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EXPEDIENTE PENSAR VERDE

VOCÊ SABIA ?

Existem duas principais famílias 
de sistemas eleitorais, as 

majoritárias e as proporcionais. 
No sistema majoritário, vence 

quem tem mais votos. No 
proporcional, as vagas tendem a 
ser divididas proporcionalmente 

de acordo com a votação de 
cada partido. Os sistemas mistos 
combinam os dois métodos. O 

Brasil adota um sistema de voto 
proporcional em lista aberta, 
mas também permite que o 
eleitor vote diretamente em  
um partido, o chamado voto  

em legenda.

EDITORIAL
Esta edição da revista Pensar Verde está um pouco diferente das outras. O Conselho Editorial decidiu 

que, neste ano eleitoral e em virtude da crise política e econômica, o melhor a fazer é mostrar as princi-
pais bandeiras socioambientais que os verdes, em diversos níveis de candidatura, estão oferecendo aos 
eleitores. Assim, levantamos alguns candidatos que melhor representam a diversidade brasileira. 

Acreditamos que, ao mostrar para nossos leitores as preocupações da maioria dos candidatos que 
representam o ideário verde, será mais fácil decidirem na hora da eleição. Consideramos de grande 
relevância tais informações, inclusive devido ao alto número de leitores que dizem não querer votar ou 
que ainda não se decidiu. Informação de qualidade, transparência nas ações e coerência de discurso são 
verdadeiramente úteis para o maior exercício de cidadania: o voto.  

Além do recorte regional das principais bandeiras socioambientais, mantivemos nossa preocupação 
em difundir as boas práticas de gestão verde e fomos até Diadema entender como o programa habitacional 
de lá está inovando ao inserir nas residências placas de energia solar. Experiência de mais alta relevância 
socioambiental que deve ser mostrada e replicada pelo País.   

Conversamos também com Eduardo Jorge para entender melhor suas aspirações como vice de 
Marina Silva na chapa PV e Rede Sustentabilidade. 

Esperamos, com esta edição, fazer a diferença em outubro e consolidar o Brasil verde que almeja-
mos a partir de 2019. 

Boa leitura e bom voto! 
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Por uma sociedade mais verde!
> Sarney Filho

É preciso políticas estruturais de conscien-
tização alinhadas a projetos práticos
> Pedro Leitão

A agenda ambiental  
e o retrato do atraso
> José Luiz Penna

Prioridades políticas socioambientais
> Sérgio Barradas Carneiro

Somos Amazônia,  
mas não falamos dela
> José Carlos Lima 

Fala, Mano Changes – Quais seus 
desafios socioambientais? 
> Mano Changes

Bandeiras Socioambientais  
para 2019 

Mais uma vez os brasileiros estão prestes a decidir o futuro político do País. As 
eleições de 2018 representam um momento decisivo em que toda a sociedade busca, 
por meio do voto, representatividade efetiva, democracia participativa e políticos que 
realmente atendam aos seus interesses. Há tempos os brasileiros passam por momen-
tos de descrença política e um cenário de grandes crimes de corrupção. 

No entanto, esse também é o momento em que será possível tentar fazer a di-
ferença com escolhas conscientes em candidatos comprometidos com o bem comum. 
São muitas opções à primeira vista, mas é preciso um olhar atento e criterioso do elei-
tor para que essa escolha seja pautada no interesse comum, com políticos dispostos a 
trabalhar pelas necessidades de todos. Essa escolha faz parte do comprometimento de 
cada um como eleitor para a construção de um Brasil ético e sustentável.  

Com os eleitores prestes a levar às urnas o resultado dessas escolhas, a Pensar 
Verde elencou alguns pontos socioambientais apontados por candidatos verdes de ci-
dades brasileiras. Muitas pautas correspondem às demandas de grande parte dos leito-
res e eleitores, como a universalização do saneamento básico; maior investimento em 
educação de qualidade; gestão eficiente do lixo; diversificação da matriz energética e 
investimento em tecnologias limpas; preservação e contenção do desmatamento na 
Amazônia, recuperação de nascentes e do Rio São Francisco. Todos esses pontos dizem 
respeito a todos os brasileiros. 

Prioridades ambientais  
do estado do Paraná 
> Leandre Dal Ponte
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A agenda ambiental e o retrato do atraso
> José Luiz Penna

O presidente nacional 
do PV e candidato a 

deputado federal, José 
Luiz Penna, elege três 
prioridades imediatas 
para projetar o País 

em bases sustentáveis: 
universalização do 
saneamento básico, 
mudança na matriz 

energética do transporte 
público e gestão  
racional do lixo.      

A universalização do sistema de saneamen-
to básico no estado de São Paulo geraria benefícios 
econômicos e sociais da ordem de 65 bilhões de reais 
nas próximas duas décadas. Essa é uma projeção de 
um estudo realizado por uma organização da socie-
dade civil no ano passado. Para chegar a esse valor, 
foram considerados investimentos diretos e toda ele-
vação dos custos decorrentes da expansão dos ser-
viços de água e esgoto, coisa de pouco mais de 50 
bilhões de dólares. 

E o resultado é que os benefícios alcançados 
ainda assim representariam mais que o dobro disso, 
com impacto direto na geração de renda e empre-
go, no setor imobiliário, no meio ambiente – e por 
consequência no turismo e na cadeia produtiva – e 
evidentemente na saúde, com alívio significativo no 
SUS, à beira do colapso em boa parte do País.          

O período determinado pelo estudo tomou 
como base o Plano Nacional de Saneamento Básico, 
estabelecido pelo governo federal, que previa, para 
os 20 anos seguintes, dotar todo o território brasilei-
ro (ou quase) de sistema de abastecimento de água 
potável e esgotamento sanitário. Previa porque, qua-
tro anos depois, o governo já admitia que teria que 
revisar a meta, sem prazo definido para cumprir a 
empreitada.

A incapacidade da administração federal em 
conceber e desenvolver qualquer projeto de (e para 
o) País só não é maior que o desarranjo econômico 
provocado pelo governo anterior, que, de resto, pro-
jetou o crescimento do Brasil em bases econômicas 
carbonárias. 

A infraestrutura sanitária brasileira não é 
só precária como tem contrastes aberrantes. Ain-
da convivemos com cenários medievais de esgoto 
a céu aberto. E não é só nos cantões mais pobres. 
Isso acontece nos centros urbanos, como São Paulo, 
a segunda capital brasileira melhor dotada de sane-
amento básico. 

São 500 milhões de litros de dejetos despejados 
por dia no meio ambiente sem nenhum tratamento. 
Essa é uma cadeia de degradação cíclica: a falta de es-
gotamento contamina o solo, condena rios e nascentes 
inviabilizando o sistema de abastecimento de água, já 
comprometido pelos efeitos do aquecimento global, 

que é resultado direto da utilização irracional dos re-
cursos naturais. A reversão desse quadro pressupõe pla-
nejamento de longo prazo, algo que soa como ficção 
para os padrões nacionais. 

