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EDITORIAL
Desafios, muitos desafios. É com este propósito que a oitava edição da 

Revista Pensar Verde sai da gráfica este trimestre: Trazer à tona debates 
aprofundados sobre questões como o cuidado com as nossas cidades, 
o amor ao próximo, o respeito às diferenças, o tratamento e o combate 
ao abandono de animais domésticos, a cidadania e a privacidade em 
tempos de comunicação digital. 

Queremos pensar como as mudanças climáticas estão relacionadas 
com as tragédias urbanas, como enchentes e deslizamentos. O desafio 
é prevenir desastres, proteger a população ao mesmo tempo em que se 
tomem medidas para diminuir a emissão de gases nocivos que aquecem 
oplaneta, principalmente em áreas urbanas. 

Outro desafio que se impõe é a tolerância. Estamos esquecendo o 
amor? Estamos deixando de lado a convivência respeitosa e responsável? 
Tentamos entender o amor pela ótica de quem ama, de quem pede 
respeito. Afinal de contas, como cantou Milton Nascimento,“Qualquer  
maneira de amor vale a pena, qualquer maneira de amor vale amar”. 
Acreditamos que a melhor maneira de aprendermos a respeitar as dife-
renças é amando o próximo.

Amar os animais, hábito cada vez mais comum na nossa sociedade, 
também nos impõe novos desafios, como a instituição de políticas 
públicas que visem ao cuidado com esses amigos domésticos. Hospitais 
públicos veterinários e leis contra maus tratos já são medidas em pauta. 

Os obstáculos podem ser superados de forma mais eficiente quando 
o esforço é conjunto. Dentro e fora das esferas de poder, a coletividade 
faz a diferença. É o que queremos mostrar nesta edição, com as ações 
da Bancada do Partido Verde na Câmara dos Deputados, que tem se 
mostrado atuante em várias dessas situações que reverberam na socie-
dade. 

Por fim, trazemos uma entrevista instigante com o Secretário Nacional 
de Comunicação do Partido Verde, José Carlos Lima, que fala  sobre um 
assunto ainda obscuro para a sociedade brasileira: o controle e o uso 
de informações privadas adquiridas por grandes corporações pela rede 
mundial de computadores. É uma oportunidade para começarmos a 
pensar quem realmente usufrui deste poderoso banco de dados que, se 
cair em mão erradas, pode causar um grande estrago. 

Os desafios estão postos. A vontade de fazer diferente também. Vamos 
começar?

Boa leitura!

Conselho Editorial 
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“o brasil 
tem mais de 
100 milhões 
de animais 
domésticos”

… o Brasil tem mais de 100 
milhões de animais domésticos, 
entre cães, gatos, peixes, aves e 
outros, e hoje divide com o Japão 
a posição de segundo maior 
mercado do mundo em produtos 
e serviços pet, atrás somente dos 
Estados Unidos? 

“Em 2012, a indústria de 
produtos para animais de 
estimação chegou a ocupar 
0,32% do Produto Interno Bruto 
(PIB) nacional, que representa 
R$ 14 bilhões na economia 
brasileira. Para se ter uma 
ideia, utilidades domésticas 
e eletroeletrônicas são 0,39% 
do Pib do brasil ” 

Fonte: Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação - Abinpet
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VeRdeS em ação

iluStRação  
da caPa

mudaNçaS climÁticaS 
E TRAGÉDIAS URBANAS 

A ilustração da capa é uma 
criação do artista plástico 
Rogério Milani e foi pensada 
para o Tema Mudanças 
Climáticas e Tragédias 
Urbanas. As técnicas 
utilizadas foram a aquarela e 
a manipulação digital.

A BAncAdA Verde 
VAi à LutA
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Anualmente, desastres ambientais no Brasil ceifam a vida de milhares de pes-
soas. As tragédias urbanas aparecem como um dejá vu nas televisões brasileiras 
cada vez que, ano após ano, chove mais do que o esperado para aquela época 
do ano. 

As mudanças climáticas, a ocupação desordenada das áreas de risco e a deso-
bediência à legislação ambiental têm relação direta com as tragédias urbanas. 
Sarney Filho, em seu artigo, aponta a necessidade, em caráter de urgência, de 
medidas preventivas que  minimizem as consequências destes fenômenos e 
diminuiam o número de pessoas afetadas e vitimadas.

A obrigação é que o Poder Público se antecipe às tragédias urbanas. Para tanto, 
Antonio Teixeira e Maria do Carmo Oliveira Jorge, ao detalhar o caso de Petró-
polis (RJ), que já tem um mapa de risco de deslizamento e outro de enchentes, 
demonstra como o Poder Público deve se apropriar do conhecimento técnico-
-científico disponível para se antecipar às catástrofes humanas. 

Já Roberto Braga analisa o impacto das cidades nas mudanças climáticas e o 
impacto das mudanças climáticas nas cidades, destacando a responsabilidade 
dos centros urbanos no aumento da temperatura global. Ele aponta ainda o 
Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) como instrumento de gestão urbana que 
pode ser utilizados para a mitigação e a adaptação das cidades às mudanças 
climáticas. 

Mudanças Climáticas e 
Tragédias Urbanas 



As mudanças climáticas e os desastres 
ambientais
> Sarney Filho

Os desastres na Região Serrana 
– O Caso de Petrópolis –  RJ
> antônio José teixeira Guerra e 
maria do carmo oliveira Jorge

Mudança climática e planejamento urba-
no: uma análise do Estatuto da Cidade
> Roberto braga
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 A cada início de ano, uma infeliz rotina 
se abate sobre o nosso país na forma de desas-
tres ambientais, que levam a perdas de cente-
nas de vidas, as quais, na sua grande maioria, 
poderiam ser evitadas.                                                   
 Os desastres naturais que ocorrem no 
Brasil têm os seus efeitos multiplicados em fun-
ção da intensa ocupação das áreas de risco, as 
conhecidas áreas de preservação permanente. 
Este agravamento está diretamente associado 
ao desrespeito à natureza, por meio de desma-
tamentos, queimadas, assoreamento de rios, 
acúmulo de lixo, ocupação desordenada das en-
costas instáveis e degradadas dos morros e das 
margens dos rios, edificações mal construídas, 
ausência de plano diretor, entre outros.
 Precisamos conhecer as causas e con-
sequências de um desastre, para assim, definir 
as medidas preventivas que serão adotadas. A 
comunidade científica tem dado grande ênfa-
se às mudanças climáticas como resultado do 
aquecimento global, principalmente a partir da 
publicação do 4º Relatório do IPCC. Esse relató-
rio menciona que no Brasil os desastres naturais 
de origem atmosférica tendem a continuar au-
mentando, com destaque para as tempestades 
e os eventos de precipitações intensas sobre as 
regiões Sul e Sudeste, para o agravamento da 
seca no nordeste e o seu avanço sobre as regiões 
Norte e Centro-Oeste.
 Fica difícil não fazer uma correlação do 
aumento dos desastres ambientais com a ques-
tão das mudanças climáticas. Muitos especialis-
tas corroboram esse entendimento em função 

As mudanças climáticas e os 
desastres ambientais
Sarney Filho

de interferência direta no ciclo de ocorrências e na 
intensidade dos fenômenos, ou seja, as tragédias 
estão ocorrendo com maior frequência e intensida-
de. Temos assistido, alternativamente, a ocorrên-
cia de secas, em períodos normalmente chuvosos, 
e inundações, em função de precipitações desco-
munais em curtos espaços de tempo. Também a 
ocorrência de seca na Amazônia e inundações no 
nordeste reforçam a questão.
 O aumento da precipitação nas regiões Sul 
e Sudeste não necessariamente aponta para uma 
boa distribuição anual das chuvas. Pelo contrário, 
a tendência é que as precipitações ficarão ainda 
mais intensas e concentradas, ou seja, chuvas mui-
to fortes e em poucos dias, como já vem sendo ob-
servado.
 Para o Centro de Pesquisa da Epidemiolo-
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gia dos Desastres da Organização das Nações Unidas, 
o impacto das mudanças climáticas na incidência 
de catástrofes naturais é provado pelo aumento de 
inundações, furacões e tempestades tropicais. A ten-
dência atual, segundo o Centro, “é consistente com 
os prognósticos do Painel Intergovernamental sobre 
Mudanças Climáticas, e a Ásia e a África do Oeste já 
estão sofrendo inundações mais severas e seguidas”.
 As inundações bruscas ocorrem associadas 
a elevados índices de precipitação, e são altamente 
perigosas e destrutivas. Em virtude do aumento dos 
dias com precipitações intensas, somado aos desma-
tamentos de encostas, à ocupação das planícies de 
inundação, ao assoreamento dos rios e à impermea-
bilização urbana (asfaltamento de ruas, construções, 
etc.), as inundações bruscas em áreas urbanizadas e 
os desmoronamentos de encostas se tornarão um dos 
principais problemas ambientais que a regiões Sul e 
Sudeste do Brasil deverão enfrentar nas próximas dé-
cadas.
 Este caótico quadro oriundo da evolução dos 
desastres ambientais, ceifando centenas de vidas e 
levando milhares de pessoas ao desabrigo, anual-
mente, além da questão das mudanças climáticas, 
nos mostra uma relação direta com a ocupação de 
áreas de risco e da não observância dos pressupostos 
emanados da legislação ambiental, em especial, pelo 
Código Florestal.
 Com a aprovação do novo Código Florestal, 
que incentiva a ocupação de áreas de preservação 
permanente, a tendência é de um agravamento des-
ta situação, se nada for feito.
 Com efeito, agora, em 2013, a região serra-
na do Rio de Janeiro volta a ser, impiedosamente, 
castigada. Apenas em Petrópolis, o saldo oficial  foi 
33 mortos (22 só em Quitandinha), 45 feridos, 155 
casas destruídas, 255 casas interditadas, 1091 desa-
brigados, 1549 desalojados, 1500 ocorrências, cente-
nas de deslizamentos e 20 abrigos para a população. 
Estima-se, ainda, o custeio de 400 aluguéis sociais. Ao 
todo, o número de pessoas afetadas chega a 150 mil. 
O prejuízo para o setor público e privado (incluindo 
as famílias) é da ordem de R$ 120 milhões.
 Por isso, é necessário, em caráter de urgên-
cia, o estabelecimento de medidas preventivas que 
possam minimizar as consequências deste fenôme-
no, visando sempre à diminuição do número de pes-
soas afetadas e vitimadas.
 Neste contexto, apresentamos em Plenário o 
Requerimento nº 7.139/2013 que resultou, por Ato 
da Presidência da Câmara, na criação da Comissão 
Externa para visitar a região serrana do Rio de Janei-
ro, com os objetivos principais de avaliar a situação e 

propor soluções no sentido de contribuir para a solução 
do problema, inclusive com a obtenção de parâmetros 
para mudanças legislativas, com o intuito de evitar que 
outra tragédia como essa se repita.
 Também, na qualidade de Relator da Comis-
são Mista Permanente sobre Mudanças Climáticas, te-
nho promovido audiências públicas com especialistas 
da área, objetivando definir as estratégias que possam 
vir a contribuir com o combate ao aquecimento global, 
com a adaptação e a mitigação dos efeitos oriundos das 
mudanças climáticas.
 O desafio é enorme. Devemos propor medidas 
para combater as causas das tragédias, que nos mostra 
uma relação direta com a ocupação de áreas de risco, 
com as mudanças climáticas e com a não observância 
da legislação ambiental.
 O objetivo maior, portanto, é evitar que o as-
sunto só tenha atenção do Poder Público após tragé-
dias, como vem ocorrendo nos últimos anos, por meio 
de uma estratégia que privilegie a prevenção aos desas-
tres, considerando a observância da legislação ambien-
tal, o combate ao aquecimento global e a realocação 
das populações localizadas em áreas de risco.

