estima-se que 40% da população vive em situação de insegurança 
alimentar, ou seja, cerca de 80 milhões de pessoas consomem 
apenas 1/3 dos nutrientes necessários para uma alimentação 
saudável segundo a organização Mundial de Saúde (oMS).

“Dessa forma, o agronegócio fez 
com que, nos últimos anos, o Brasil 
se tornasse o maior consumidor de 
agrotóxicos do mundo e isso não 

tem nada a ver com o aumento da 
produtividade de alimentos” 
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Cleber 
Folgado

é coordenador 
da Campanha 
Permanente 
contra os 
Agrotóxicos

Entre os responsáveis por isso não podemos 
deixar de mencionar os governos, que, por 
sua vez, investem milhões no Agronegócio 
e umas poucas migalhas para os peque-
nos agricultores, de forma que não existem 
programas sérios de investimento na produ-
ção sem agrotóxicos. o governo federal tem 
avançado na construção da Política Nacio-
nal de Agroecologia e Agricultura orgânica, 
porém já se percebeu que ela é insuficiente 
para dar conta da necessidade de investimen-
tos para incentivar os agricultores a produzir 
sem agrotóxicos.

É preciso que se construa um programa 
massivo de transição para a agroecologia, 
pois este é um modelo de produção saudável 
e, como mostra olivier de Schutter, relator 
especial da oNU para o direito a alimenta-
ção, no relatório publicado em dezembro 
de 2010, a agroecologia é capaz de produzir 
alimentos de qualidade e em quantidade 
para alimentar a população mundial.

Em abril deste ano, a Campanha Perma-
nente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida 
completará 2 anos e as ações realizadas até 
então já demonstram o quanto é importante 
mostrar para a sociedade os malefícios advin-
dos dos agrotóxicos. Além disso, é impor-
tante, também, apontar as alternativas, pois 
elas existem e são realidade, apenas carecem 
de investimento. Hoje a campanha conta 
com comitês e representações em 22 estados, 
e realiza diversas atividades de conscientiza-
ção, por isso convidamos todos aqueles que 
se preocupam com a qualidade dos alimen-
tos que são oferecidos para a população a 
participar dessa campanha. Acessem o site 
www.contraosagrotóxicos.org.br ou enviem 
e-mail para contraosagrotoxicos@gmail.com. 
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inSpeção Veicular como 
ferramenta para a Saúde 
pública
Alterações nas regras da inspeção veicular ambiental 
podem diminuir as falhas do programa,  
além de contribuir para a diminuição  
das mortes causadas pela poluição.

Verdes  
em Ação

Fotografia: Secretaria do Verde e Meio Ambiente de SP

o projeto para a inspeção veicular ambien-
tal, desenvolvido pela Secretaria do Verde e 
Meio Ambiente do estado de São Paulo, deve 
sofrer alterações consideráveis para que seja 
uma ferramenta cada vez mais poderosa para 
o combate à poluição ambiental e, conse-
quentemente, traga benefícios à popula-
ção, que sofre continuamente com os males 
causados pelos gases de efeito estufa (GEE). 

Segundo o secretário do Verde e Meio 
Ambiente, ricardo teixeira, que assumiu o 
cargo em janeiro deste ano, a inspeção veicu-
lar deve melhorar consideravelmente. “Todas 
as modificações foram pensadas e adequadas 
pela secretaria do Verde e Meio Ambiente, 
portanto acreditamos que as mudanças 
trarão benefícios quanto às adequações”, 
defende Ricardo. o secretário, que é radical-
mente a favor da inspeção, avalia o fato de 
que a análise da periodicidade da inspeção, 
feita separadamente de acordo com o ano 
de fabricação e o tipo de combustível, feito 
por um instituto renomado, como é o caso 
do instituto de Pesquisas Tecnológicas da 
USP, fará toda a diferença nesta nova fase 
da inspeção. “A análise feita por um instituto 
do gabarito da USP nos dá ferramentas para 
o aprimoramento do programa de inspeção 
veicular”, avalia o secretário.



revista de debates da fuNdação verde herbert daNiel

33

No novo Projeto de Lei, encaminhado para 
a Câmara Municipal, também estão previs-
tas algumas mudanças, como no que diz 
respeito à taxa cobrada. Segundo o projeto, 
todos os carros licenciados na cidade de 
São Paulo terão reembolso integral da taxa 
cobrada, desde que sejam aprovados e não 
tenham débitos com infrações nem com o 
iPVA. Porém, isso só cabe aos moradores de 
São Paulo. Carros que circulam pela cidade 
por mais de 120 dias por ano e que não 
estão licenciados na capital terão de passar 
pela inspeção e pagar a taxa sem direito ao 
reembolso.