Junto com a questão sanitária, dois outros 
pontos a meu ver compõem uma agenda política so-
cioambiental prioritária para um universo tão com-
plexo, chame-o de São Paulo ou de Brasil. Uma diz 
respeito à mobilidade urbana e a matriz energética 
a ela associada. 

Recentemente comentei a  respeito da ação 
devastadora do diesel sobre a saúde. Na capital 
paulista um estudo da USP comprovou que, embo-
ra abasteça apenas 5% de toda a frota de veículos 
em circulação, o diesel é o responsável por meta-
de de compostos tóxicos lançados na atmosfera. E 
esse é o retrato funesto: ao menos três mil mortes 
ao ano são causadas em São Paulo por problemas 
decorrentes da emissão de poluentes. 
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Penna 
é presidente nacional do Partido Verde. 
Elegeu-se vereador, em 2008, e depu-
tado federal, em 2010, por São Paulo. 

Nasceu em Natal, Rio Grande do Norte, 
mas é mais identificado por seus laços e 
origens baianos. Além da política, inves-
tiu na área artística e cultural, militando 

no teatro, na música e no cinema. Aos 
70 anos, Penna acredita que o exercício 

da política se dá entre o ativismo e a 
prática institucional, caminho capaz de 
fazer frente aos desafios de um tempo 

em constante transformação.

Por fontes limpas 

A saída evidentemente passa pela ampliação 
da malha metroviária dos centros urbanos, mas tam-
bém pela rápida eliminação dos combustíveis fósseis 
nos tanques da frota. Mas esbarramos no descompas-
so entre a ação política de grupos movidos por in-
teresses corporativos e a realidade das práticas sus-
tentáveis. Uma proposta de adoção de combustíveis 
limpos renováveis para o transporte público trami-
tou durante anos na Câmara Municipal de São Paulo, 
como parte da Lei de Mudanças Climáticas. Prevista 
para entrar em vigor no ao passado, acabou adiada 
por mais duas décadas. 

Para fechar uma agenda ambiental mínima, 
temos a questão do lixo. Talvez o traço civilizatório 
mais visível de um povo seja a qualidade de seus rios 
e o tratamento dispensado ao lixo que produz. E não 
me refiro apenas a coleta e destinação, mas também 
ao reaproveitamento, tanto na indústria como na ge-
ração de energia. 

O maior avanço na área vem da Alemanha, 
que está próxima de alcançar a recuperação com-
pleta de seus resíduos sólidos e a eliminação total 
do que é despejado na natureza, movimentando a 
cadeia produtiva, que já emprega 250 mil pessoas, 
e transformando em energia aquilo que não pode 
ser reaproveitado.   

Aqui continuamos a descartar lixo em lixões 
e aterros sanitários, que já deveriam estar banidos 
há quatro anos por conta da Política Nacional de 
Resíduos Sólidos. Estima-se que 30 milhões de to-
neladas de rejeitos são descartados inadequada-
mente por ano, afetando a vida de pelo menos 1/3 
dos brasileiros. 

Degradação ambiental 
e piora na saúde: um 
binômio acabado do 
atraso. Acredito que 
decisões deletérias 

responsáveis por este 
estado de coisas acabarão 

em boa parte varridas 
pela velocidade com 

que a tecnologia impõe 
novos rumos e padrões. 
Mas é pela via política 
que devemos retomar 

as bases da Agenda 
21, fortalecendo e 

recompondo as forças 
ambientalistas no 

Congresso. O caminho 
mais curto para projetar 
o País em um futuro mais 
igualitário e sustentável.         
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Por uma sociedade mais verde!
> Sarney Filho

Assumo esse novo desafio, depois de ter conso-
lidado minha posição como um dos 100 “cabeças” do 
Congresso Nacional. Não é mera opinião dos correli-
gionários, mas uma avaliação do prestigiado Departa-
mento Intersindical de Assessoria Parlamentar (DIAP), 
que considera a atuação dos 594 parlamentares, de 
todos os estados e do Distrito Federal.

Depois de figurar por anos como “articulador 
político”, em 2015, último ano em que fui avaliado 
antes de voltar a ser ministro, entrei para a lista ain-
da mais restrita dos 20 principais formuladores, res-
ponsáveis pela maior parte da produção legislativa. 
Segundo o DIAP, as características desse grupo de 
congressistas são o saber, a qualidade intelectual e a 
especialização.

Com 40 anos de vida política, 10 mandatos - um como 
deputado estadual e outros nove como deputado federal -, 
inicio uma nova fase, estou em campanha para eleger-me 
senador pelo meu Maranhão. Ao estado que é meu berço, 
minha escola, minha vida, sempre dediquei meus maiores 

esforços. Nesse ponto de maturidade, é no Senado que 
poderei fazer mais pelos maranhenses, na busca por melhor 

saúde, educação, moradia, segurança e trabalho, sempre 
tendo o desenvolvimento sustentável como caminho.

Meu principal foco de 
atuação, aquele em que sou 
considerado especialista, e 

digo isso com grande orgulho, 
é a questão socioambiental. 

Dedico minha luta a esse 
tema, porque o único 
caminho possível para 

uma sociedade mais justa 
e igualitária, em que todos 
tenham condições de vida 

dignas, é o desenvolvimento 
sustentável. Nós, do Partido 
Verde, percebemos isso há 

muito tempo. Agora, com as 
mudanças climáticas, está 

muito mais claro para todos 
que a exploração irracional 

dos recursos naturais degrada 
também nossa vida cotidiana 
e, mais do que isso, ameaça o 

futuro da humanidade.
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Sarney Filho
é advogado, deputado federal pelo Mara-
nhão (PV). Foi líder do Partido Verde na 
Câmara e coordenador da Frente Parla-

mentar Ambientalista. Em dois governos, 
esteve à frente do Ministério  

do Meio Ambiente.

O reconhecimento que tenho obtido no Legis-
lativo e no Executivo, claro, é motivo de satisfação, 
mas a verdadeira realização vem de ajudar efetiva-
mente o povo do Maranhão e do Brasil.

O Maranhão tem uma variedade de biomas 
e ecossistemas, integrando a Amazônia Legal, com 
extensa região de Cerrado e pontuado por áreas 
de Caatinga. Temos um vasto litoral, com rica bio-
diversidade marinho-costeira, em que se destacam 
manguezais e restingas. Nesse quadro tão amplo, 
enfrentamos uma quantidade enorme de proble-
mas: desmatamento, conflitos em terras indígenas, 
escassez hídrica, redução da população de peixes, 
dos quais dependem milhares de famílias, e muitos 
outros, além das dificuldades sociais e econômicas 
que afligem o conjunto do País.