Sarney
Filho

Sarney Filho é Deputado Federal 
e líder do Partido Verde (PV) na 
Câmara dos Deputados. Além 
disso, é coordenador da Frente 
Parlamentar Ambientalista, 
relator da Comissão Mista 
Permanente sobre Mudanças 
Climáticas, coordenador da 
Comissão Externa para a região 
serrana do Rio de Janeiro e 
da Bancada do Maranhão no 
Congresso Nacional. Está na sua 
8ª legislatura na Câmara e já 
foi Ministro de Meio Ambiente 
no governo Fernando Henrique 
Cardoso.
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 Nas últimas décadas, Petrópolis vem 
passando por inúmeros eventos catastróficos, 
muitas vezes associados à perda de vidas hu-
manas, bem como à destruição de casas, ruas, 
pontes e bens materiais de um modo geral. 
Com relação às vítimas fatais, os números re-
gistrados foram 20 (1980), 171 (1988), 9 (2008), 
1 (2010), 71 (2011), 33 (2013), neste último, das 
33 vítimas, 20 são do bairro do Quitandinha.
 Uma combinação de fatores naturais, 
como chuvas concentradas (às vezes mais de 
200 mm, em 24 horas), principalmente nos me-
ses de verão, com encostas muito íngremes, al-
gumas com mais de 45 graus de declividade, as-
sociada à presença de solos rasos, às vezes com 
menos de um metro de profundidade, e fatores 
socioeconômicos, como ocupação desordenada 
pelas encostas e fundo dos vales, com pouca 
ou nenhuma rede de esgoto e galerias pluviais, 
algumas ruas sem calçamento, e corte da ve-
getação têm provocado todas essas catástrofes, 
ao longo desses anos. O corte dos depósitos de 
tálus para a construção dessas casas, sem prote-
ção dos mesmos, também acelera os processos 
de deslizamento. Isso tudo aliado à pouca ou 
nenhuma atenção por parte do poder público, 
que deixa essa ocupação acontecer pelas en-
costas e pelos fundos dos vales, sem conter as 

Os desastres na Região Serrana - O caso de
Petrópolis - RJ
Antônio José Teixeira Guerra

construções irregulares, tampouco procura retirar 
a população que ocupa áreas de alto risco de desli-
zamento e removê-la para áreas seguras. 
 A imagem de satélite Google mostra bem 
que Petrópolis possui um risco natural elevado, por 
estar situada numa região montanhosa, onde as 
declividades já são um fator limitante à ocupação e 
um primeiro indício de que deslizamentos podem 
ocorrer, mesmo que não haja nenhuma forma de 
ocupação humana. Com as construções irregulares, 
o grande adensamento populacional e todos os fa-
tores do meio físico já apontados anteriormente, 
cria-se uma combinação, onde as catástrofes têm 
acontecido, cada vez com maior frequência, e, se 
nada for feito para reverter essa tendência, mais 
vidas serão perdidas. Cabe ao Poder Público a to-
mada de decisão para amenizar essas catástrofes, 
principalmente a perda de vidas humanas. Diver-
sos estudos foram realizados ao longo desses anos, 
porém faltou a aplicabilidade das mesmas. Não 
adianta a Prefeitura Municipal de Petrópolis dizer 
que não tem recursos financeiros, porque muitos 
estudos já foram feitos, como os do LAGESOLOS (La-
boratório de Geomorfologia Ambiental e Degrada-
ção dos Solos) da UFRJ, e não foram aplicados pelas 

Maria do Carmo Oliveira Jorge

Imagem Google Earth mostrando o município de Petrópolis
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diversas administrações nos últimos 20 anos. Convênios 
foram firmados com o Ministério Público Estadual, com 
a Secretaria Estadual do Ambiente, bem como a Defe-
sa Civil Municipal, que participaram desses estudos e 
levantamentos, sem, no entanto, terem sido aplicados 
pela prefeitura.
 O estudo mais recente, entregue à Prefeitura 
de Petrópolis, constou da elaboração de um Sistema de 
Alerta a Riscos de Deslizamento e Enchentes, onde, a 
partir de dados de chuva da Estação do LNCC (Laborató-
rio Nacional de Computação Científica), situado no bair-
ro do Quitandinha, para o período entre 2003 e 2009. 
A grande maioria dos eventos catastróficos ocorridos 

“com as construções irregulares, o grande adensamento popula-
cional e todos os fatores do meio físico, cria-se uma combinação, 

onde as catástrofes têm acontecido, cada vez como maior fre-
quência, e, se nada for feito para reverter essa tendência, mais 

vidas serão perdidas”

catástrofe ocorrida no vale do Rio cuiabá, em 12/01/2011, em Petrópolis, onde morreram 71 pessoas.
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nesse período de observação se deu com um total 
de chuva de 60 mm em 24 horas, 100 mm em 48 
horas e 140 mm em 72 horas. Não quer dizer, ne-
cessariamente, que os eventos catastróficos ocor-
rerão com esses totais de chuva, mas existe uma 
forte possibilidade. A Defesa Civil deve entrar em 
estado de alerta.
 Além desse estudo, foi feito um levanta-
mento de campo para o bairro do Quitandinha, 
onde foi elaborada uma matriz de fatores de vul-
nerabilidade, tanto a deslizamentos, como a en-
chentes, e, após a vistoria de 27 áreas, sendo 23 
em locais com antecedentes de deslizamentos e 4 
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“Nossa mensagem fina, é que 
conhecimento técnico-científi-
co existe para que a Prefeitura 
tome alguma providência, em 
especial remover populações, 
pelo menos aquelas que se en-
contram em área de alto risco 
a deslizamento e enchentes, e 
realocá-las em áreas seguras”

em locais que já sofreram enchentes, chegamos 
a um resultado que nos aponta 80% de áreas 
de alto ou muito alto risco a deslizamento, 20% 
de médio risco e nenhuma das áreas vistoria-
das apresentou baixo risco de deslizamento. 
No que diz respeito às áreas onde aconteceram 
enchentes, foram feitas quatro vistorias, sendo 
que, nesse caso, todas elas apresentaram alto 
risco de enchente.
 Finalmente, foi elaborado um mapa 
de risco a deslizamento e outro de risco a en-
chente, usando técnicas de geoprocessamento, 
com base em três mapas temáticos, sendo eles: 
declividade, convergência/dispersão de fluxos 
e mapa hipsométrico, sendo atribuídos pesos a 
cada uma dessas variáveis. Os resultados atingi-
dos por meio da elaboração dos mapas foram 
muito semelhantes àqueles obtidos com as vis-
torias de campo, sendo que 80% das áreas apre-
sentaram alto ou médio risco a deslizamento, 
enquanto que, no mapa de risco a enchentes, 
quase todas as áreas situadas em fundo de vale 
apresentaram alto ou médio risco de sofrerem 
enchentes.
 Nossa mensagem final é que conheci-
mento técnico-científico existe para que a Pre-
feitura tome alguma providência, em especial 
remover populações, pelo menos aquelas que 
se encontram em área de alto risco a desliza-

Cicatrizes de deslizamento ocorrido no vale do Rio Cuiabá, em 12/01/2011, em Petrópolis, onde morreram 71 pessoas.
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Geógrafo,  PhD em Geomorfologia pela 
Universidade de Londres, professor titular 
do departamento de Geografia da UFRJ, 
Coordenador do LAGESOLOS (Laboratório 
de Geomorfologia Ambiental e Degradação 
dos Solos) e autor de diversos livros e artigos 
nacionais e internacionais. 

MARIA DO CARMO 
OLIVEIRA JORGE

Geógrafa, com mestrado em Geografia pela 
UNESP de Rio Claro (São Paulo), doutoranda do 
Programa de Pós-Graduação em Geografia da 
UFRJ, com bolsa pelo CNPq e autora de artigos 
nacionais e internacionais, bem como capítulos 
de livros, relativos à geomorfologia, erosão dos 
solos, deslizamentos e zoneamento ambiental.

mento e realocá-las em áreas seguras. Além 
disso, não permitir que novas áreas de alto ris-
co venham a ser ocupadas, bem como realizar 
uma série de obras de contenção de encostas, 
limpeza de rios, plantio de diferentes espécies 
vegetais às margens de rios e encostas, cons-
trução de novas galerias pluviais e limpeza 
daquelas que estão entupidas, implantação 
de rede de esgoto, calçamento de ruas, en-
fim, uma organização geral no município. O 
que não dá mais para a sociedade aceitar é 
que todo ano,mais pessoas venham a morrer 
devido às chuvas concentradas que caem no 
município. 
 