A mudança citada pelo secretário diz 
respeito a inspeção da qualidade do combus-
tível, idade média da frota e periodicidade 
da necessidade da inspeção, baseada em 
análises técnicas. Esses serviços deverão 
ser prestados pela contratação do instituto 
de Pesquisas Tecnológicas da USP. Além 
disso, consta no Projeto de Lei a exigência 
de que os fabricantes de veículos compro-
vem a observância dos limites de emissão 
de poluentes dos carros novos e disponibi-
lizem em sua rede de atendimento serviços 
de diagnóstico e regulagem de motores. 

A defesa do Partido Verde pela continui-
dade da inspeção veicular se dá principal-
mente pelo motivo de que a fiscalização, 
executada de maneira correta e regular, 
evita o aumento da exposição dos cidadão 
a níveis intoleráveis de poluição. A vistoria 
serve para medir a emissão de gases de 
efeito estufa (GEE) pelos veículos e verificar 
se os níveis estão dentro de padrões defini-
dos como aceitáveis. Além de se tratar de 
um importantíssimo programa de saúde 
pública, a redução das emissões veiculares 
reflete diretamente na questão do aqueci-
mento global e na concentração de ozônio 
na troposfera, responsável pelo efeito estufa.
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Fonte: INCT – 
Observatório  
das Metrópoles

Aumento da Frota de Veículos e Motocicletas

Aumento médio de 77%

A frota de veículos nas 
doze principais capitais 
do Brasil quase dobrou 
em 10 anos (2001 – 2011). 

o número de automóveis 
passou de 11,5 milhões 
para 20,5 milhões. Já as 
motocicletas tiveram um 
aumento de 4,5 milhões 
para 18,3 milhões. 

o crescimento médio 
do número de carros e 
motos foi de 77%.
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“Todas as modificações 
foram pensadas 

e adequadas pela 
secretaria do Verde 
e meio Ambiente, 

portanto acreditamos 
que as mudanças trarão 

benefícios quanto  
às adequações”

Atualmente, as metrópoles brasileiras têm 
enfrentado um grande problema de mobili-
dade urbana, resultado da opção brasileira de 
se locomover individualmente. É o que aponta 
o estudo realizado pelo iNCT observatório 
das Metrópoles. De acordo com a pesquisa, 
a frota de veículos nas doze principais capi-
tais do Brasil quase dobrou em 10 anos (2001 
– 2011). o número de automóveis passou de 
11,5 milhões para 20,5 milhões. Já as motoci-

cletas tiveram um aumento de 4,5 milhões 
para 18,3 milhões. o crescimento médio do 
número de carros e motos foi de 77%. 

As capitais analisadas foram: São Paulo, 
Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Rio 
de Janeiro, Belém, Manaus, Distrito Federal, 
Fortaleza, Goiânia, Salvador e Recife. o relató-
rio “Metrópoles em números: Crescimento da 
frota de automóveis e motocicletas nas metró-
poles brasileiras 2001/2011” foi organizado 
pelo pesquisador Juciano Martins Rodrigues, 
do observatório das Metrópoles, a partir das 
informações fornecidas pelo Denatran.

Considerados um dos maiores poluidores 
dos centros urbanos, os veículos têm grande 
responsabilidade nos efeitos gerados à saúde 
pública pela emissão de gases poluentes para 
a atmosfera e a cada dia que passa essa frota 
aumenta. Se os veículos são responsáveis por 
cerca de 20% da emissão global de dióxido 
de carbono (Co2), considerado o principal 
poluente na categoria de gases de efeito 
estufa, de acordo com o instituto de Pesquisa 
Econômica Aplicada (iPEA), constata-se que a 
inspeção veicular, defendida pelo PV, repre-
senta um programa de saúde pública, que 
traz benefícios não só para quem possui 
veículo, mas também para toda a população 
que circula pelos grandes centros urbanos. A 

Frota Veícular Brasileira 2012 por Regiões

Fonte: 
DENATRAN
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ratórios”, alerta Guilherme. Ainda segundo 
o diretor, o Ministério da Saúde é parceiro 
no programa de inspeção veicular ambiental 
que funciona como um mecanismo impor-
tante no controle de emissões. As doenças 
mais comuns relacionadas à poluição são 
bronquite, asma, enfisema pulmonar, além 
de doenças cardiovasculares.