Em 2016, fui novamente 
chamado a assumir 
o Ministério do Meio 

Ambiente, que já havia 
comandado entre 1999 e 
2002. A experiência como 
principal gestor da política 
ambiental do País é muito 

gratificante. Superando 
as grandes dificuldades 
políticas e econômicas 
que temos enfrentado, 

conseguimos importantes 
resultados para o combate 

ao desmatamento, 
a recuperação de 

áreas degradadas, a 
multiplicação das áreas 
terrestres e marinhas 
protegidas e, acima 
de tudo, a criação e 
o fortalecimento de 

alternativas sustentáveis 
de trabalho e renda. A 

questão socioambiental 
não se limita à proteção 

da natureza, é preciso que 
essa proteção resulte em 
melhoria da qualidade de 

vida da população.

Criei três novas reservas 
extrativistas no litoral, 

atendendo a demandas 
das colônias de pescadores 

locais. O manejo 
sustentável estabelecido 

nessas unidades de 
conservação protege, 
ao mesmo tempo, a 

biodiversidade e o sustento 
das comunidades.

Mas, se, por um lado, nossos problemas são 
múltiplos, nossas potencialidades também o são. Te-
mos algumas das paisagens naturais mais belas do 
mundo, com extraordinária vocação para o ecoturis-
mo. Como ministro, fortaleci nossos Parques Nacio-
nais, como o dos Lençóis Maranhenses e da Chapada 
das Mesas. Lancei e tenho defendido a candidatura 
do Parque dos Lençóis para Patrimônio Natural da 
Humanidade, pois tem características que não se en-
contram em nenhum outro lugar.

Com atualização dos preços de produtos da so-
ciobiodiversidade, fortaleci o extrativismo em todo 
o Brasil. Instituí a Mesa de Diálogo com as quebra-
deiras de coco babaçu, para proposição, articulação, 
execução e monitoramento das políticas públicas 
voltadas para esse segmento tão representativo da 
cultura maranhense.

Lancei o Projeto Redeser, em parceria com a 
FAO, para reverter o processo de desertificação nas 
áreas suscetíveis do Brasil com práticas agroflores-
tais sustentáveis, gerando benefícios sociais em 18 
municípios, sendo quatro deles no Maranhão. Este 
ano trouxe, ainda, a bem-sucedida experiência da-
sUnidades de Recuperação de Áreas Degradadas 
para o Estado (URADs). A medida inclui ações como 
recuperação de pastagens degradadas e construção 
de barragens. Além disso, fizemos um convênio com 
o governo estadual para implantação e gestão de 30 
sistemas de dessalinização, beneficiando 12 mil pes-
soas, no âmbito do Programa Água Doce.

Esses são alguns poucos exemplos do muito 
que tenho feito e que ainda posso fazer para trans-
formar a vida das pessoas, pois temos o socioam-
bientalismo como bandeira, carregada com respon-
sabilidade e dedicação.

Vamos em frente, por uma sociedade  
mais verde.
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Somos Amazônia, mas não falamos dela
> José Carlos Lima 

O Pará é um estado rico em tudo: cultura, na-
tureza, culinária e história. Somos um povo que luta 
todos os dias por melhores condições de vida, assim 
como todo brasileiro. Há alguns dias atrás, comemo-
ramos o dia da adesão do Pará à independência do 
Brasil, em 1823. Desde aqueles tempos, o estado do 
Pará e seu povo eram subjugados. Nunca consegui-
mos ser capazes de usufruir das nossas próprias ri-
quezas. Hoje, somos “colonizados” pelo restante do 
País que toma do nosso povo tudo que produzimos e 
que deveria servir para ajudar na construção e pros-
peridade da nossa terra.

Desde a sua descoberta, os portugueses se 
apossaram de tudo que era nosso sem piedade. 
Hoje, após 195 anos depois da nossa independên-
cia, somos subjugados pelo restante do Brasil e por 
grande parte do mundo, que desejam se apossar 
das nossas matérias-primas e riquezas naturais. 
Nosso estado não pode servir apenas para fazer 
saldo na balança comercial brasileira.

Somos o segundo maior 
território do País com 

1.248.000 km². Mais da 
metade de todo esse território 

é composto por florestas 
amazônicas. Abrigamos 

grande parte da população 
indígena que ainda sobrevive 
ao avanço do homem branco 
sobre as matas, muitas dessas 

comunidades ainda estão 
“intocadas”, mas não sabemos 

por quanto tempo. 

Apesar de toda essa 
riqueza, biodiversidade 
e importância para o 

ecossistema do planeta, 
somos explorados de 
forma inconsequente 
e irresponsável pelas 

grandes empresas, pela 
agropecuária e pelo 

mundo. 

Segundo o site “Brasil Escola”, a região ama-
zônica é responsável por abrigar mais de 1800 es-
pécies de aves, 2500 de peixes, 320 de mamíferos 
e dezenas de espécies de répteis, anfíbios e inse-
tos. Além de mais de 30 mil espécies de vegetais, 
representando a flora. Ainda segundo esse site, 
todas as espécies de fauna e flora que vivem no 
nosso território ainda não foram completamente 
descobertas e catalogadas. 

Muitos ativistas e ambientalistas falaram so-
bre os corais na região amazônica - descoberta re-
centemente. A região de corais da Amazônia, que 
fica localizada acima do estado de Macapá, no oce-
ano Atlântico, está correndo risco, graças à ganância 
do homem pelo petróleo. Os corais são fundamen-
tais para o balanço do nosso ecossistema marinho. 
Corais são responsáveis por 65% da sobrevivência da 
biodiversidade marítima. Uma grande quantidade 
de peixes depende desses organismos para sobrevi-
ver e se alimentar.

Sendo os corais responsáveis por grande par-
te da sobrevivência dos peixes e pela filtragem das 
impurezas do oceano, o que vai acontecer com toda 
nossa biodiversidade caso aquela área seja liberada 
para exploração de petróleo? Todo o pescado que 
abastece a região de Belém, outras partes do Brasil e 
do mundo está comprometido.  Não só o ecossistema 
está em risco, mas também a economia de toda a 
região norte.
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Outra realidade que nos assombra é a falta de 
importância que nós mesmos, amazônicos, damos 
para a nossa região. Falamos pouco sobre nossos pro-
blemas e agimos pouco para resolvê-los e defendê- 
los. Os poucos que ainda resistem em brigar pelo di-
reito da vida de nossa floresta são mortos nas mãos 
de matadores de aluguel - a mando dos donos das 
fazendas que querem destruir a nossa riqueza em be-
nefício próprio - e esquecidos pela justiça brasileira.