“o que não dá mais para 
a sociedade aceitar é 

que todo ano mais pes-
soas venham a morrer 

devido às chuvas”

ANTÔNIO JOSÉ
TEIXEIRA GUERRA
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 No último século, o mundo passou por transfor-
mações radicais causadas direta ou indiretamente pelo 
homem. Do ponto de vista físico, a mudança climática é 
a principal delas; do ponto de vista social, a grande trans-
formação é a urbanização da humanidade.
 Esses dois fenômenos estão intrinsecamente li-
gados. Em 1900, apenas 10% da população mundial vi-
viam em cidades, hoje, essa cifra passa dos 50%. Durante 
o século XX, a concentração de CO2 (o principal dos gases 
de efeito estufa) na atmosfera aumentou cerca de 1/3 em 
relação ao século anterior. Calcula-se que a temperatura 
média global subiu cerca de 0,7º C no século passado e se 
prevê que poderá subir até mais 5º C no decorrer do pre-
sente século (segundo relatórios do IPCC). 
 Associados a tais mudanças climáticas, estão o 
aumento da ocorrência de eventos climáticos extremos, 
como inundações e secas, o aumento de epidemias, o au-
mento do nível do mar e crises na produção de alimentos, 
que afetarão desigualmente as diversas partes do globo, 
em prejuízo principalmente das regiões mais pobres. 
 A literatura especializada majoritariamente reco-
nhece que o aumento da emissão de Gases do Efeito Estu-
fa - GEE é a principal causa das alterações climáticas em 
curso. Em termos globais, 14% da geração antropogênica 
de GEE é oriunda da agricultura e 17% da mudança do 
uso do solo e silvicultura. Os quase 70% restantes corres-
pondem a atividades tipicamente urbanas: energia (26%), 
indústria (19%), transportes (13%) e construção (8%). 
 Isso faz com que as cidades estejam no foco do 
processo de mudança climática, sob duas perspectivas: do 
impacto das cidades nas mudanças climáticas e do impac-
to das mudanças climáticas nas cidades. 

Mudança climática e 
planejamento urbano: 
considerações sobre o 
Estatuto da Cidade
Roberto Braga 

 Os últimos relatórios do IPCC traçam um 
quadro das mudanças climáticas globais segundo 
o qual o planeta estaria passando por um processo 
de mudança, em que a temperatura média da terra 
teria se elevado no último século em cerca de 0,7º 
C, com uma intensidade maior nas últimas déca-
das. Aponta-se também que muito provavelmente, 
a emissão antrópica de GEE teria sido o principal 
fator responsável por esse aquecimento. 
  Os modelos climáticos apresentam um 
quadro para o futuro próximo em que haveria não 
só uma continuidade do aumento da temperatu-
ra, capaz de elevar o nível dos oceanos, mas tam-
bém uma tendência ao aumento da intensidade 
e frequência de eventos climáticos extremos. Tais 
conclusões, no entanto, não são unânimes no meio 
científico. Há um grupo minoritário de cientistas 
que, embora admitam que esteja de fato ocorren-
do um processo de mudança climática, não credi-
tam à emissão antrópica de GEE a principal causa 
do processo. 
 No entanto, mesmo sem unanimidade, o 
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princípio da precaução, um dos fundamentos do Direito 
Ambiental, faz com que tais possibilidades devam ser le-
vadas a sério na formulação de políticas públicas. 
 É fundamental, portanto, a adoção de estratégias 
de mitigação (diminuição da emissão de GEE) e de adapta-
ção (diminuição da vulnerabilidade) às mudanças climáti-
cas. 
 As cidades não só são a principal fonte de emissão 
de GEE, contribuindo para cerca de 70% das mesmas, mas 
também concentram a maior parte da população mundial 
(em muitos países, quase a totalidade).
 Do mesmo modo, as cidades se constituem nos 
principais focos de vulnerabilidade, concentrando tam-
bém a maior parte da população mais vulnerável aos ris-
cos associados às mudanças climáticas, como inundações, 
deslizamentos de terra e elevações do nível do mar. 
 Como consequência, as cidades colocam-se no 
foco da questão das mudanças climáticas. Assim, o plane-
jamento urbano torna-se ferramenta chave no enfrenta-
mento das causas e consequências de tais processos. 
 No campo da mitigação das mudanças climáticas, 
as estratégias de planejamento urbano devem envolver 
medidas capazes de melhorar a eficiência ecoenergética 
das cidades, de modo a diminuir a emissão de GEE. Essas 
medidas envolvem transformações na estrutura urbana 
no sentido de se obter formas urbanas mais sustentáveis 
(cidades mais compactas e com usos do solo misto), bem 
como um ambiente construído mais sustentável, com edi-
ficações e estruturas ambientais construídas, orientadas e 
distribuídas segundo padrões bioclimáticos. 
 Quanto à adaptação às mudanças climáticas, as 
políticas urbanas devem desenvolver instrumentos e ado-
tar medidas voltadas à melhoria da qualidade dos assen-

tamentos e da diminuição dos riscos e vulnerabilidades 
socioambientais, sobretudo nas áreas ocupadas por po-
pulação de baixa renda e nos processos de expansão 
das áreas urbanas. 
 O Estatuto da Cidade (Lei 10.257/2001) é o ins-
trumento normativo da política urbana em todo o ter-
ritório nacional e estabelece diretrizes e oferece uma 
série de instrumentos de gestão urbana que podem ser 
utilizados como ferramentas de gestão para a mitiga-
ção e a adaptação das cidades às mudanças climáticas. 
 No que se refere à mitigação, o Estatuto oferece 
instrumentos importantes para a promoção de formas 
urbanas mais sustentáveis, capazes de reduzir a emis-
são de GEE. Para tanto, duas medidas são fundamen-
tais: conter a dispersão urbana (urbanização rarefeita) 
e promover o uso misto do solo urbano. Sendo assim, 
dois instrumentos do Estatuto da Cidade merecem des-
taque: o IPTU progressivo e seus instrumentos correla-
tos e o Estudo de Impacto de Vizinhança – EIV. 
 No campo da adaptação às mudanças climá-
ticas, o Estatuto oferece uma série de instrumentos 
importantes, dos quais devem ser destacados aqueles 
ligados à regularização fundiária: Zonas Especiais de 
Interesse Social (ZEIS), Usucapião urbano e concessão 
de direito de uso. Esses instrumentos são fundamentais 
para a melhoria dos assentamentos irregulares e sub-
normais, o que atua diretamente na redução do risco e 

“como consequência, as 
cidades colocam-se no 

foco da questão das mu-
danças climáticas. assim, 
o planejamento urbano 
torna-se ferramenta cha-
ve no enfrentamento das 
causas e consequências 

de tais processos”
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da vulnerabilidade. 
 O Estatuto da Cidade, no entanto, deixava um 
processo importante de fora: a expansão urbana e con-
versão de áreas rurais em urbanas. Nesse sentido, uma 
alteração importante foi feita em 2012 com a inserção 
de dois novos artigos, o 42-A e o 42-B. Esses novos dis-
positivos determinam que os planos diretores de muni-
cípios com áreas sujeitas a desastres ambientais devam 
contemplar parâmetros de uso e ocupação do solo capa-
zes de promover a diversificação dos usos; mapeamen-
to das áreas de risco com o uso de cartas geotécnicas; 
ações preventivas voltadas para as populações em áreas 
de risco; medidas de drenagem necessárias à prevenção 
e à mitigação de desastres. Outra medida importante 
acrescentada foi condicionar a expansão do perímetro 
urbano à definição prévia de um plano de urbanização 
contendo a delimitação das áreas de risco, diretrizes es-
pecíficas para o parcelamento, uso e ocupação do solo e 
implantação de infraestrutura e demarcação das áreas 
de interesse social voltadas à população de baixa renda. 
 Outro instrumento muito importante previsto 
no Estatuto da Cidade é o zoneamento ambiental urba-
no. Este teria um efeito fundamental em condicionar a 
urbanização as características ambientais do sítio urba-
no, o que minimizaria os riscos e os impactos ambien-
tais. No entanto, este instrumento não foi normatizado 
e não vem sendo adotado nos planos diretores, que, em 
sua maioria, ainda não incorporaram devidamente os 
parâmetros ambientais.
 Embora apresente ainda algumas lacunas, o Es-
tatuto da Cidade representa um enorme avanço para a 
política urbana brasileira. A obrigatoriedade dos Planos 
Diretores e da participação popular em sua elaboração, 
bem como os instrumentos de gestão disponibilizados, 
sobretudo na regularização fundiária e na regulação da 
expansão dos perímetros urbanos contribui fortemente 
nesse sentido. 
 A adoção de políticas de enfrentamento às mu-
danças climáticas no Brasil, seja de mitigação, seja de 
adaptação, passam certamente pela integração entra a 
agenda ambiental e a agenda urbana e o Estatuto da Ci-
dade e os Planos Diretores municipais devem estar no 
centro desse debate. 
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Esse ano, duas intervenções políticas esquentaram as discussões sobre as rela-
ções homoafetivas e as mudanças sociais e institucionais em torno do assunto. A 
ocupação de Marco Feliciano na Comissão de Direitos Humanos,  suas declara-
ções preconceituosas sobre a homoafetividade, e a aprovação, em maio desse 
ano, pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ), da lei que regulamenta a união 
estável entre pessoas do mesmo sexo, tornando-a, do ponto de vista legal, 
equivalente à de casais heterossexuais. Mas, por que grande parte da população 
ainda não aceita tudo isso como algo natural?

O professor José Zuchiwschi, em seu artigo, expõe a forma em que termos como 
“opção sexual” ou “homossexualismo”, ainda muito utilizados, sugerem falta 
de normalidade ou patologia. José explica também como a teoria queer ecology 
traz novos pensamentos sobre a sexualidade humana.

Mas, afinal, o que é saber amar? O segundo artigo relembra o direito de todos, 
de acordo com a Constituição de 1988, à liberdade nas escolhas, independente 
de gênero, etnia, condição social, orientação sexual, corrente filosófica, filiação 
política ou doutrinária. Ricardo Silva e Ana Nicolaça defendem que todas as 
formas de amor são justas.

Com o artigo de Sandra Menezes podemos entender porque se relacionar com 
alguém de um sexo diferente do seu é uma convenção social, um paradigma. 

Qualquer maneira de 
amor



Qualquer maneira de amor 
vale amar
>José Zuchiwsch

O amor e a diversidade nas relações e 
na política
>Ricardo Silva 
>ana Nicolaça monteiro

Qualquer maneira de amor 
vale a pena
>Sandra menezes 
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Qualquer maneira de amor 
vale amar
José Zuchiwschi

Nas discussões acadêmicas e conceituais 
contemporâneas sobre a homossexualidade, 
ainda é muito comum surgirem embates acalo-
rados em torno da correção, ou incorreção, e até 
mesmo quanto a acuidade na utilização, vamos 
dizer “politicamente correta”, de alguns termos 
ou nomenclaturas, a começar, inclusive, com os 
termos “homossexualismo” versus “homossexuali-
dade”, sendo que o primeiro é hoje, sabidamente, 
totalmente rejeitado pelo movimento organizado 

LGBT (Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transgê-
neros), em favor da utilização, do segundo termo, 
homossexualidade, para designar as relações homo-
eróticas ou homoafetivas.