Em pesquisa realizada pelo Denatran, em 
2012, para averiguação da frota brasileira, o 
número de veículos chegou a 76,1 milhões, 
dos quais 38,2 milhões se concentram na 
região Sudeste, 15,4 milhões na região Sul, 
11,9 milhões no Nordeste, 6,9 milhões na 
região Centro-oeste e o menor número 
aparece na região Norte do país com 3,5 
milhões de veículos. Portanto, se o número 
de veículos é tão elevado em todo o Brasil, 
mostrando a facilidade na hora de adquiri-
-los, com taxas reduzidas e financiamentos 
facilitados, a obrigatoriedade da inspeção 
veicular deve ser exigida pelas prefeituras 
para que esse aumento da frota prejudique 
o mínimo possível toda a população atingida 
pelos altos níveis de poluição.

Um ponto crucial é que, para quase todas 
as substâncias nocivas, os padrões de alerta 
brasileiros são mais brandos do que os usados 
pela organização Mundial de Saúde (oMS). 
Enquanto aqui são considerados preocu-
pantes quantidades de ozônio acima de 160 
microgramas por metro cúbico, por exemplo, 
para a oMS o máximo desejado é de 100. 
Pesquisadores da organização incluíram a 
fumaça liberada por motores a diesel na lista 
de elementos cancerígenos. Em 2006, a oMS 
sugeriu padrões mais rigorosos, porém, no 
Brasil, nada foi feito até o momento.

regulagem apropriada de veículos com moto-
res de explosão é indispensável para garantir 
a qualidade do ar em regiões onde o fluxo de 
veículos é intenso.

De acordo com pesquisa do Laboratório de 
Poluição Atmosférica Experimental da Facul-
dade de Medicina da USP, estima-se que, na 
cidade de São Paulo, cerca de 10% das mortes 
de idosos, 7% da mortalidade infantil e de 
15% a 20% das internações de crianças por 
doenças respiratórias estejam relacionadas 
com as transformações da poluição atmosfé-
rica. Ainda segundo a pesquisa, os moradores 
de São Paulo vivem, em média, um ano e 
meio a menos que pessoas que vivem em 
cidades com o ar mais limpo.

Segundo Guilherme Franco Netto, diretor 
do Departamento de Saúde Ambiental e 
do Trabalhador, do Ministério da Saúde, a 
poluição veicular impacta diretamente na 
saúde da população. “De acordo com estu-
dos, de 20 a 30% da mortalidade no mundo 
é causada pela poluição. No Brasil, 250 mil 
pessoas, em média, morrem por ano vítimas 
dessas doenças, sem contar com o cigarro, 
que tange outras análises”. Pessoas que já 
têm propensão a doenças respiratórias são 
as que mais sofrem. “Quanto mais são expos-
tas a esses tipos de poluentes, os asmáticos, 
por exemplo, agravam seus quadros respi-
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SAiBA MAiS

•	 o ozônio encontrado na faixa de ar próxima do solo (onde respiramos), 
chamado de “mau ozônio” é tóxico. Porém, na estratosfera, a cerca de 25 
km de altitude, o ozônio tem a importante função de proteger a Terra de 
raios ultravioleta emitidos pelo Sol, funcionando, portanto, como um filtro.

•	 o ozônio é chamado de poluente secundário, pois deriva das reações entre os 
óxidos de nitrogênio e compostos orgânicos voláteis na presença de luz solar.

•	 Quando a qualidade do ar fica inadequada pela alta concentração de ozônio, 
as pessoas podem sentir ardor nos olhos, nariz e garganta, além de tosse seca 
e cansaço. Quando a concentração do ozônio aumenta ainda mais e a quali-
dade do ar fica má ou péssima, há risco de mortes prematuras em pessoas 
com doenças respiratórias. 

•	 ozônio X Meio Ambiente: o excesso de ozônio pode causar danos à vegetação, 
pois provoca a redução da fotossíntese e do crescimento das plantas.

