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EXPEDIENTE PENSAR VERDE

VOCÊ SABIA ?

No Senado, das 54 vagas em 
disputa neste ano, 46 serão 
ocupadas por novos nomes 
— renovação de mais de 

85%. Na Câmara Federal, a 
renovação será de 52%. Com 
isso, 267 novos deputados 

federais vão assumir o 
mandato no próximo ano. É 
o maior índice de renovação 

dos últimos 20 anos. 

EDITORIAL
O Brasil que sai das urnas e toda a expectativa de ambos os lados da polarização política brasileira 

foi o que motivaram esta nossa edição. A revista Pensar Verde não é – nem pretende ser – um oráculo. 
Muitas peças do quebra-cabeça do que será a democracia e a nova gestão do poder executivo ainda estão 
perdidas em conjecturas, fake news, boatos, mentiras e desmentidos.

O que sabemos é que o Congresso Nacional apresentou uma grande renovação de nomes para o 
ano que vem. A Câmara está repleta de novatos, a maioria alinhada ao pensamento do polêmico Jair 
Bolsonaro. O Senado renovou com mais do mesmo. Novos senadores, mas muitos já estreados na política. 

Para tentar entender como é esse “Brasil que sai das urnas”, a equipe da Pensar Verde fez um raio-x 
nas bancadas mais influentes da Esplanda: a evangélica, a do agronegócio e a da segurança pública. Com 
maioria absoluta na Casa do Povo, são esses parlamentares que já estão dando o tom da transição e é 
com eles que o chefe do executivo terá que negociar. 

Em seguida, trazemos as percepções sobre esse novo contexto, em artigos assinados por pessoas que 
estiveram na linha de frente desta eleição: Eduardo Jorge, Penna, Fundação Verde e a reeleita Leandre. 
Temos também uma excelente reflexão de Tibério sobre os rumos da democracia brasileira. 

Para finalizar, fizemos o perfil da nova bancada verde que assume em 2019 e entrevistamos Edson 
Duarte, que comandou a pasta do Meio Ambiente nos últimos seis meses do governo Temer. 

Esperamos que esta última edição do ano ajude os verdes a entenderem a nova configuração política 
brasileira bem como os pontos em que devemos prestar atenção para assegurarmos os avanços do ideário 
verde nas bandeiras da igualdade, cultura de paz, diversidade e meio ambiente. 

Desejamos uma boa leitura e um fim de ano repleto de reflexões verdes! 
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O Brasil que sai das urnas

Uma vitória puxa a outra. Com força total (de 36 para, pelo menos, 102 parlamentares 
na próxima legislatura) e impulsionados pelo discurso do presidente eleito, Jair Bolsonaro 
(PSL), a Frente Parlamentar da Segurança Pública no Congresso Nacional, conhecida como 
bancada da bala, abriu ainda mais seu apetite após as últimas eleições. Três vezes maior, de 
acordo com dados do Congresso em Foco, a bancada dará seu pontapé inicial rumo à flexi-
bilização do Estatuto do Desarmamento para facilitar a posse e o porte de armas, seguidos 
do endurecimento da legislação penal e a defesa de privilégios de policiais.

Não há uma bancada da bala formal no Congresso. A Câmara dos Deputados reconhece 
as frentes parlamentares suprapartidárias, organizadas por interesses comuns, e os deputados 
da bala participam da Frente Parlamentar da Segurança, criada em 2015 por Alberto Fraga 
(DEM-DF). A frente agrega, neste momento, 272 deputados. Grande parte da bancada de 2019 
será composta por deputados e senadores do PSL, partido de Jair Bolsonaro. A legenda, nanica 
até então, terá, no ano que vem, a segunda maior composição da Câmara, com 52 deputados, 
além de 4 senadores. Segundo o próximo coordenador da Frente Parlamentar de Segurança 
Pública e também pré-candidato da bancada à presidência da Câmara, Capitão Augusto (PR/SP), 
todos do PSL devem integrar a frente já que é a bandeira de Bolsonaro. 