O termo homossexualismo sugere, como de fato 
sempre sugeriu, uma conotação patologizante  das 
relações homoafetivas, quando não muito mora-
lizante, para designar, classificar e estigmatizar os 
indivíduos homossexuais como sujeitos “desviantes” 
ou “anormais”, indivíduos fora dos padrões compor-
tamentais heteronormativos, social e culturalmente 
aceitos e valorizados como fenômenos naturais, 
isto é, próprios do comportamento “natural” do ser 
humano. 

Nesta mesma linha, percebe-se, também, que a 
ideia de “opção sexual” apresenta-se como total-
mente incorreta. A ideia do optar por ser ou não ser 
homossexual é tão absurda quanto perguntarmos 
para um heterossexual quando ou em que momento 
de sua vida ele, ou ela, decidiu, por livre arbítrio 
ou vontade própria, ser ou não ser heterossexual, 
homossexual ou bissexual. A inversão da situação 
e do questionamento nos dá a exata dimensão do 
seu realismo fantástico. Na verdade, para os hete-
rossexuais, essa questão nunca é formulada, dada 
a naturalização da heteronormatividade, enquanto 
que para a maioria dos homossexuais esse tipo de 

let’s do it (let’s Fall in love)

Locusts in trees do it,

Bees do it,

Even overeducated flees do it,

Let’s do it, let’s fall in love.

cole Porter 

Vamos Fazer 

(Vamos Nos Apaixonar)

As cigarras nas árvores fazem,

Abelhas fazem,

Até pulgas mais educadas fazem,

Vamos fazer, vamos nos apaixonar. 

cole Porter



Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

23

questionamento ainda é cotidianamente formulado.

Os perigos da “naturalização” da heteronormativi-
dade coloca o fenômeno da homossexualidade para 
fora daquilo que podemos entender por natureza.

Por um lado, temos o entendimento de natureza 
como um elemento oposto à cultura. Tudo aquilo 
que é construído ou produzido pelo homem se coloca 
acima do que podemos entender por natureza. Assim 
sendo, a homossexualidade seria um desvio compor-
tamental, criado e recriado dentro do domínio da 
cultura. Portanto, um fenômeno de ordem moral e 
de arbítrio individual.

Por muito tempo, dada a organização política 
dos movimentos LGBT, assim como ocorreu com o 
feminismo e o combate ao racismo, a desvinculação 
da homossexualidade das tramas inquestionáveis 
da natureza como determinante comportamental 
trouxe, a bem da verdade, a discussão para o âmbito 
da(s) cultura(s) e dos comportamentos sociais histori-
camente construídos, desvinculando a homossexuali-
dade do determinismo biológico e da patologização. 
No entanto, a “desnaturalização” do comportamento 
sexual também acaba por oferecer ao moralistas 
munição para a oposição à implantação de políti-
cas públicas voltadas à defesa dos direitos humanos 
de LGBT.

Por outro lado, a associação da sexualidade à natu-
reza eleva a discussão da homossexualidade e/ou da 
heterossexualidade para uma discussão mais ampla.

 Para muitos pesquisadores da sexualidade 
humana, a natureza tem muito pouco a ver com 
a questão da orientação sexual das pessoas; mas 
isso não tem impedido que  várias pesquisas desen-
volvidas com relação à sexualidade ou reprodução 
humana, especialmente nas  áreas biomédicas e 
em outros discursos sobre a sexualidade, inclusive 
na esfera das chamadas ciências sociais, busquem 

“ o termo homossexualismo 
sugere, como de fato sempre 
sugeriu, uma conotação pato-
logizante  das relações homo-
afetivas ”
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respostas em pesquisas nas áreas da biologia, biomedicina 
ou psicobiologia, como forma de se chegar às causas da 
homossexualidade.

Na verdade, a recente teoria queer tem enfatizado que 
a “naturalização” ou o entendimento de natureza versus 
cultura, tem trabalhado muito em oposição aos homos-
sexuais, assim como ocorre com a questão das mulheres, 
dos negros ou indígenas. Mesmo porque perdura a ideia da 
“naturalização” da heteronormatividade.

Por isso mesmo a teoria queer, especialmente a queer 
ecology traz novos horizontes para o pensar sobre a sexu-
alidade humana, especialmente sobre o comportamento 
homossexual ou a heteronormatividade.

A queer ecology vale-se de pesquisas recentes que ates-
tam que a prática da homossexualidade é evidente entre 
muitas espécies animais, desde os mais simples crustáceos 
como entre aves e mamíferos (cisnes, gaivotas, pinguins 
e mamíferos, tais como os golfinhos, chimpanzés, entre 
outros tantos). Portanto, a homossexualidade também faz 
parte da natureza, enquanto a identidade sexual, ou até 
mesmo a homofobia, sim, seriam constructos da ordem do 
social e do cultural, portanto passíveis de ser desconstruídos 
e modificados.

A oposição entre natureza e cultura tem sido mais um  
empecilho para os movimentos LGBT organizados, uma vez 
que que a homossexualidade é tida como um fenômeno 
contra a “natureza”, especialmente utilizada pelas forças 
políticas conservadoras e religiosos fundamentalistas.

O que nos traz de novo a queer ecology é que, ao invés 
de pensarmos a partir da separação clássica do binômio 
natureza e cultura, é que podemos pensar nas múltiplas e 
diversas formas que os sujeitos sociais (humanos e outros 
animais) vivenciam em seu ambiente e repensarmos de 
forma positiva, para além das forças meramente reprodu-
tivas, novas possibilidades de entendermos e aceitarmos as 
diferenças, o amplo espectro da diversidade sexual e outras 
formas de amar, porque, como diz nosso compositor Milton 
Nascimento, “qualquer maneira de amor vale a pena, qual-
quer maneira de amor vale amar ”.
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Quando pensamos na palavra amor imaginamos que 
a materialização de tal sentimento deve acelerar o cora-
ção, secar os lábios e até mesmo dilatar as pupilas. Quais 
reações podem retratá-lo? Mas, afinal, de qual amor esta-
mos falando?

O “doce” amor de mãe? Podemos declarar esta doçura 
como algo inato à mulher? Toda mãe sabe amar ou o 
amor maternal é uma construção social?

O amor dos amantes que enche os olhos de quem aden-
tra à cena romancesca?

O amor de um animalzinho de estimação que mesmo 
diante de uma bronca abana o rabinho e transmite sua 
felicidade com uma lambida molhada?

O amor do poeta embebido em sentimentos? Muitos 
representantes da literatura conseguem fingi-lo, e como 
diria Fernando Pessoa, “O poeta é um fingidor. Finge tão 
completamente que chega a fingir que é dor a dor que 
deveras sente” (1988, página 25).

Evidências de um sentimento inventado?

O amor à natureza que “nos dá muito em troca”?

Imaginem se tudo o que damos à natureza fosse devol-
vido. Socorro...

O amor ao próximo? Qual próximo? Sei amar a todos? 
Sei respeitar a convivência diversificada mesmo ao reco-
nhecer que existem diferenças e que nem todas me agra-
dam?

Afinal, sabemos amar?

O que é amar?

Existe um tipo ideal de amor?

Amar o “dito diferente” pode causar estranhamento a 
quem de fora observa?

É sabido que existem diversas formas de amar e isso 
destoa dos crimes cometidos em nome do chamado “amor 
ideal” edificado por conceitos de perfeição a um dado 
grupo dominante.

O “Tipo Ideal”  de amor personificado garante o direito 
(apenas a um agrupamento) - pré-determinado - de circu-
lar livremente e demonstrar toda sua ação amorosa por 
julgar-se espécie perfeita?

Muitos são os questionamentos sem respostas definidas. 
FELIZMENTE. 

Na Bíblia - tão citada em debates para demarcar o 
domínio de um grupo sobre outro – encontramos versí-
culos que expressam a importância do amor ao próximo. 
Infelizmente, sabemos que cada pessoa apropria-se dos 
registros de uma forma e isso nem sempre mantém a 
plena liberdade a todos.

Falando em plena liberdade, convém (re)lembrar que na 
Constituição da República Federativa do Brasil, no Título 
1, “Dos princípios fundamentais”, no artigo 3º - IV, consta 
que devemos “promover o bem de todos, sem preconcei-
tos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras 
formas de discriminação” (1996, página 3).

O amor e a diversidade nas relações 
e na política
Ricardo Silva *

Ana Nicolaça Monteiro*

“É sabido que existem diversas 
formas de amar e isso destoa dos 
crimes cometidos em nome do 

chamado “amor ideal” edificado 
por conceitos de perfeição a um 

dado grupo dominante”



Revista de debates da Fundação Verde Herbert Daniel

27

Recordemo-nos que o Estado é Laico.

Todos nós somos integrantes de uma sociedade e temos os 
mesmos direitos, independente de gênero, etnia, condição social, 
orientação sexual, corrente filosófica, filiação política ou doutri-
nária.   

Como várias invenções humanas, a própria política surgiu com 
o intuito de possibilitar às pessoas a livre expressão em relação 
às diferenças (reconhecidas em convívio social) e garantir a confi-
guração de uma sociedade justa que preserve a atuação cons-
ciente - de todos - diante da identificação dos direitos e deveres 
diversificados. 

A diversidade é natural a qualquer espécie. Respeitar a dife-
rença é fundamental ao convívio.

(In)felizmente, como todo processo depende de (re) (des) cons-
trução social, é possível dizer:

“E a gente vai à luta

E conhece a dor

Consideramos justa

Toda forma de amor” 

(Lulu Santos. Toda forma de amor)
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O que seria relacionar-se com alguém, amar e ser 
amado, viver e se sentir vivo?

 Acredito ser importante, antes de respondermos 
uma pergunta tão complexa, contextualizá-la. Segundo 
o psiquiatra austro-americano Wilhelm Reich, até os sete 
anos de idade estamos em processo de construção de 
nossa personalidade. Uma fase muito boa da vida, pois 
nela não nos enxergamos como seres únicos, mas como 
parte de outros. A partir daí, as coisas começam a mudar 
e crises existenciais, que nos deixam perplexos por nos 
percebermos sós e mortais, sucedem-se. Em alguns de 
forma leve, em outros de formas mais contundentes.