O estado do Pará também sofre um grave 
problema de políticas públicas e administração 
que envolve o saneamento básico, um direito que 
não é levado a sério no nosso estado. O saneamen-
to básico é necessário para elevar a qualidade de 
vida de toda a sociedade. O descaso dos nossos 
governantes paraenses em relação a atividade de 
abastecimento de água potável, manejo de água 
pluvial, coleta e tratamento de esgoto, limpeza ur-
bana, manejo de resíduos sólidos, controle de pra-
gas e qualquer tipo de agente patogênico, visando 
à saúde das comunidades, é grave!

Segundo pesquisa do site “TrataBrasil”, três 
municípios paraenses ocupam ranking preocupante 
na falta de tratamento e saneamento básico. Segun-
do a pesquisa, Santarém, Belém e Ananindeua ocu-
pam os rankings 97 a 99 dos municípios do Brasil 
que oferecem o pior saneamento básico para a po-
pulação. Claro que, para nós, paraenses, que mora-
mos nessas cidades, não precisaríamos de nenhuma 
pesquisa para perceber isto. Andamos nas ruas e ve-
mos o esgoto a céu aberto, completamente ignorado 
por aqueles que nos “governam”. Há muito tempo, 
Ananindeua aparece como um dos municípios brasi-
leiros que menos investem em tratamento de água 
e esgoto.

Ainda segundo o site "TrataBrasil", Ananin-
deua realiza coleta de esgoto próxima a zero (0,75%). 
Além do nosso vizinho, outros cinco municípios bra-
sileiros coletam menos que 15% do esgoto que pro-
duzem. O indicador médio para o grupo é de 24,96%, 
valor bastante inferior à média nacional, que, segun-
do o SNIS 2016, é de 51,90%. De maneira semelhan-

te, os indicadores de atendimento urbano de esgotos 
também são baixos. O indicador médio para o grupo 
dos 20 piores, que é de 25,61%, sendo bastante pró-
ximo ao indicador de atendimento total de esgoto; 
a discrepância é ainda maior em relação à já baixa 
média brasileira de 59,70%.

A pesquisa ainda afirma 
que, com relação ao 

indicador de tratamento,
Ananindeua (PA) trata 

0,91%, valor muito 
próximo de zero. 

Além disso, mais da 
metade dos municípios 

brasileiros tratam menos 
que 15% do esgoto 

produzido. O indicador 
médio para o grupo é 

apenas 14,44%, sendo a 
média brasileira  

de 44,90%.

Uma matéria foi publicada em um jornal lo-
cal dizendo que o Secretário Nacional de Saneamen-
to Ambiental, Adailton Ferreira Trindade, afirmou 
que todo o País recebe verba suficiente para aplicar 
projetos de saneamento ambiental e que todo esse 
dinheiro distribuído pelo governo federal não é apli-
cado de forma adequada, graças, infelizmente, às 
más administrações que os municípios têm. Os go-
vernos que fazem parte da nossa república federa-
tiva não cumprem o art. 3º da Constituição Federal, 
que diz que o objetivo delas é erradicar a pobreza e 
a marginalização e reduzir as desigualdades sociais  
e regionais.

Depois de todas essas informações, você, lei-
tor, deve estar assustado e preocupado com tantos 
problemas e descasos que a Amazônia sofre. Infeliz-
mente, falamos pouco sobre a Amazônia e matérias 

ambientais não vendem o suficiente para bancar 
o dia a dia dos jornais. Nós, brasileiros e amazôni-
cos, dependemos completamente desse ecossistema 
para balancear os graves impactos que o mundo so-
fre com as mais diversas atrocidades ambientais. As 
riquezas naturais, a biodiversidade e os produtos lo-
cais devem servir para construir a felicidade do povo 
local. Precisamos discutir e debater mais sobre a 
Amazônia, precisamos defendê-la a todo custo. Caso 
contrário, não teremos mais florestas para represen-
tar o verde da nossa bandeira.

José Carlos Lima  
é advogado e diretor executivo da 

Fundação Verde. Foi secretário de estado 
na condição de Chefe da Casa Civil e 

Secretário Especial de Promoção Social 
do Pará. Recentemente, foi o de Secre-
tário Municipal de Meio Ambiente de 

Belém e Presidente da Comissão  
de Meio Ambiente da Ordem  

dos Advogados do Brasil. 
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Prioridades políticas socioambientais
> Sérgio Barradas Carneiro

O rio São Francisco, com 2800 km de extensão 
desde a sua nascente, em Minas Gerais, até a foz, en-
tre Alagoas e Sergipe, é um dos mais importantes rios 
brasileiros. Foi um dos primeiros rios navegados e 
ocupados desde o início do processo de colonização e 
banha cinco estados brasileiros: Minas Gerais, Bahia, 
Pernambuco, Alagoas e Sergipe. Por causa da sua lo-
calização no semiárido nordestino, é uma das poucas 
fontes de água potável para uma grande quantidade 
de pessoas. Corta 504 municípios e por todo esse po-
tencial deve ser preservado. 

Recuperação do velho Chico e 
do rio Joanes, diversificação da 
matriz energética e prevenção 

de desastres que afetem o 
meio ambiente são as pautas 

prioritárias do candidato 
a deputado federal, Sérgio 
Barradas Carneiro (PV/BA).

O rio Joanes, principal 
rio de uma bacia que é 
responsável por 40% do 
abastecimento de água 

de Salvador, nasce em São 
Francisco do Conde e passa 
por São Sebastião do Passé, 
Candeias e Camaçari. Ele 

integra a Área de Proteção 
Ambiental Joanes-Ipitanga, 

que abrange também os 
municípios de Simões Filho, 
Salvador e Dias D’Ávila. Em 
Buraquinho, ele encontra 

com o mar, formando 
uma paisagem bonita, mas 
poluída. É justamente em 
Lauro de Freitas que o rio 

sofre com a maior poluição, 
segundo o Instituto do Meio 

Ambiente e dos Recursos 
Hídricos (Inema).

A transposição do rio São Francisco, com 
obras já iniciadas, visa levar água por meio de ca-
nais a áreas do interior que não têm acesso dire-
to ao rio. Isso possibilitará o desenvolvimento de 
atividades em Pernambuco, Paraíba, Rio Gran-
de do Norte e Ceará com água proveniente do rio. 

Nas obras da transposição, há dois braços im-
portantes, no entanto a obra que leva água para o 
Ceará, a qual necessita mais dinheiro por se tratar 
de um trecho mais longo, priorizada; a obra que leva 
água para os estados da Bahia, Pernambuco, Alagoas, 
perenizando uma série de rios, é mais barata, menor 
e ficou em segundo plano. Essas obras, mantendo o 
compromisso com o mínimo de impacto ambiental 
para o rio São Francisco, representam uma esperança 
para muitas pessoas. Além disso, a recuperação do rio 
pode ajudar a resolver muitos problemas de produ-
ção de alimentos. 