Apesar de a bancada, teoricamente, ser responsável por projetos que priorizem a 
segurança pública, o foco das propostas foge do ponto central. A maior parte dos projetos 
apresentados a partir de 2015 (221) trata dos direitos e benefícios das carreiras de policiais 
e bombeiros. Outros 112 eram para alterar o Estatuto do Desarmamento. Essa sede pela 
flexibilização da posse e do porte de armas é impulsionada pelo apoio que a bancada rece-
be. Indústria de armas, como a Taurus e a Companhia Brasileira de Cartuchos (CBC) foram 
as grandes financiadoras de campanhas  de partidos e políticos da bancada da bala nas 
eleições de 2014, quando ainda eram permitidas as doações de empresas a campanhas elei-
torais. Entre os financiados, na atual legislatura, está o futuro ministro da Casa Civil, Onyx 
Lorenzoni, deputado federal pelo DEM do Rio Grande do Sul, estado que sedia a Taurus. 

A bancada da bala
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PLEBISCITO

Em 2005, a população brasileira votou em 
contrariedade ao plebiscito com a proposta de de-
sarmamento da população civil, conforme o próprio 
Estatuto do Desarmamento, cujo resultado final foi 
59.109.265 votos, rejeitando a proposta de desarma-
mento da população civil (63,94%), contra 33.333.045 
(36,06%) votos pela abolição total do uso civil e co-
mercialização civil de armas no País. Apesar disso, a 
bancada pretende aprovar projeto de lei para flexibi-
lizar a posse e o porte de armas. 

DISCURSO VIOLENTO MAIS FORTE DO NUNCA 

Entre todas as siglas, triplicaram os candidatos 
com patente militar nas eleições de 2018 em relação 
às eleições de 2014, chegando a 20 eleitos. Em 2014, 
só oito deputados eleitos eram oriundos do meio mi-
litar, que inclui as Forças Armadas, a Polícia Militar e 
o Corpo de Bombeiros. Em São Paulo, a PM Kátia Sas-
tre (PR), que, em maio, ganhou notoriedade ao matar 
um assaltante em frente a uma escola, foi a sétima 
mais votada. Durante a campanha, ela exibiu ima-
gens da ação que resultara na morte do criminoso. 
No Rio de Janeiro, o mais votado foi um subtenente 
do Exército que usou o nome “Hélio Bolsonaro” mes-
mo sem parentesco com o presidenciável. Em 2016, 
quando se lançou vereador e usou o nome “Hélio Ne-
gão”, teve pouco menos de 500 votos.

DIREITOS HUMANOS E SISTEMA CARCERÁRIO

Além da presidência da Câmara com a pré-
-candidatura do Capitão Augusto, a bancada da 
bala quer comandar as comissões de Constituição 
e Justiça, de Segurança Pública e de Direitos Hu-
manos. Os projetos prioritários incluem reduzir ou 
acabar com a progressão de regime em determi-
nados crimes e reduzir a maioridade penal, entre 
outras propostas. Segundo membros da bancada, 
a prioridade é ter, na Comissão de Direitos Huma-
nos, um deputado, ainda que da frente evangélica, 
“alinhado” com a pauta do endurecimento penal. 
Além de atuar na defesa dos interesses das cate-
gorias que representa e defender a revogação do 
Estatuto do Desarmamento, a bancada também de-
fende pautas como o endurecimento da legislação 
penal, processual penal de execuções penais e a 
mudança no Estatuto da Criança e do Adolescente 
(ECA) para ampliar o período de internação, nos ca-
sos de crimes hediondos, para acima de três anos. 

O estudo ‘Luta antiprisional no mundo con-
temporâneo: um estudo sobre experiências de re-
dução da população carcerária em outras nações’, 
afirma que o Brasil é o único, entre as seis nações 
que mais encarceram no mundo (EUA, China, Brasil, 
Rússia, Índia e Tailândia), que mantém um ritmo in-
tenso e constante de crescimento das taxas de encar-
ceramento desde os anos 1980. Atualmente, o Brasil 
possui mais de 725 mil pessoas presas, ficando atrás 
apenas da China (1,6 milhão) e dos EUA (2,1 milhão) 
em população carcerária. As prisões brasileiras têm 
uma taxa de ocupação de 200%, ou seja, elas têm 
capacidade para receber somente a metade do nú-
mero de presos. 