Investimento em transporte público
Considerando o transporte rodoviário no Brasil, 

os sistemas de ônibus, que respondem por mais 
de 60% dos deslocamentos urbanos e mais de 95% 
dos deslocamentos intermunicipais, são responsá-
veis por apenas 7% das emissões totais de Co2. os 
automóveis e veículos comerciais leves, com menos 
de 30% de participação no total de viagens realiza-
das, contribuem com metade das emissões desse 
poluente. Esses dados estão contidos no estudo 
realizado pelo iPEA, “Emissões relativas de poluen-
tes do transporte motorizado de passageiros nos 
grandes centros urbanos brasileiros”. 

Segundo a pesquisa, é possível analisar o peso 
que o transporte individual tem sobre as emissões 
de dióxido de carbono. De acordo com o instituto, 
o transporte individual responde por cerca de 35% 
das viagens motorizadas, em média, e é também 
responsável por 60% das emissões de Co2, enquanto 
o transporte público coletivo responde por 25% das 
emissões totais de Co2. Esses dados mostram que 
o sucesso das políticas ambientais voltadas para o 
transporte precisam passar necessariamente por 
medidas que incentivem a substituição do trans-
porte individual pelo coletivo.
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manuel díaz
Co-presidente Executivo da Federação 
 dos Partidos Verdes das Américas e  
membro do Global Greens. Fundador do  
Movimento Ecológico Verde da Venezuela.

O que pensa

Entrevista

Fotografias: arquivo pessoal 

revista pensar Verde – Acabou de acontecer a reunião anual 
da Federação dos Verdes das Américas. Como foi essa reunião 
e o que podemos esperar dos Verdes das Américas em 2013?

manuel díaz – A Federação dos Partidos Verdes das Améri-
cas (FPVA) reuniu-se no final do ano passado na bela cidade 
de Antigua Guatemala, em sua reunião anual, e contou com a 
importante participação dos Partidos Verdes do continente em 
busca de fortalecimento da ecopolítica e do pensamento verde.

Na ocasião, foi proposta a Declaração de Antigua da FPVA, 
chamada Espiritualidade Verde, onde os Partidos Verdes das 
Américas decidiram:

Abraçar as dimensões espirituais de desenvolvimento econômico 
e social como parte integrante e essencial para a realização dos 
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Movimento Ecológico Verde da Venezuela.

Acabou de acontecer a reunião anual 
da Federação dos Verdes das Américas. Como foi essa reunião 
e o que podemos esperar dos Verdes das Américas em 2013?

 – A Federação dos Partidos Verdes das Améri-
cas (FPVA) reuniu-se no final do ano passado na bela cidade 
de Antigua Guatemala, em sua reunião anual, e contou com a 
importante participação dos Partidos Verdes do continente em 
busca de fortalecimento da ecopolítica e do pensamento verde.

Na ocasião, foi proposta a Declaração de Antigua da FPVA, 
chamada Espiritualidade Verde, onde os Partidos Verdes das 

Abraçar as dimensões espirituais de desenvolvimento econômico 
e social como parte integrante e essencial para a realização dos 

“Temos que 
reconhecer o chavismo 

como uma religião, 
que teremos com 

ou sem Chávez, mas 
exigindo que as 

normas constitucionais 
sejam respeitadas”
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objetivos e metas do desenvolvimento sustentável, incluindo o estabele-
cimento de seus fundamentos teóricos e metodológicos, a identificação 
e implementação de políticas em todos os níveis, bem como desenvol-
vimento, concepção e implementação de projetos e programas.

Reconhecer a importância do nível de consciência coletiva nas decisões 
públicas e privadas, bem como a necessidade de criar novas formas de 
governo e de governança para assegurar o bem-estar tanto material 
quanto espiritual de todos os cidadãos.

Promover novas formas de interação humana e organizações civis, 
incluindo várias formas de interdependência para fortalecer os aspectos 
materiais e espirituais de nossas democracias, garantindo a diversidade 
em todas as suas dimensões (étnica, de gênero, religiosa, de idade), a 
não violência, a paz e a integração social e, assim, oferecer novas formas 
holísticas de fazer política e economia em nossos países.

A partir daí e para além das nossas deliberações, temos em vista o sucesso 
e o propósito de que o primeiro presidente verde do mundo seja da 
América, considerando que já temos potenciais votos verdes no conti-
nente. Por meio da nossa organização e da nossa clara defesa do meio 
ambiente, poderemos demonstrar nossa força e liderança e, ainda, 
nos tornarmos uma clara expressão de esperança para os povos 
de nosso continente. 

revista pensar Verde – Durante o evento FVDA, o caso espe-
cífico da Venezuela e do chavismo entrou na pauta?