 
Das 16 coletas realizadas pelo Inema nesse tre-

cho entre 2008 e 2013, 11 apontam a qualidade da 
água como ruim, quatro mostram a água com índice 
regular e em apenas uma amostra a qualidade é boa. 
Uma das grandes contribuições para a poluição do 
rio Joanes é a falta de saneamento básico, um pro-
blema que atinge boa parte de Lauro de Freitas. Daí, 
envolve outro problema brasileiro, a baixa cobertura 
de esgotamento sanitário. Em Lauro de Freitas isso 
prejudica a qualidade do rio, porque existem muitas 
ligações clandestinas com a rede pluvial. É uma prio-
ridade tentar recuperar esse rio tão importante para 
o abastecimento de milhares de pessoas. E só pela 
via política é possível fortalecer e recompor as forças 
ambientalistas no Congresso. 
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O Brasil tem um imenso potencial para energias 
renováveis complementares, o que pode ser constatado 
pelos excelentes níveis de irradiação solar, no caso da 
energia elétrica fotovoltaica; nas características predo-
minantes dos ventos – constantes e unidirecionais – os 
quais proporcionam elevados fatores de produtividade, 
superiores às médias globais, além da geração de ener-
gia associada a biomassa de cana de açúcar, refloresta-
mentos e resíduos de madeira, bem como dos vários 
empreendimentos de geração de energia hidráulica de 
pequeno porte distribuídos pelo território brasileiro.

Diante desse cenário é inevitável o progres-
so das fontes renováveis de energia com o obje-
tivo de aumentar sua participação em relação à 
matriz elétrica. Além de ser desejável pelos seus 
maiores incentivadores, em função dos inúmeros 
benefícios a favor do desenvolvimento socioeco-
nômico sustentável, dentre os quais se destacam 
a redução da emissão de gases do efeito estufa, 
bem como a possibilidade de impedir a remoção 
de povoados e redução dos possíveis impactos no 
uso do solo.

Sérgio Barradas Carneiro 
é candidato a deputado federal pela 

Bahia. É advogado e administrador de 
empresas. Exerceu o cargo de deputado 
federal por três legislaturas (1995/1999; 

2006/2010 e 2011/2012) e também 
esteve à frente da secretaria municipal 
de Meio Ambiente de Feira de Santana 

(BA). Destacou-se pela autoria da 
Emenda 66 da CF/88, conhecida como a 
PEC do Divórcio (que eliminou a sepa-
ração judicial e o prazo de 2 anos para 
o divórcio direto), além de ter sido um 

dos relatores do novo Código de Processo 
Civil. Por sete vezes, entre 1997 e 2011, 
foi escolhido pelo Departamento Inter-

sindical de Assessoria Parlamentar (DIAP) 
como um dos 100 parlamentares mais 

influentes do Congresso Nacional.

Apesar de as fontes 
convencionais de geração de 
energia, na sua média geral, 
ainda apresentarem menores 

custos que a maioria dos 
tipos de energias renováveis, 

a valorização, nos tempos 
atuais, da sustentabilidade 
com viés socioeconômico, 

alinhada às questões 
ambientais e à segurança 

energética em prol da 
independência de cada país, 

busca novas tecnologias 
para o desenvolvimento 
e a inserção das fontes 

renováveis de energia na 
matriz elétrica. Só assim 
é possível visualizar um 

cenário propício à quebra 
do paradigma da economia 

baseada em carbono  
e combustíveis fósseis. 

Em síntese, existem alguns obstáculos a serem 
superados para que ocorra, com harmonia, uma re-
levante inserção das fontes renováveis de energia na 
matriz elétrica brasileira.
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É preciso políticas estruturais de conscientização  
alinhadas a projetos práticos
> Pedro Leitão

Educação é um eixo fundamental para o pro-
fessor Pedro Leitão. E não é diferente na questão am-
biental. Para o candidato a deputado federal pelo PV, 
as políticas insistem muito no policiamento, quando, 
na verdade, não temos a conscientização. “A princi-
pal coisa que a gente tem que esclarecer é que não 
precisa derrubar nenhuma árvore para dobrar a pro-
dução agrícola”, resume. Enquanto isso, o cenário é 
alarmante. Em Minas Gerais, 70% do solo agricultável 
está degradado, ou seja, além desse solo não produ-
zir nada, gera erosão e assoreamento dos rios, provo-
cando a desertificação do estado.

Educação, participação da 
sociedade e apoio técnico a 

municípios são três pilares para 
inverter a lógica da política 

ambiental de correção.

“E essa preocupação é uma 
tendência do consumidor. 

Por isso, criamos a 
certificação de orgânicos 

e certificações por 
categorias (café, leite etc.), 

que incluem requisitos 
de responsabilidade 
ambiental, como uso 
adequado da água. A 

produção agrícola bem 
orientada pode contribuir 

com a sustentabilidade 
de uma região e ainda 

valoriza o produto”. Pelo 
que viu andando por mais 
de 200 municípios como 
secretário de estado de 

agricultura, Pedro acredita 
que o produtor também 
está mais consciente de 
que precisa proteger os 
recursos, até por conta 
da necessidade. A seca 
que assolou o estado, 

por exemplo, abriu essa 
perspectiva de que é 

preciso cuidar da água.  
“Quem quer gerar riqueza, 

ter essa preocupação é 
fundamental”, diz. 

Então, de um lado, estão políticas importan-
tes. De outro, a educação ambiental precisa ser rees-
truturada no País, desde a pré-infância, ensino fun-
damental e médio, de forma costurada com projetos 
práticos para a questão do lixo, da água, do desma-
tamento etc. É possível gerar sinergia entre o que 
se ensina e o que realmente vai alterar a vida dos 
municípios. Para esse planejamento, é preciso um 
programa norteador nacional, dividido por priorida-
des por estados.
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Pedro Leitão: 
é ex-secretário de estado de agricultura, 
Pedro Leitão também ocupou as secreta-
rias municipais de educação e de plane-
jamento em Caratinga, sua cidade natal. 
Além dos cargos públicos, foi professor 
dos cursos de graduação em Comunica-

ção Social e Ciências Contábeis, nas áreas 
de planejamento e marketing, na Rede 
de Ensino Doctum, instituição fundada 
pelo pai. Graduado em Comunicação 
Social e Administração, com mestrado 
em Administração e Marketing, douto-

rado em Ciência da Informação, também 
fez um curso com temas contempo-
râneos de meio ambiente, educação, 
economia e política na Universidade 

 de Harvard. 

“Quanto mais o município tem autonomia 
com inteligência para fazer o licenciamento ambien-
tal, mais rápido vai ser o processo e as consequên-
cias, porque as pessoas vão vigiar”. O bonito desse 
processo é que também traz a esperança de corrigir 
injustiças sociais, afinal, muitos problemas ambien-
tais estão atrelados ao descuido com as comunidades 
mais carentes. Um exemplo comum a todos os luga-
res é a coleta de lixo. 