O elevado número decorre principalmente da 
entrada em vigor da Lei nº 11.346, de 2006, a Lei de 
Drogas, cuja linguagem vaga possibilita que muitos 
usuários sejam condenados como traficantes, para 
os quais a referida lei prevê penas de até 15 anos 
de reclusão. Desde que a nova legislação passou a 
vigorar, o número de presos por crimes relativos ao 

Segundo o relatório 
da Pastoral Carcerária, 
quase metade dos 725 
mil detentos brasileiros 
não têm condenação 
definitiva, mais da 

metade estão presos por 
crimes não violentos e 
mais de 70% estão nas 
penitenciárias devido 

a crimes contra o 
patrimônio ou pequeno 

comércio ilegal de drogas.

tráfico de drogas aumentou em 480%, passando a re-
presentar 32,6% de todos os presidiários no sistema 
penal brasileiro em 2016. Desse modo, a cada três 
presos, um está recluso por imputação de crime pre-
visto na nova lei.

Portanto, percebe-se que, além de superlotar os 
presídios nacionais, a política de drogas brasileira não 
inibe a continuidade de homicídios relacionados ao trá-
fico de drogas, o qual consiste numa das principais cau-
sas para tornar o Brasil o campeão mundial em número 
absoluto de homicídios. O Brasil caminha na contramão 
para tentar reduzir sua população carcerária. Países que 
reduziram a maioridade penal não diminuíram a vio-
lência. Nos 54 países que reduziram a maioridade pe-
nal não se registrou redução da violência. A Espanha e 
a Alemanha voltaram atrás na decisão de criminalizar 
menores de 18 anos. Hoje, 70% dos países estabelecem 
18 anos como idade penal mínima. 

A flexibilização de penas e a descriminalização 
de drogas são políticas públicas que tem ajudado pa-
íses, como Portugal, que adotou mudanças na polí-
tica de drogas e descriminalizou, em 2001, o porte 
de todas as drogas para consumo pessoal e realizou 
uma reforma penal em 2007, dando a possibilidade 
da suspensão da pena de prisão para sentenças de 
até cinco anos. 

Outra medida seria a aplicação de mais 
penas alternativas, que atualmente são previstas 
para condenações de até quatro anos e não são 
aplicadas com muita frequência em casos envol-
vendo o tráfico de drogas. Além da revisão da Lei 
de Drogas de 2006, que é uma das principais res-
ponsáveis pela superlotação das prisões brasilei-
ras pelo fato de endurecer as penas para pequenos 
traficantes que nem sempre representam perigo à 
sociedade.
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Frente Parlamentar do Agronegócio  
e a ameaça eminente ao meio ambiente  
e às terras indígenas e quilombolas

As duas casas parlamentares, Câmara e Senado, viveram intenso processo de reno-
vação nas eleições de 2018. No entanto, renovar não significa melhorar qualitativamente 
e foi exatamente o que aconteceu com o Congresso Nacional. Pelo contrário, a ascensão 
de pautas para alavancar ainda mais a exportação do setor, que representa 23,5% do PIB 
e 44% das exportações brasileiras, segundo dados oficiais, é eminente. No que diz respeito 
aos interesses coletivos, em que o meio ambiente é o principal ator, a representação de 
parlamentares para a próxima legislatura demonstra bastante preocupação. Marcada pela 
atuação em defesa do agronegócio e contra os direitos dos povos indígenas, a bancada ru-
ralista vem menos fortalecida que a bancada evangélica, mas ainda forte, e com apoio de 
Jair Bolsonaro. Como todas da bancada BBB (bala, boi, Bíblia). 

A força da bancada já pôde ser sentida quando Bolsonaro abandonou a ideia de fun-
dir os ministérios da Agricultura e do Meio Ambiente, não por protestos dos ambientalistas 
ambientalistas, mas por conselho dos próprios ruralistas a fim de evitar pressões interna-
cionais.  

A já anunciada ministra da Agricultura, Tereza Cristina da Costa (DEM), que também 
é líder da Frente Parlamentar do Agronegócio, afirmou, em declaração, que sua prioridade 
será aprovar outro projeto de lei que flexibiliza os processos de licenças ambientais, para 
dar "maior celeridade" à construção de estradas, obras de energia e saneamento dentro das 
propriedades agropecuárias brasileiras. Além disso, “musa do veneno”, apelido da futura 
ministra havia pedido oficialmente ao Ministério da Justiça que acabasse com o programa 
de demarcações. À frente da presidência da FPA, também atuou para tentar aprovar o “PL 
do Veneno”, que facilita o uso de agrotóxicos proibidos no País. 