 Natural então que o ser humano passe a buscar 
algo ou alguém que o complete. Então, abre-se um imenso 
rol de possibilidades: o amor a Deus, o apego aos animais, 
a ligação afetiva com pessoas mais velhas, a dedicação 
integral a uma criança que nasce ou que se passe a ter 
mais contato e, claro, a outro ser humano onde se encon-
tre afinidade, carinho, afeto, cumplicidade.

 A satisfação da necessidade humana de expelir 
a solidão é que define  se o que fazemos é importante.  E 
nessa seara, ser verdadeiro é o que importa e movimenta 
qualquer relação. Podemos até nos camuflar por um 
tempo e nos enganarmos, no entanto seremos tragados 
pelos anseios e pelo real desejo de ser o que realmente 
somos. 

 O fato de ser alguém de um sexo diferente do seu 
é uma convenção social, um paradigma. É fato que exis-
tem questões reprodutivas a serem ponderadas, mas não 
é disso que estamos tratando. Estamos tratando de um 
sentimento sublime chamado amor, que supera qualquer 
dificuldade que possa surgir.

Qualquer maneira de amor vale a 
pena 
Sandra Menezes*

“a satisfação da necessidade 
humana de expelir a solidão é 
que define  se o que fazemos é 
importante. e nessa seara, ser 
verdadeiro é o que importa e 
movimenta qualquer relação. 
Podemos até nos camuflarmos 
por um tempo e enganarmos, 
no entanto seremos tragados 

pelos anseios e pelo real desejo 
de ser o que realmente somos” 
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 Nossa perspectiva levará nosso sentimento ao que 
há de mais verdadeiro dentro de nós. A capacidade de 
construir uma relação, mesmo com todas as diversidades 
de pensamentos e ‘teorias’, dependerá exatamente da 
capacidade de reagir aos mais íntimos anseios, desejos e 
idealizações. 

 Os momentos difíceis existem em qualquer rela-
ção. O medo, a insegurança, os conflitos internos e exter-
nos são indispensáveis para o nosso crescimento e fazem 
parte do processo de conquista da felicidade. Nossa histó-
ria de vida, nossa verdade e a verdade do outro prestam-se 
a estabelecer vínculos. E estabelecidos os vínculos, enten-
deremos que o que rege é o amor. Seja por quem for.

  “Ainda que eu falasse as línguas dos homens e 
dos anjos, e não tivesse amor, seria como o metal que soa 
ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de 
profecia, e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, 
e ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que trans-
portasse os montes, e não tivesse amor, nada seria”, como 
dizia Camões.
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SANDRA MENEZES

“Nossa perspectiva levará  
nosso sentimento ao que há 

de mais verdadeiro dentro de 
nós. a capacidade de cons-
truir uma relação, mesmo 
com todas as diversidades 

de pensamentos e ‘teorias’, 
dependerá exatamente da 
capacidade de reagir aos 
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bacharel em Direito, com pós-
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Animais domésticos e domesticados estão cada vez mais presentes nas casas 
brasileiras. A nova realidade econômica e demográfica do país fez com que 
uma outra relação, econômica e afetiva, fosse criada com os chamados pets. A 
Associação Brasileira da Indústria de Produtos para Animais de Estimação esti-
ma a existência de 21,4 milhões de gatos e 37,1 milhões de cães no Brasil. 

Animais e pessoas afetam a saúde pública. O poder público local e estadual têm 
o dever de tratá-los de forma integrada, até porque cuidar bem dos animais 
implica também uma série de benefícios para os humanos.

Essa nova realidade instiga debates que vão além do cuidado animal. Hospital 
público veterinário está em uma ponta desta cadeia e combate do abandono de 
animais em outra. 

Roberto Tripoli aponta, em seu artigo, que há muito o que avançar em leis e 
políticas públicas que  protejam e defendam os animais. Até porque essas polí-
ticas públicas garantem o bem-estar e a saúde humana.

Alinhado nesta forma de pensar e agir em prol das pessoas e dos animais, Mar-
cell Moraes também trata das questões sanitárias que o abandono revela e a 
necessidade de intervenção do Poder Público nesta comercialização de animais 
domésticos.  

Animais domésticos 
e a nova realidade 
brasileira



Os animais e a caminhada de 
mil léguas
> Roberto tripoli

O abandono de animais 
domésticos no Brasil
> marcell moraes 
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Ao longo dos últimos 35 anos, mesmo antes de me 
tornar vereador, atuei em prol do meio ambiente e de 
todas as formas de vida, principalmente as mais frágeis, 
como os animais. E, ao perceber esses mesmos ideais e 
propósitos no movimento verde, participei da organização 
de inúmeras ONGs e ajudei a fundar o Partido Verde no 
Brasil. 

Posteriormente, como vereador eleito pelo movimento 
ambientalista, levei e mantenho a bandeira da defesa 
animal para a maior Câmara Municipal brasileira, onde 
cumpro meu sétimo mandato.

Para os animais, minhas lutas traduziram-se na 
conquista de leis e políticas públicas. Praticamente todas 
as leis que embasam a defesa dos animais na cidade de 
São Paulo são de minha autoria em estreita parceria com 
o movimento de defesa animal, consolidando mudanças 
importantes no tratamento que a sociedade e o poder 
público dispensam aos animais na maior cidade do país. 
Leis relativas aos animais domésticos, domesticados, 
silvestres, nativos e exóticos.

Ainda na década de 90, São Paulo ganhou um serviço 
público veterinário para animais silvestres, com a implan-
tação dos Centros de Reabilitação (Cras) e do Centro de 
Triagem (Cetas), afetos à Divisão de Fauna do Município. 
A consolidação e permanência desse trabalho, inclusive 
com destinação anual de verbas no orçamento municipal, 
foram possíveis a partir da Lei Municipal 12.055/96, fruto 
de projeto de lei de 1991, que demandou uma longa luta 
no parlamento municipal. 

Desde 1991, foram atendidos perto de 50 mil animais 
da fauna silvestre brasileira e 52 % puderam voltar à vida 
livre. Esse atendimento especializado evoluiu para a cons-
trução de um hospital moderno, com toda tecnologia para 

atender silvestres, a ser inaugurado brevemente 
pela Secretaria do Verde e do Meio Ambiente do 
Município dentro do Parque Anhanguera.

Também me dediquei à defesa de cães e gatos 
abandonados e maltratados. Ainda na década de 
90, iniciei os trabalhos contando com a parceria 
de técnicos de ONGs e do poder público, buscando 
a criação de uma política pública envolvendo o 
controle dos animais domésticos. O foco das 
propostas envolvia um programa de controle 
reprodutivo aliado ao registro, à identificação e à 
educação para a propriedade responsável. 

Graças à Lei Municipal 13.131/01, São Paulo 
tem a maior campanha de castração do mundo - 
pública e gratuita. Já foram esterilizados 530 mil 
cães e gatos, machos e fêmeas, sem qualquer custo 
para seus proprietários. Atualmente, esse programa 

Os animais e a caminhada 
de mil léguas
Roberto Tripoli
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é realizado por meio de convênios da Prefeitura 
com clínicas veterinárias particulares e ONGs.  

Esta lei também criou o programa de regis-
tro e identificação (RGA – Registro Geral do 
Animal) e embasou a implantação do programa 
educativo Para Viver de Bem com os Bichos, 
realizado com a parceria de técnicos do Centro 
de Controle de Zoonoses e as escolas da rede 
pública municipal.

As lutas foram se intensificando. Ocorreu a 
proibição de entrega de cães e gatos pelo CCZ 
para centros de ensino e pesquisa (13.943/04), 
reformas no CCZ, a lei do Probem (15.023/09), 
reafirmando a necessidade de praticar o bem- 
estar animal nas medidas e ações públicas de 
controle animal. 

Também aprovei a Lei 14.483/07, regulando 
a criação e o comércio de cães e gatos. Um dos 
pontos importantes desse instrumento é a proi-
bição da venda de filhotes em praças, avenidas, 
parques e o comércio ilegal, que provoca maus-
-tratos para os filhotes além de comprometer 
a saúde pública por conta da falta de controle 
sanitário.

 Para cavalos, bois, mulas, temos a Lei 
14.146/06, que os proíbe de trafegar nas cida-
des e de serem usados em carroças ou carros 
de boi.

Essas leis e políticas públicas inspiraram avan-
ços em muitas cidades, com a ajuda da prote-
ção animal e de autoridades que começaram  a 
compreender a importância de também prote-
ger, defender, legislar pelos animais. Até porque 
essas políticas públicas garantem o bem-estar 
e a saúde humana.

Em 2011, uma antiga reivindicação da prote-
ção animal e da sociedade como um todo 
tomou corpo – o atendimento veterinário 
público e gratuito para animais domésticos. 
Inseri uma verba específica no orçamento de 

 

“leis e políticas 
públicas inspiraram 
avanços em muitas 

cidades, com a ajuda 
da proteção animal 

e de autoridades 
que começaram  a 

compreender a impor-
tância de também 
proteger, defen-

der, legislar pelos 
animais”
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“em 2011, uma antiga 
reivindicação da prote-
ção animal e da socie-
dade como um todo 

tomou corpo – o aten-
dimento veterinário 

público e gratuito para 
animais domésticos”

2012, de 10 milhões de reais, para a implanta-
ção de um hospital público veterinário para cães 
e gatos. Também sensibilizei o então prefeito 
Gilberto Kassab, que abraçou a ideia. Finalmente, 
em julho de 2012, São Paulo ganhou o primeiro 
hospital público veterinário gratuito para cães e 
gatos, com atendimento e exames altamente espe-
cializados.

O caminho encontrado pelo prefeito para 
agilizar a implantação do hospital foi conveniar 
a Anclivepa-SP (Associação Nacional de Clínicos 
Veterinários de Pequenos Animais) que montou o 
hospital e é responsável pela administração e pelos 
atendimentos. A região escolhida foi a zona leste.

Agora, o novo prefeito Fernando Haddad já 
concordou em descentralizar o atendimento, 

implantando uma nova unidade do hospital, desta 
vez na zona norte. E a luta vai prosseguir para que a 
cidade ganhe unidades em todas as regiões.

O balanço das atividades do primeiro hospital vete-
rinário comprova o acerto da medida. Entre julho de 
2012 e março de 2013, foram realizados 145,9 mil 
procedimentos, entre consultas, retornos, exames labo-
ratoriais e de imagem, eletrocardiografia, cirurgias, 
entre outros. É de emocionar, principalmente porque 
o hospital destina-se a cães e gatos de proprietários 
carentes e aqueles resgatados por protetores e ONGs. 
Animais que ganharam a chance de ter atendimento 
especializado, milhares de vidas sendo salvas. 