Além do ensino formal, 
a conscientização 
vem quando as 

pessoas participam 
da construção da 

legislação, por exemplo. 
Assim, sabem com 

propriedade o que pode 
e o que não pode. São 

agentes influenciadores 
e fiscalizadores. Em 
muitos casos, nossa 
legislação ambiental 
acaba sendo irreal, 

porque fica apenas no 
papel. Nesse aspecto, 
um ponto de atenção 

é o licenciamento feito 
em órgãos que não têm 

relação com a sociedade, 
o que contribui com o 

distanciamento.

Em outro nível, está 
a capacidade técnica 

da gestão pública. 
Muitos municípios 

não têm tratamento 
de lixo ou um plano 
diretor porque não 
há condições. “É 

preciso ajudar esses 
municípios com apoio 

de universidades e 
órgãos ambientais”, 
explica, defendendo 

que as soluções 
devem partir deles. 
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Fala, Mano Changes 
Quais seus desafios socioambientais? 
> Mano Changes

E apesar de sermos um estado agrícola, tam-
bém acredito muito na biotecnologia. Acho que o RS 
nunca soube usar seu potencial de gerar tecnologia 
para ser reconhecido através da sustentabilidade. Por 
exemplo, o plantio direto: tecnologia gerada por nós 
,gaúchos, produz grãos com 20% menos de recursos 
hídricos, sem usar arado e sem mexer nos nutrientes 
do solo, nunca foi valorizada, por nós mesmos, como 
uma tecnologia verde.

Enfim, o RS tem vocação para produção de ali-
mentos de qualidade. E que tipo de alimento a gente 
quer dar para os nossos filhos? Só se fala em pesticida 
e agrotóxico, mas a gente tinha que estar potencia-
lizando a produção de orgânicos, porque isso, além 
de tudo, é uma forma de prevenção a problemas  
de saúde.

Essas questões socioambientais sempre me preocuparam 
e estiveram na minha pauta, sobretudo temas ligados ao 

desenvolvimento sustentável. Por isso, sempre me interessei pelas 
energias renováveis. Hoje já temos até linhas de crédito no BNDES 

que são extremamente eficientes para financiar energia solar 
fotovoltaica, gerando energia limpa para as indústrias que, por 
sua vez, pagam nesse financiamento valores semelhantes aos da 

conta de luz. E o RS tem vocação para se desenvolver neste sentido. 
Somos, por exemplo, pioneiros no investimento em energia eólica.

A própria questão da 
proteína animal em 
pastagens de campos 
nativos devia ser uma 

referência, pois a grande 
maioria da proteína 

animal produzida hoje 
está cheia de hormônio, 

entre outras coisas. A gente 
poderia estar criando uma 

proteína animal bovina 
que gerasse muito mais 

valor, pois as pessoas estão 
buscando cada dia mais 
os alimentos orgânicos. 
Nós mesmos lá em casa, 
por influência da minha 

esposa, aderimos aos 
orgânicos.
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Mano Changes
Diogo Paz Bier, conhecido como Mano 

Changes, foi deputado estadual por duas 
legislaturas e é o primeiro representante 

público do planeta a escrever em uma 
Constituição que a internet deve ser um 
direito das pessoas. Também se destacou 

por ter sido o campeão de economia: 
deputado que mais abriu mão de privi-
légios na história da Assembleia Legisla-
tiva do RS, poupando mais de 3 milhões 

de reais do dinheiro público. 

Outra bandeira que empunho há tempos é 
a implantação dos CRCs (Centro de Recondiciona-
mento de Computadores), pois o lixo orgânico pode 
ter dois destinos bem diferentes: acabar com nosso 
passivo ambiental ou gerar empregos. Acho que a 
escolha que devemos fazer é bem óbvia, né? (Risos). 
Sem falar que estes computadores, recondicionados, 
podem melhorar a vida de muita gente de baixa ren-
da. E essa é uma preocupação que tenho desde que 
criei o projeto Internet Livre, há quase 10 anos, colo-
cando em nossa Constituição que a internet deve ser 
um direito de todos. Ao ser cumprida, essa lei inclui, 
dá informação e oportunidades a todos, impedindo 
que nossa desigualdade social aumente ainda mais.

Outra coisa importante que deve ser abordada 
é a economia circular. Temos que melhorar a entre-
ga dessa cadeia produtiva: logística reversa, reuso 
etc. A logística no RS costuma ser cara (18% do PIB), 
temos que ter mais cuidado e pensar em novos cami-
nhos em relação a isso. Seria muito mais sustentável, 
por exemplo, a gente consumir alimentos que estão 
mais próximos, gastando menos combustível e ex-
plorando meios mais eficientes de transporte (como 
navios e trens).

Outras pautas nas quais pretendo me debru-
çar: Cidades Resilientes, criação da Lei de Incentivo 
ao Meio Ambiente (nos mesmos moldes das leis da 
Cultura e do Esporte), além de um olhar especial 
para as nascentes dos rios: preservar! Valorizar os 
municípios pequenos que possuem nascentes e não 
têm condições de investir. Água é vida! E é mais fácil 
cuidar da nascente do que despoluir lá adiante. Uma 
ideia também é a criação de um ICMS Ecológico no 
estado, gerando receita para os municípios menores 
e mais pobres que têm nascentes de rios, para que 
justamente possam preservá-las.

Tanto eu quanto o PV defendemos muito mais 
que a limpeza do planeta: defendemos a reciclagem 
da política. E a tecnologia é uma grande aliada para 
acabarmos com a corrupção no Brasil. Quando ti-
vermos soluções digitais e tecnologia/algoritmos nas 
mãos, os políticos corruptos terão medo de meter a 
mão.

Resumindo, precisamos de investimento em 
tecnologia nas universidades, para gerar novas solu-
ções de desenvolvimento sustentável. Isso vai fazer a 
diferença e vai fazer também com que diminua nossa 
dependência em relação aos países que possuem ba-
ses tecnológicas mais avançadas.

E, para fechar, defendo a presença da biotec-
nologia no agronegócio, para produzir alimentos 
orgânicos de maior valor, que ajudam a preservar a 
saúde, o meio ambiente e dão condições para a so-
ciedade se desenvolver de uma maneira mais orgâni-
ca, sustentável e feliz.

Por isso tudo, estamos lançando um portal de 
TV chamado Verde TV (www.verde.tv). Mais que um 
site de campanha, é uma forma de deixar um lega-
do. Um espaço que seguirá vivo pós-outubro, trazen-
do educação ambiental, participação das pessoas e 
construção de novos caminhos.

Também quero investir 
em usinas de biomassa, 

para usar a casca do arroz 
na geração de energia. 
Essa casca é um passivo 
ambiental muito grande 
que existe no RS e que 
poderia estar gerando 

energia limpa com uma 
logística relativamente 

simples.