 

manuel díaz – Como delegado do Movimento Ecológico da 
Venezuela afirmo que, no meu país, a questão está polari-
zada e permite apenas duas alternativas viáveis: ser candidato 
de Chávez ou candidato da oposição. Adotamos essa última 
aliança dentro de um compromisso programático ambiental.

Na última eleição, pudemos constatar que já somos conhe-
cidos em todo o país e consideramos que nosso erro foi 
não termos apresentado candidato próprio. Agora esta-
mos analisando esta situação, pois, apesar de estarmos na 
aliança da oposição, não obtivemos o resultado esperado. 

Afirmo que Chávez ganhou por sua liderança, acompa-
nhada por abuso de poder e fraude progressiva, embora 
soubesse de sua condição doente.

Quanto aos verdes, acredito que devemos manter nossa 
personalidade própria, uma vez que nos equivocamos 
com as alianças e reconhecemos isso.

A entrevista foi concedida no dia 22 de fevereiro de 2013, antes da morte de Hugo Chávez, 
que aconteceu no dia 5 de março.



“Chávez ganhou 
por sua liderança, 

acompanhada  
por abuso de poder 

e fraude progressiva, 
embora soubesse de 

sua condição doente”

Cabe observar que a FPVA não exclui nenhum 
tipo de aliança, sejam elas feitas com as 
forças de direita, centro ou esquerda, porque 
se tratam de aliaças pragmáticas e progra-
máticas que têm como objetivo fortalecer e 
fazer crescer os Verdes, que se encontram em 
condições extremamente difíceis nos países 
membros e, em especial, na Venezuela.

Na Venezuela, estamos trabalhando para 
fazer política municipal verde. Os Verdes da 
Venezuela têm, além de credibilidade, perso-
nalidades ocupando posições estratégicas 
para demostrar nossa dimensão política.

Revista pensar Verde – Como o senhor vê o 
chavismo e a democracia na Venezuela?

Manuel Díaz – Realmente, a Venezuela 
está em uma encruzilhada e em momento 
de transição com o problema de saúde do 
Presidente Chávez. Atualmente, tem um 
presidente que não foi juramentado, que 
provavelmete renuncie e tenha que convo-
car novas eleições. 

Isto nos obriga a buscar métodos de respeito 
à constituição, bem como condições eleitorais 
transparentes, justas. E, sem dúvidas, contra 
o poder do governo e seus abusos, como 
aconteceu anteriormente. 

Perante esse cenário, o Movimento Ecológico 
da Venezuela espera apresentar uma candi-
datura presidencial própria, da ecopolítica, 
para potencializar seu discurso, sem descar-
tar alianças no futuro. Também teremos elei-
ções municipais para o próximo 14 de julho, 
que permitirá oxigenar o poder local com a 
eleição de muitos verdes.

Porém, temos que reconhecer o chavismo 
como uma religião, que teremos com ou sem 
Chávez, mas exigindo que as normas consti-
tucionais sejam respeitadas. Por outro lado, 
começa a nascer uma brecha no chavismo 
que pode contribuir para a transição para 
alcançar uma unidade superior que não 
tenha o radicalismo atual e que aponte para 
a melhoria da condição de vida dos vene-
zuelanos. 

Revista pensar Verde – E a relação das 
instituições, principalmente ligadas ao meio 
ambiente, com a perpetuação/manutenção 
de Hugo Chávez no poder?

Manuel Díaz – Realmente não existe uma 
vontade política ambiental por parte do 
governo e muito menos da oposição. E isso 
faz com que tenhamos uma excelente opor-
tunidade de nos valer desse vazio e utilizá-
-lo para potencializar nosso discurso e nosso 
crescimento eleitoral. 

Revista pensar Verde – Como tem sido 
tratada a política ambiental na Venezuela? 
Caminha-se para a sustentabilidade?

Manuel Díaz – Atualmente, as estruturas de 
poder ambiental são fracas e ineficientes, 
o que nos permite nos concentrar em boas 
iniciativas de sustentabilidade.
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“É preciso estabelecer 
vínculos entre as lutas 
pelo direito à posse da terra 
com as lutas que buscam 
ecologicamente de�nir uma 
nova relação com a Terra” 

HERBERT DANIEL