Há que se evidenciar que o ato de salvar um animal 
significa, em boa parte das situações, proporcionar 
equilíbrio emocional a uma família, antes desesperada 
por não conseguir arcar com as despesas do tratamento 
de seu animal.
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ROBERTO 
TRIPOLI

Ambientalista, Vereador no 
sétimo mandato pelo Partido 
Verde. É autor de leis de con-
trole de ruídos, controle da 
poluição do ar e das águas; da 
lei da Cidade Limpa; e leis em 
defesa dos animais. 

Finalizando, relembro o sábio Lao Tse: “A 
caminhada de mil léguas começa com um 
único passo”. Esse ensinamento tem um 
enorme significado na caminhada como 
ambientalista e defensor da vida, diante da 
consolidação de políticas públicas que bene-
ficiam a vida animal na cidade gigantesca que 
é espelho para todo o país. 

Restam muitos passos, mas, com certeza, 
essa caminhada, que é coletiva, mostra-se 
acertada. Uma evidência disso é o fato de o 
movimento ambientalista e de defesa da vida 
animal ter obtido uma vitória expressiva nas 
últimas eleições, quando as urnas consagraram 
este representante da sociedade civil organi-
zada como o vereador mais votado do país. 
Uma vitória para as formas de vida que não 
falam a nossa linguagem, mas têm voz e vez 
no maior parlamento municipal do país.
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  O mercado de animais domésticos e de produtos e 
serviços a eles destinados têm crescido de forma significa-
tiva no Brasil. Segundo os dados mais recentes divulgados 
pela Associação Brasileira da Indústria de Produtos para 
Animais de Estimação (Abinpet), em 2012 o segmento fatu-
rou R$ 14,2 bilhões e respondeu por 0,32% do Produto 
Interno Bruto, segundo a Agência Brasil. Estes números 
indicam que os animais domésticos estão cada vez mais 
presentes no cotidiano do brasileiro, fazendo parte da vida 
das famílias, emotivamente, e consumindo grande parte 
dos seus orçamentos. A causa animal tem influenciado as 
pessoas até mesmo na hora do voto e este comportamento 
vem ficando cada vez mais evidenciado a cada eleição, a 
exemplo da última Eleição Municipal em que vários obti-
veram êxito por defenderem esse tema. Eu sou a prova 
disso ao ser eleito Vereador de Salvador com quase oito 
mil votos em virtude dos meus 16 anos de militância na 
causa ambiental e na defesa dos animais.

 A importância da causa animal já começa a se materia-
lizar por todo país.  Há quase um ano tramita no Senado 
Federal o anteprojeto de reforma do Código Penal (PLS 
236/12). No que diz respeito aos animais, a proposta prevê 
pena de um a quatro anos de prisão para quem maltratá-
-los. Ocorrendo morte ou lesão permanente, a detenção 
pode chegar a seis anos. Abandono, omissão de socorro 
e realização de rinhas também conquistaram garantias 
expressas no documento. São avanços como esses que 
nos fazem acreditar ainda mais na força que temos para 
tornar nossa sociedade mais justa para esses seres que não 
podem se defender. O Brasil é signatário da Declaração 
Universal dos Direitos dos Animais, que determina em seu 

artigo 3º que “nenhum animal será submetido nem 
a maus tratos nem a atos cruéis”. Vale lembrar que 
os animais são tutelados do Estado, de acordo com o 
decreto lei nº 24.645, e, portanto, devem ser ampa-
rados e protegidos pelo Poder Público Municipal.

Tendo a cidade de Salvador como exemplo, o 
país está dando seus primeiros passos na constru-
ção de políticas públicas voltadas para os animais. 
Imaginem que, em uma das maiores metrópoles 
brasileiras, há cerca de 100 mil animais abandona-
dos, perambulando todos os dias pelas ruas, sem 
assistência e alimentação, sendo maltratados, agre-
didos e com problemas de saúde de toda ordem, 
colocando em risco a saúde da própria população 
soteropolitana. Esta infelizmente é uma realidade 
de todo o país. 

Segundo a Associação Brasileira da Indústria de 
Produtos para Animais de Estimação existem 21,4 
milhões de gatos e 37,1 milhões de cães domésticos 
no Brasil. A Organização Mundial da Saúde afirma 
existir cerca de 10 milhões de gatos e 20 milhões de 
cães no país e 10% desse contingente estão abando-
nados. De qualquer forma, os números são gigantes-
cos e merecem a atenção devida por parte de toda 
a sociedade, especialmente daqueles que exercem 
cargos públicos, que devem estar dispostos a evitar 
que a população de animais abandonados pelas 

  “a importância da causa 
animal já começa a se mate-
rializar por todo o país. Há 
quase um ano tramita no 
senado federal o antepro-
jeto de reforma do código 
penal (pls 236/12). No que 
diz respeito aos animais, a 
proposta prevê pena de um 
a quatro anos de prisão para 

quem maltratá-los”

“Primeiro foi necessário civilizar o homem em rela-
ção ao próprio homem. agora é necessário civilizar 
o homem em relação à natureza e aos animais.” 
(Victor Hugo)

O abandono de animais 
domésticos no Brasil
Marcell Moraes *
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cidades continue crescendo, com vistas a recolher e 
tratar os que se encontram nesta situação. Este é um 
grande e importante desafio do poder público e de 
toda a sociedade.

Assim como o que vem acontecendo no Congresso 
Nacional, com diversas propostas legislativas, a exem-
plo do projeto da deputada Rosane Ferreira, do Partido 
Verde do Paraná, para controle ético da população de 
cães e gatos, vedando o extermínio destes animais para 
fins de controle populacional, e das muitas propostas 
que tramitam nas Assembleias Legislativas e Câmaras 
Municipais, tenho feito o mesmo com o meu mandato, 
pautando a defesa dos animais com a prioridade que 
merece e sempre contando com forte apoio popular, 
propondo leis e projetos que tratam de hospital público 
veterinário, castração animal, incentivos a protetores, 
disciplinando o uso de animais como tração e tantos 
outros entre os mais de 100 projetos afins já apresen-
tados. O que me nos deixa mais feliz é saber que muita 
coisa proposta já é realidade em outras localidades do 
país e que podemos concretizá-las em Salvador.

Tivemos aprovação, em pouco mais de quatro meses 
de mandato, do projeto que visa proibir a venda de 
animais em Pet Shop no município de Salvador, que 
está no aguardo da sanção do prefeito para entrar em 
vigor. Entendemos que os animais não podem e nem 
devem ser tratados como mercadoria, expostos a condi-
ções de maus tratos por conta das condições dos locais 
onde ficam acondicionados até que um comprador 
apareça. Muitos querem ter um animal como compa-
nhia, mas não perdem a oportunidade de buscar um 
animal de raça sofisticada como grife, algo que possa 

chamar a atenção dos amigos e/ou vizinhos. São muitos 
os cães que foram abandonados e que se encontram em 
abrigos a espera de um amigo, de uma família. O G1 publi-
cou no final do ano passado que o número de animais 
abandonados pelas ruas do Rio de Janeiro aumenta cerca 
de 40% por conta das viagens de férias das famílias e do 
abandono de animais que foram dados como presentes 
de Natal.

Os abrigos, quase todos de propriedade de algum grupo 
de defensores ou de pessoas sensíveis à causa, estão super-
lotados e com sérios problemas estruturais e financeiros 
para manter estes animais, tendo em vista que todos os 
dias chegam mais e mais animais para serem acolhidos, 
sendo que as adoções não ocorrem com a mesma veloci-
dade. São poucos os que têm sido adotados e infelizmente 
não há campanhas incentivando a adoção. E os protetores 
continuam a perambular em busca de apoio e na defesa 
de campanhas de castração para evitar que a população 
de animais abandonados continue aumentando.

Queremos mobilizar todos aqueles que defendem os 
animais, especialmente os protetores e voluntários da 
causa, em prol da criação de um banco nacional de ideias e 
da viabilização de projetos que visem ao bem-estar animal. 
Mahatma Gandhi dizia que “A grandeza de uma nação 
pode ser julgada pelo modo como seus animais são trata-
dos” e acredito, veementemente, que construíremos uma 
Salvador melhor quando tratarmos melhor nossos animais, 
o nosso meio ambiente e os nossos semelhantes.

 

“evitar que a 
população de 
animais aban-
donados pelas 
cidades conti-
nue crescendo”

Marcell Moraes

É Vereador de Salvador,  líder 
da bancada do PV na Câmara 
Municipal de Salvador e Presi-
dente da Comissão de Direitos 
do Cidadão. Já protocolou mais 
de 100 projetos em defesa e 
benefício do bem-estar ani-
mal, ambiental e social. 

. 
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VERDES  
EM AÇÃO
a baNcada VeRde 
Vai À luta
Uma dezena de deputados faz muito ba-
rulho na Câmara dos Deputados. É a ban-
cada verde. Embora não deixe de opinar 
sobre os mais diversos assuntos, essa mi-
croconfraria de defensores do meio am-
biente tornou-se referência nacional e 
internacional quando o tema é meio am-
biente. Sem exageros, nada que se refira a 
meio ambiente tramita no Congresso Na-
cional sem o crivo da bancada verde. Isso 
demonstra que o Partido Verde permane-
ce fiel à sua ideologia, aos seus princípios. 
Por iniciativa própria ou instigada pela 
sociedade, a bancada verde vai à luta, 
marcando presença nos debates contem-
porâneos. Ela está na história deste país, 
ela constrói o novo tempo. A bancada ver-
de na Câmara dos Deputados é formada 
pelos deputados federais Antônio Rober-
to (MG), Eurico Junior (RJ), Fábio Ramalho 
(MG), Henrique Afonso (AC), Paulo Wagner 
(RN), Penna (SP), Roberto de Lucena (SP), 

Rosane Ferreira (PR), Sarney Filho (MA). 
Eis o que este pequeno grupo tem feito no Congresso Na-
cional:
Frente Parlamentar ambientalista
Liderada pelo deputado Sarney Filho, foi criada em feverei-
ro de 2007 com o objetivo de fomentar o debate sobre te-
mas ambientais e apresentar propostas legislativas. Cons-
tituída por um grupo de parlamentares dos mais diversos 
partidos e representações da sociedade civil, a Frente rea-
lizou dezenas de audiências públicas, seminários, e se fez 
presente nos mais diversos debates.
comissão de meio ambiente e desenvolvimento Susten-
tável (cmadS)
A CMADS é a comissão temática da Câmara dos Deputados. 
Por duas vezes seguidas esta comissão é presidida pelo PV.  
Em 2013 ela é comandada pelo deputado Penna (PV-SP) e, 
em 2012, quando aconteceu a Conferência da ONU sobre 
o Desenvolvimento Sustentável (Rio+20), foi presidida pelo 
deputado Sarney Filho (PV-MA). Desde quando o PV assu-
miu a CMADS – algo inédito na Câmara –, a comissão se 
tornou um espaço de referência para o debate dos grandes 
temas ambientais.