E, claro, tudo isso que eu 
disse pode ou deve vir 

acompanhado de soluções 
tecnológicas locais. Isso 

ajuda a gerar maior 
sustentabilidade. Sempre 

devemos estar atentos 
aos parques tecnológicos, 

startups etc.
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Prioridades ambientais do estado do Paraná 
> Leandre Dal Ponte

A extensão territorial do Brasil, aliada a com-
plexidade do tema ambiental, exige um processo con-
junto de planejamento participativo para debater as 
prioridades socioambientais das unidades federati-
vas. No Paraná, o governo federal já desenvolve ações 
importantes e interessantes no que tange à proteção 
das áreas de Mata Atlântica. Mas é necessário olhar 
com atenção para estratégias locais de preservação e 
proteção ao meio ambiente que aliem o aumento da 
produtividade rural e o desenvolvimento sustentável. 

Há também a questão dos lixões. Atualmente, 
pouco mais da metade (55%) dos municípios para-
naenses possuem aterro sanitário. Por isso, é preci-
so adequar os demais municípios (45%) paranaenses 
para a destinação correta dos resíduos sólidos urba-
nos. O incentivo e o fortalecimento das cooperativas 
de catadores ajudará a resolver esta problemática.

Também é imperativo o debate, e posterior 
funcionamento, do Plano Estadual de Educação Am-
biental, bem como o desenvolvimento de um Progra-
ma de Proteção Animal Estadual, baseado em educa-
ção para guarda responsável, controle populacional e 
adoção de animais domésticos. 

Dentro do escopo 
de ações locais, é 

necessário qualificar 
os agentes municipais 
para desenvolverem os 
Planos Municipais de 
Arborização Urbana 
e, regionalmente, 

fortalecer os 
Comitês de Bacias 

Hidrográficas.

Outra necessidade é 
o fortalecimento, a 

fiscalização, o licenciamento 
e o monitoramento das 
áreas de preservação 
incorporando novas 

tecnologias de gestão de 
projetos e fortalecimento 

jurídico. 

Incentivo a energias renováveis 

É primordial a proteção ao meio ambiente. 
Mas também é necessário discutir com a sociedade 
a utilização de fontes de energia renováveis, como 
o biogás em aterros sanitários, a energia eólica — a 
exemplo dos campos de Palmas, que deve inaugurar 
o segundo complexo de geração eólica no próximo 
ano — e a energia fotovoltaica. 

O Paraná possui 15 unidades de conservação 
ambiental: Caminho do Itupava, Estação Ecológica 
do Caiuá, Estação Ecológica Guaraguaçu, Floresta 
Estadual do Palmito, Parque Estadual da Cabeça do 
Cachorro, Parque Estadual de Amaporã, Parque Esta-
dual de Campinhos, Parque Estadual de Ibicatu, Par-
que Estadual de São Camilo, Parque Estadual de Vila 
Velha, Parque Estadual do Guartelá, Parque Estadual 
e Estação Ecológica da Ilha do Mel, Parque Estadu-
al Mata dos Godoy, Parque Estadual Pico Marumbi e 
Parque Estadual Rio Guarani. 

É preciso organizar a gestão de todas as uni-
dades de conservação do estado, realizando parce-
rias público-privadas para melhorar a estrutura de 
visitação e pesquisa destas unidades, com ações para 
intensificar políticas públicas de conservação dos re-
manescentes florestais do estado. 

Só assim teremos ume estado interessado em 
alcançar um maior desenvolvimento econômico, es-
tando atento e dedicado à proteção dos nossos patri-
mônios naturais.

Leandre Dal Ponte
 é engenheira civil, empresária e escri-

tora. Em 2015, foi eleita deputada 
federal pelo Paraná e ocupa a posição 

de líder do Partido Verde na Câmara dos 
Deputados. Em 2016, participou de um 

programa de formação de lideranças em 
Primeira Infância pela Universidade de 

Harvard, nos Estados Unidos. Na Câmara 
dos Deputados, é membro da Comissão 

de Seguridade Social e Família, Comissão 
de Legislação Participativa e Comissão 
de Defesa dos Direitos da Pessoa Idosa. 
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Programa Bem-Viver  
e o novo conceito de moradia

Regina Gonçalves (PV/SP) mostra como 
um programa habitacional inclusivo pode 

proporcionar qualidade de vida para a população 
e mudar sua perspectiva do que é moradia

O “Programa Bem-Viver. Mudando Realidades, 
Cuidando de Você”, implementado em novembro de 
2017 pela Secretaria de Habitação e Desenvolvimento 
Urbano (Sehab) da Prefeitura de Diadema (SP), tem pro-
porcionado nova realidade à população, que pode contar 
com um local de moradia com segurança, lazer, além da 
preocupação com o meio ambiente, cumprindo o que 
está definido no Pacto Internacional do Direitos Econô-
micos, Sociais e Culturais (PIDESC), do qual o Brasil é sig-
natário. Esse projeto, que deu mais qualidade à moradia 
populacional, foi idealizado e implementado na gestão 
da verde Regina Gonçalves (PV/SP), enquanto secretária 
da pasta (Regina desincompatibilizou do cargo no início 
de julho para concorrer a uma vaga no Congresso Na-
cional). O projeto envolve diversas pastas municipais, 
como Segurança Alimentar, Cultura, Serviços e Obras,  
Meio Ambiente.  

Criado para levar mais qualidade de vida e cida-
dania à população dos conjuntos habitacionais de Diade-
ma, o Programa Bem-Viver faz parte das obras de Empre-
endimento de Interesse Social (EHIS) e já beneficiou 1300 
pessoas nos quatro núcleos já entregues: Novo Habitat, 
Pau do Café, Novo Iguassú e Beira Rio. Ao todo, foram 
344 novas moradias entregues. De acordo com Regina 
Gonçalves à época da implementação do programa, com 
a criação do Bem-Viver, a Prefeitura de Diadema teve a 
intenção não apenas de entregar as chaves da nova mo-
radia aos beneficiários egressos do auxílio aluguel, mas, 
segundo ela, “estimular e dar condições para que esses 
novos moradores não se tranquem em casa, afastando- 
se do convívio social e do espaço público. Quando isso 
ocorre, formam-se guetos que não permitem que a co-
munidade se apodere da sua localidade”.