aNtoNio RobeRto HeNRiQue aFoNSo SaRNeY FilHo PeNNaPaulo WaGNeR
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código Florestal
O PV é referência no tema. As propostas de mudanças 
no Código Florestal preocupam a bancada do partido 
desde 29 de setembro de 2009, quando foi formada a 
Comissão especial na Câmara dos Deputados. De uma
forma totalmente parcial, esta comissão deu espa-
ço maior para o agronegócio.. A Lei 12.651, de 25 de 
maio de 2012, que regulamenta o Código Florestal, re-
presenta um dos maiores equívocos já cometidos pelo 
Congresso Nacional, com repercussões que deverão 
afetar negativamente várias gerações. O Código incen-
tiva a ocupação desordenada de Áreas de Preservação 
Permanente (APPs), privilegia a impunidade, facilita o 
desmatamento. Isto é, aponta em sentido contrário ao 
da sustentabilidade e da economia verde. Preocupada 
com esses problemas anunciados, antes mesmo da edi-
ção da lei, a bancada verde criou Grupo de Trabalho 
para acompanhar a implementação do novo Código 
Florestal e suas consequências; ele é coordenado pelo 
Deputado Antônio Roberto (MG).
Este não é o nosso Código; está longe disso. Na verdade 
ele aumenta a responsabilidade do Partido Verde em 
fazer com que o mínimo exigido pela nova legislação 

seja cumprido sob pena de se colocar o país, irremedia-
velmente, no caminho do atraso. Desta forma, os parla-
mentares verdes têm promovido e participado de semi-
nários, audiências públicas; a bancada também enfatizou 
a comunicação ao publicar cartilha tratando do tema. O 
objetivo da publicação é fazer com que os usuários dos 
recursos ambientais, principalmente os agricultores fami-
liares, conheçam os seus direitos e deveres advindos do 
novo Código Florestal.
comissão mista Permanente sobre mudanças cli-
máticas (cmmc)
Em 2013, o relator da CMMC é o deputado Sarney Filho. O 
trabalho da Comissão é importantíssimo para que o Brasil 
possa cumprir compromisso que assumiu diante das de-
mais nações de redução das emissões dos gases respon-
sáveis pelo efeito estufa, acordado entre 36,1% e 38,9%. O 
plano de trabalho para 2013, elaborado pelo relator, apre-
senta três eixos de atuação da CMMC: realização de audi-
ências públicas; participação em fóruns internacionais, a 
exemplo da 2ª edição do Rio Clima (Rio Climate Challenge 
II); ações legislativas.
Questão indígena
O PV marcou presença no Congresso como um dos prin-

PeNNa RoSaNe FeRReiRa RobeRto de luceNa FÁbio RamalHo euRico JÚNioR
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cipais aliados dos indígenas. Além de promover di-
versas audiências públicas e reuniões sobre o tema, 
a bancada esteve na linha de frente na defesa das 
causas indígenas. Fez debates sobre demarcação de 
terras indígenas, violência contra os índios, ameaças 
de mortes. A bancada posicionou-se contra mudan-
ças na legislação – na Casa há uma série de propos-
tas que retiram direitos indígenas. O caso mais em-
blemático é a PEC-215, que retira poderes do Poder 
Executivo para criação de Unidades de Conservação, 
Áreas Indígenas e Quilombolas. Nos embates na 
Casa, o PV tem se articulado com outros partidos, 
ONGs, setores do Executivo e Judiciário. Propôs e foi 
aprovada visita de comissão externa da Câmara dos 
deputados aos Guarani-Kaiowá (MS), apresentando 
relatório sobre o problema, com propostas de solu-
ção.
usinas nucleares e energias alternativas
A bancada do PV no Congresso Nacional tem in-

sistido com o Governo para que modernize sua matriz 
energética, incorporando as fontes renováveis de ener-
gia e descartando as usinas nucleares pelo alto custo e 
elevado risco de vida que representam. Nestes últimos 
dois anos a bancada promoveu dezenas de audiências 
públicas, reuniões e debates sobre o tema. A bancada 
emitiu mais de uma dezena de notas públicas, sugerin-
do ao Governo uma reflexão sobre o Programa Nuclear 
Brasileiro, principalmente a partir do ocorrido no Japão 
em 2011, com a usina nuclear de Fukushima. A bancada 
tem apoiado propostas legislativas que estimulam o uso 
de energias renováveis.
comissões externas
Geralmente as comissões externas, formadas por um 
grupo de parlamentares, são criadas para avaliar um 
problema emergencial no país. Destacamos três comis-
sões promovidas diretamente pelo PV: 1) entrada de lixo 
hospitalar originário dos Estados Unidos; 2) vazamento 
de óleo nas plataformas de petróleo, no Rio de Janeiro; 
3) conflito de índios Guarani-Kaiowá com fazendeiros da 
região no Mato Grosso do Sul.
Novas tecnologias
O que é moderno pode ser perigoso. A bancada tem 
estado atenta às novas tecnologias, como é o caso dos 
transgênicos, nanotecnologia, biologia sintética, gás de 
xisto, entre outras. No caso de nova tecnologia, o PV tem 
adotado como princípio: não somos contra as novidades, 
mas queremos saber dos riscos que representam para o 
ser humano e o meio ambiente antes delas serem ven-
didas no mercado. Infelizmente nem sempre o mercado 
tem essa preocupação. Um exemplo é a nanotecnologia - 
as pessoas estão consumindo nanoprodutos e não sabem 

“os parlamentares do pv têm 
promovido o debate sobre o 
uso dos agrotóxicos em virtu-
de dos perigos que represen-
tam para a saúde humana e 

o meio ambiente, ainda mais 
agora, quando o brasil se 

tornou o maior consumidor de 
pesticidas do mundo” 
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“a bancada emitiu mais de uma dezena 
de notas públicas sugerindo ao governo 
uma reflexão sobre o programa nuclear 
brasileiro, principalmente a partir do 

ocorrido no japão em 2011, com a usina 
nuclear de Fukushima. a bancada tem 
apoiado propostas legislativas que esti-
mulam o uso de energias renováveis”

dos riscos que representam para saúde. O deputado 
Sarney Filho (PV-MA) apresentou proposta de rotula-
gem de nanoprodutos.
exploração do petróleo
A bancada do PV tem observado com cuidado a ex-
ploração de petróleo no país pelos riscos que a ati-
vidade representa para o meio ambiente. Os muitos 
acidentes ocorridos em plataformas e a pronta res-
posta do PV mostram que o tema exige essa atenção, 
ainda mais quando se considera que o país está ini-
ciando uma nova fase de exploração, chegando ao 
pré-sal. Por meio de notas e manifestações nas co-
missões e no plenário, o PV tem cobrado do Governo 
a regulamentação do Plano Nacional de Contingência 
para esse tipo de atividade, bem como a  definição de 
novos modelos de prevenção, contingenciamento e 
atendimento a acidentes e emergências ambientais, 
adequados a esta nova realidade o que certamente  
reduziria a ocorrência de acidentes e daria mais se-
gurança para todos. Considerando a possibilidade do 
início da exploração das jazidas de pré-sal, estimadas 
em torno de 40 bilhões de barris, localizadas a mais 
de 7 mil metros de profundidade, as possibilidades 
de desastres serão, lamentavelmente, potencializa-
das. 
agrotóxicos
Os parlamentares do PV têm promovido o debate 
sobre o uso dos agrotóxicos em virtude dos perigos 
que representam para a saúde humana e o meio am-

biente, ainda mais agora, quando o Brasil se tornou o 
maior consumidor de pesticidas do mundo. Continua-
remos a monitorar a concessão de registro de agrotóxi-
cos em desacordo com a legislação, mediante solicita-
ção de informações aos órgãos públicos responsáveis e 
pela utilização de outros instrumentos, inclusive, e se 
necessário, no âmbito judicial. Em contrapartida, foi 
do PV a relatoria do Projeto que resultou na lei que re-
gulamenta a produção de alimentos orgânicos no país.
defesa da legislação ambiental
A bancada verde continua lutando contra as agressões 
à legislação ambiental; elas objetivam flexibilizar as 
normas para que o desenvolvimentismo ocorra a qual-
quer custo. Neste sentido a bancada lutou contra as 
mudanças no Código Florestal e, entre outras, as Medi-
das Provisórias (MPs) 542/11 e 558/12. Estas duas redu-
ziram as áreas de parques nacionais na Amazônia para 
privilegiar a implantação de usinas hidrelétricas e até 
mesmo a atividade garimpeira.  
Como contraponto, o PV apresentou o PL nº 4.996/2013, 
do deputado Sarney Filho (MA), que institui a Avaliação 
Ambiental Estratégica (AAE). Trata-se de instrumento 
da Lei da Política Nacional do Meio Ambiente que 
obriga a definição e o licenciamento de políticas, pla-
nos e programas, notadamente para os aproveitamen-
tos hidrelétricos.
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Política Nacional de Resíduos Sólidos
Hoje o país tem a lei 12.305/10 regulamentando 
o tema. A bancada verde atuou firmemente para 
aprovação dessa lei, assumindo, inclusive, a sua 
relatoria. Com a lei em vigor, o novo desafio do 
PV é a sua implementação. Neste sentido os par-
lamentares têm ocupado o Plenário da Câmara, 
promovido debates e audiências públicas. Além 
do mais, a bancada tem estimulado os prefeitos 
eleitos para que implantem políticas que contem-
plem o estabelecido na nova lei.
outras batalhas
A questão ambiental é diversificada, vasta e trans-
versal. Não cabe neste espaço listar todas em que 
a bancada marca presença. Eis alguns exemplos: 
projeto de lei 474/11, do deputado Roberto de 
Lucena, que propõe a inclusão da disciplina Edu-
cação Ambiental nos currículos do ensino fun-
damental e médio; a poluição por chumbo na 
cidade de Santo Amaro da Purificação (BA) está 
sendo investigada, também, pelo deputado Ro-
berto de Lucena (SP); abertura de uma estrada no 
Parque Nacional do Iguaçu (PR), questionada pela 
deputada Rosane Ferreira (PR). A bancada tam-
bém atua pela aprovação da PEC que institui a 
Caatinga e o Cerrado como Patrimônio Nacional; 
pelo PL do ICMS Ecológico; pelo PL que institui o 
REDD+, que trata da redução das emissões por 
desmatamento e degradação ambiental, etc. 