Foi com esse pensamento que o programa Bem- 
Viver ressaltou, dentre suas ações, a construção de um 
centro comunitário para a organização dos morado-
res; a pintura dos grafites para embelezar, humanizar 
o local com arte de rua e chamar a juventude à pre-
servação do local; e a horta comunitária que, além de 
integrar moradores, estimula a educação nutricional 
e alimentar das famílias. 
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Moradias - Bem antes da conclusão das obras, 
a Sehab começou a orientar as famílias que ocupa-
riam as novas moradias quanto a seus compromissos 
e obrigações perante a Prefeitura e o Governo Federal. 
Ao receberem as chaves, os moradores estão cientes 
de que as moradias não podem ser vendidas nem am-
pliadas. Também é proibido descaracterizar a fachada 
do imóvel e demolir as paredes. O consumo de água 
e luz é individualizado, ou seja, cada moradia vai pa-
gar seu próprio consumo. Cada sobrado tem sala, co-
zinha, sanitário, lavanderia e dois dormitórios. Para 
segurança dos moradores, todas as escadas têm cor-
rimão instalado. As áreas frias (lavanderia e sanitário) 
são entregues com piso e revestimento cerâmicos. Já a 
pintura e o piso internos ficam por conta do morador, 
que receberá as paredes com gesso e todos os cômo-
dos com contra-piso. 

Além dos sobrados e embriões (casas cuja cons-
trução do pavimento superior fica por conta da própria 
família), o Núcleo Beira Rio também recebeu obras de 
recuperação das tubulações da rede de esgoto, recape-
amento das ruas e massa asfáltica, colocação de guias e 
sarjetas, implantação de calçadas, iluminação pública, 
realocações de postes, novos pontos de iluminação, po-
das de árvores e plantio de grama em áreas vazias para 
evitar descarte de entulhos.

Centro comunitário - Um espaço importante que 
abriga reuniões dos próprios moradores e é utilizado para 
atividades de promoção da saúde, segurança alimentar, 
além de cursos de música, dança, teatro e capoeira.

Painéis artísticos – Colocando em prática a fi-
losofia do Programa Bem-Viver, cuja finalidade é que 
os moradores de núcleos habitacionais gostem e achem 
bonitos seus próprios espaços, a Sehab fez parceria 
com a Secretaria de Cultura para a pintura de grafites 
no Beira Rio e Morro do Samba. O grupo de dez artis-
tas, liderado pelo oficineiro da Casa do Hip Hop, Edgar 
Dego, estampou nos muros desses núcleos pinturas com 
temas positivos para contribuir para o embelezamento 
da comunidade local. O EHIS Novo Iguassu recebeu 11 
grandes painéis urbanos em grafite. As pinturas foram 
estampadas nas paredes laterais dos sobrados e tam-
bém no centro comunitário.

Horta comunitária - Além das moradias, a po-
pulação está ganhando uma horta comunitária em área 
de 13m X 4m. A ação tem como objetivo a melhoria da 
alimentação da comunidade, da consciência e educa-
ção nutricional, além do consumo de verduras e legu-
mes orgânicos. Caso haja produção excedente, o cultivo 
poderá contribuir com a geração ou complementação 
de renda dessas famílias. Técnicos da Secretaria de Se-
gurança Alimentar estão orientando o plantio e a ma-
nutenção da produção.

Paisagismo – Com auxílio de equipes da Secre-
taria Municipal de Meio Ambiente, o conjunto ganhou 
ainda mais beleza e qualidade de vida. Em vez de cal-
çadas exclusivamente de cimento, a frente dos sobrados 
recebeu uma área gramada na qual foi plantada uma 
muda de resedá. O setor também executou serviços de 
jardinagem, poda e roçada no loteamento.
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O QUE PENSA

Entrevista

Eduardo Jorge

Eduardo Jorge é médico sani-
tarista. Iniciou sua vida pública 
em 1960 no movimento estu-
dantil. Em 2002, Jorge filiou-
se ao PV. Em 2005, assumiu 
a Secretaria do Verde e Meio 
Ambiente onde ficou até 2012. 
Foi candidato à presidencia da 
República pelo PV nas eleições 
de 2014. Nestas eleições, 
aceitou o desafio de ser vice-
presidente na coligação com 
Marina Silva.

Pensar Verde: Como foi entrar para a disputa pre-
sidencial como vice da Marina Silva?

Eduardo Jorge: A proposta da Rede foi boa, por isso 
entramos na disputa. Aceitei a vaga como uma nova 
missão para cuidar do Brasil. Sempre enfrentei missões 
na minha vida e essa é mais uma. Além disso, na situa-
ção em que o País se encontra, dois partidos com pau-
tas tão parecidas não devem estar separados nessa dis-
puta eleitoral. Os dois partidos são vítimas dessa refor-
ma política feita para exterminar pequenos partidos.

Pensar Verde: Quais suas motivações e principais 
desafios?

Eduardo Jorge: Acho que umas das motivações é que a 
Rede tem um programa que mais se aproxima às teses 
defendidas pelo PV. Por isso, creio que conseguiremos 
seguir com um governo equilibrado para tirar o Brasil 
da crise. Além disso, as duas legendas têm o desafio 
de atingir votação mínima para ultrapassar a cláusula 
de barreira e manter o acesso aos recursos públicos 
para os partidos. Outro desafio será a falta de apoio de 
lideranças verdes em alguns estados, já que a direção 
nacional do PV liberou os estados para seguirem com 
as alianças já consolidadas.

Pensar Verde: Quais os principais pontos de conver-
gência dos programas de governo do PV e da Rede?

Eduardo Jorge: Nas questões relacionadas ao de-
senvolvimento sustentável, há uma grande con-

cordância programática entre os dois partidos e as 
chances de a gente se desafinar são mínimas. Em 
outros aspectos vamos afinando, mas como ela é a 
cabeça da chapa, a gente respeita as posições dela. 
Internamente, a Rede acolhe a diversidade e acho 
bem possível uma convivência na legenda. Existe 
um respeito de ambas as partes. De qualquer ma-
neira, eu e Marina firmamos o compromisso para 
aproximar nossas posições no máximo de estados.

Pensar Verde: Na sua opinião, quais as priorida-
des socioambientais do Brasil que devem pautar 
os candidatos?
 
Eduardo Jorge: Diversificar a matriz energética, 
incentivar o uso de combustíveis limpos, garantir 
que a alimentação que chega na casa de todos os 
brasileiros não esteja repleta de agrotóxicos. Mudar 
a forma de consumo. Recuperar políticas sociais. Di-
minuir o desemprego, investir em educação, saúde. 

Pensar Verde: O que o sr. espera desta campanha?

Eduardo Jorge: Atrair o interesse da juventude para 
a política. O PV é um partido que dialoga, quer mu-
dar a forma como capitalismo e socialismo funcio-
naram nos últimos anos. Se construirmos um par-
tido sólido, com capacidade técnica, com apoio da 
juventude, com diálogo com a universidade, vamos 
caminhar para esse modelo. Fizemos essa aliança 
pra tentar mudar o Brasil.



“É preciso estabelecer vínculos entre as 
lutas pelo direito à posse da terra com 
as lutas que buscam ecologicamente 
definir uma nova relação com a Terra”.

Herbert Daniel