Nem tudo é meio ambiente
A bancada verde não amarela quando a Casa debate ou-
tros temas. O PV apresentou propostas quando se dis-
cutiu os royalties da exploração do petróleo no pré-sal; 
defendeu a regulamentação da Emenda 29, que trata 
de recursos para a Saúde; foi favorável à PEC que con-
dena o trabalho escravo; defendeu a definição de uma 
política de valorização do salário mínimo; esteve junto 
na PEC dos aposentados. O deputado do PV, Dr. Aluizio, 
hoje prefeito de Macaé (RJ), apresentou projeto que es-
tabelece a taxação das grandes fortunas para financiar 
a saúde. 
Deve-se registrar que o PV está vigilante com relação à 
reforma política em discussão na Câmara. A deputada 
Rosane Ferreira, representando o partido, acompanha a 
questão. 
Claro, o PV também atua em temas menos áridos. É o 
caso da audiência pública (movida à sanfona) festejando 
os 100 anos de nascimento de Luiz Gonzaga. Ela foi pro-
posta e presidida pelo deputado Penna, SP.
E, para terminar, mais uma boa notícia. Em maio de 
2013, a presidenta Dilma Roussef sancionou a lei com-
plementar nº 142 que estabelece as regras para aposen-
tadoria especial para portadores de necessidades espe-
ciais. O PV comemora o fato pela importância da lei e 
também porque ela foi proposta pelo ex-deputado fede-
ral pelo PV, hoje vereador em Belo Horizonte, Leonardo 
Mattos.

“Hoje o país tem a lei 12.305/10 Regu-
lamentando o tema. a bancada verde 

atuou firmemente para aprovação dessa 
lei, assumindo, inclusive a sua relatoria. 
com a lei em vigor, o novo desafio do pv 
é a sua implementação. Neste sentido os 

parlamentares têm ocupado o plenário da 
câmara, promovido debates e audiências 

públicas”
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aNtoNio RobeRto
Administrador de Empresas, filósofo e bacharel em 
direito, está em seu segundo mandato de depu-
tado federal. É consultor empresarial na área de 
comportamento humano e apresenta um progra-
ma no rádio e na televisão, além de manter uma 
coluna no jornal Estado de Minas. 

euRico JÚNioR
Professor de Educação Física, está em seu primeiro 
mandato de deputado federal. Em 1982, elegeu-se 
vereador de Vassouras (RJ). Foi prefeito de Paty do 
Alferes/RJ em 1988, 1996 e 2004, pelo PV, disputou 
a eleição para prefeito de Vassouras, ficando em 
segundo lugar. Com a cassação do prefeito, Eurico 
Júnior assumiu a prefeitura de Vassouras em 2005.

FÁbio RamalHo
Está no segundo mandato de deputado federal. 
Bacharel em Direito pela FENORD, foi duas vezes 
prefeito de Malacacheta (Vale do Jequitinhonha). 
Durante sua gestão, o município foi um dos pri-
meiros a ter tratamento de água, esgoto e usina de 
tratamento e compostagem de lixo no Brasil.

HeNRiQue aFoNSo
Professor universitário, pedagogo, está em seu ter-
ceiro mandato de deputado federal. Em 1997, foi 
vereador da Câmara Municipal de Cruzeiro do Sul 
(AC), cidade onde nasceu e em 1999, elegeu-se de-
putado federal em 2002, reelegendo- se em 2006. 
Filiou-se ao PV em 1º outubro de 2009.

Paulo WaGNeR
Bacharel em Direito, apresentador de TV, cumpre 
seu primeiro mandato de deputado federal. É pri-
meiro vice-presidente do PV na capital potiguar. 
Exercia o mandato de vereador em Natal (RN), 
quando deixou o cargo em 2011 para assumir o 
mandato de deputado federal.

PeNNa
É Presidente Nacional do Partido Verde. Músico, cantor, 
compositor e ator, está em seu primeiro mandato de depu-
tado federal por São Paulo. Eleito vereador na capital pau-
lista em 2008, deixou o cargo para assumir o mandato de 
deputado federal em 2011. Presidente da Comissão de Meio 
Ambiente e de Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados. 

RobeRto de luceNa
Teólogo, escritor e conferencista, está em seu primeiro man-
dato de deputado federal. É um dos líderes da Igreja Evangé-
lica no Brasil. Militante, participa de movimentos cristãos na 
defesa do meio ambiente e dos direitos humanos.

RoSaNe FeRReiRa
Enfermeira, está em seu primeiro mandato de deputada fe-
deral. É a primeira mulher eleita deputada federal pelo Par-
tido Verde e presidente do partido em seu estado, o Paraná. 
Em 2006, concorreu pelo PV ao cargo de Deputada Estadual, 
sendo a mais votada do Partido.

SaRNeY FilHo
Está em seu oitavo mandato de deputado federal. Advoga-
do, Sarney Filho é líder do Partido Verde, vice-presidente da 
Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentá-
vel; coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista e da 
Bancada Federal do Maranhão; relator da Comissão Mista de 
Mudanças Climáticas. Quando ministro do Meio Ambiente 
(1999/2002), reestruturou o MMA dando ênfase à sustentabi-
lidade, com a criação de vários órgãos, como a Secretaria do 
Desenvolvimento Sustentável e a Agência Nacional de Água 
(ANA). Também nesta época, entre outras iniciativas, foi im-
plantado o Sistema Nacional de Unidades de Conservação 
(SNUC), regulamentada a Lei de Crimes Ambientais e a Lei 
das Águas.
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o Que PeNSa

entrevista

Fotografia: arquivo pessoal 

o Partido Verde também é muito conhecido 
pelas formas de difundir suas informações 
pela internet. como essa prática começou e 
quais os benefícios que ela oferece?
Numa sociedade democrática, a democratiza-
ção e o acesso às informações faz toda a di-
ferença. Votar, escolher, eleger pressupõe co-
nhecer a melhor opção e por ela se inquinar. 
Como é que uma pessoa optará seguramente 
pelo desenvolvimento com sustentabilidade 
sem conhecer suas vantagens? Precisamos di-
fundir este ideiais até atingir o último habi-
tante do nosso ecossistema.
Nós defendemos o diferente, o novo, o futuro 
e isto encontra muita resistência. O embate de 
ideias deve ser enfrentado com afinco e as re-
des sociais se mostram como o melhor meio 
para alcançar o povo, inclusive os mais sim-
ples.
Twitter, Facebook, Youtube, por exemplo, de-
vem ser utilizados para o debate, sabendo das 
suas deficiências, limites e especificidades. 
Devemos lembrar que nem todos têm acesso a 
internet e, quando tem, nem sempre é de boa 
velocidade. Isto nos impõe que não esqueça-
mos dos veículos tradicionais, imprensa escri-
ta, televisão e rádio. 
As redes sociais devem ser utilizadas respei-
tando o público; não se pode querer publicar 
tratados científicos em uma rede criada para 
debate ameno, leve e de comunicação direta.

“Nós defendemos o diferente, o 
novo, o futuro e isto encontra muita 
resistência. o embate de ideias deve 
ser enfrentado com afinco e as redes 
sociais se mostram como o melhor 

meio para alcançar o povo, inclusive 
os mais simples”

José carlos lima 
Secretário Nacional de 
Comunicação do Partido 
Verde
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as pessoas querem manter-se informadas, mas qual o 
preço que se paga por isso?
Algumas redes sociais, como é o caso da mais popular 
delas, o Facebook, são ferramentas de relacionamentos 
sociais que captam informações de seus frequentadores 
formando um poderoso banco de dados. Informações 
mais diversas sobre o perfil do frequentador ficam ar-
mazenadas e só são acessíveis aos administradores. 
Hoje se pode solicitar ou fazer download destas infor-
mações. Quem já fez, assustou-se com tudo que viu que 
eles sabem sobre você.
As informações acumuladas pela rede podem ser um 
instrumento de combate de ideias. Mas também podem 
ser utilizadas por grandes corporações e governos auto-
ritários para isolar adversários ou influenciar decisões.  
Para evitar que isso aconteça e percam os benefícios in-
contestáveis que as redes sociais vêm trazendo ao mun-
do, é necessário termos consciência do problema e cons-
truir medidas de proteção aos cidadãos.

Por outro lado, qual o sistema que garante, nas de-
mocracias, o livre pensar?
Será aquele que seja capaz de proteger a individualida-
de das pessoas, coibir a invasão de privacidade. Do outro 
lado, exigir a total transparência dos governos no uso 
das redes, de todas as redes. 
Um cidadão ou um grupo de cidadãos têm o direito fun-
damental e democrático de não concordar com o gover-
no ou com as ações de grandes corporações. Têm tam-
bém o direito de expressar aos seus concidadãos as suas 
insatisfações e discordâncias. Pode utilizar-se das redes 
sociais para veicular seus pontos de vistas e até propos-
tas de organização para democraticamente derrotá-los. 
O governo e as corporações, ao contrário, não podem, 
secretamente, acessar os dados e opiniões das pessoas 
para discriminá-las, intimidá-las e mesmo persegui-las. 

então, o sr. quer dizer que a cautela e as regras de 
uso e expansão das ferramentas de comunicação 
garantem a democracia?
Precisamos das duas questões caminhando juntas. 
A cautela com o uso das informações por parte das 
grandes corporações e os governos devem caminhar 
ao lado da universalização da internet. 

e como garantir que a internet seja livre?
Precisamos lutar pela chegada dos cabos e dos equi-
pamentos de acesso e com boa velocidade a todas 
as pessoas. Ao lado disso, é necessárias a criação de 
um organismo mundial de fiscalização da rede para 
exigir que ela garanta o respeito a todas as leis na-
cionais de acesso e transparência das informações. 
Os cidadãos devem ter suas informações, palavras e 
opiniões resguardadas e a salvo das espionagens ou 
do mau uso.

“as informações acumuladas pela 
rede podem ser um instrumento 

de combate de ideias. mas também 
podem ser utilizadas por grandes 

corporações e governos autoritários 
para isolar adversários ou influenciar 

decisões”



“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