O Brasil que sai das urnas
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AGROTÓXICOS, AGRONEGÓCIO E SAÚDE DOS 
BRASILEIROS

É cada vez maior o impacto da monocultura de 
larga escala e do expansionismo territorial na vida de 
indígenas, quilombolas, camponeses e outros povos 
tradicionais. Sem contar o impacto na saúde de todos 
os brasileiros. A economia brasileira é dependente 
do  agronegócio. O setor representa 23,5% do PIB e 
44% das exportações brasileiras. Ao contrário do que 
muita gente acredita, isso representa um problema 
para economia do País, já que monopoliza a produ-
ção agrícola, e pior: o agronegócio está envenenan-
do a população brasileira.  Um terço dos agrotóxicos 
usados no Brasil é proibido pela União Europeia e, 
entre os dez agrotóxicos usados na agricultura, dois 
são proibidos pela legislação brasileira.

O  interesse econômico por trás desse tipo de 

A permissividade da lei 
brasileira é o maior problema. 

O agrotóxico mais vendido 
no Brasil tem como princípio 
ativo o glifosato, um herbicida 
que mata plantas. Isso é grave 

porque, segundo a Organização 
Mundial da Saúde (OMS), o 

glicosato é cancerígeno. O uso 
desse herbicida na agricultura é 
extremamente perigoso para a 
saúde da população brasileira. 

O País tem se configurado como 
uma economia agroexportadora. 

Oito dos dez produtos mais 
exportados pelo Brasil vêm do 
agronegócio. O glifosato, por 
exemplo, é vendido “casado” 
com sementes transgênicas. 

Hoje, 98% da soja produzida no 
Brasil é transgênica. 

Durante a campanha, Hein-
ze fez declarações em que 

associou gays, lésbicas, 
indígenas e quilombolas a 

“tudo que não presta”.

cultivo deixa claro de onde vem a permissividade 
no uso do agrotóxico. Esse problema atinge toda a 
América Latina, que vem sofrendo com a pressão do 
agronegócio. Argentina e México também enfrentam 
o mesmo problema. O caminho que o Brasil tem 
seguido na mundialização da economia é extrema-
mente perigoso para a saúde da população brasilei-
ra. Grupos econômicos pressionam o governo para 
permitir as altas concentrações de agrotóxico nos 
alimentos produzidos por aqui, ou seja, o governo 
está permitindo a venda e o uso de venenos para o 
plantio de alimentos no Brasil.

ALIADOS ANTI-INDÍGENAS

Dos 23 parlamentares com atuação anti-in-
dígena que se mantiveram no poder (20 deles re-
eleitos, três senadores no meio do mandato), pelo 
menos 18 são aliados do presidente eleito Jair Bol-
sonaro (PSL). Alguns deles estão na linha de frente 
do governo, como o deputado federal Onyx Loren-
zoni (DEM-RS), anunciado como ministro-chefe da 
Casa Civil.  Importante articulador da campanha de 
Bolsonaro, Onyx Lorenzoni repetiu inúmeras vezes 
que não haverá nenhuma demarcação no próximo 
governo. O próprio Bolsonaro, cujo cunhado foi con-

denado por invadir terra quilombola em Eldorado 
(SP), disse algumas vezes que não haverá “nem um 
centímetro a mais” para terras indígenas e quilombo-
las. Sempre em prol dos interesses dos grandes pro-
prietários de terra, Onyx foi articulador do programa 
que refinanciou as dívidas dos ruralistas com a União. 
Ele foi o maior beneficiado entre deputados gaúchos: 
recebeu um desconto de 62% em dívida de R$ 606,5 
mil. Em 2017, admitiu ter recebido R$ 100 mil em 
caixa 2 da JBS.

Hoje, entre os 209 milhões brasileiros, há mais 
de 800 mil indígenas de 305 etnias que falam 274 lín-
guas distribuídos nos 8,5 mil km2 do território nacio-
nal.  O Conselho Indigenista Missionário (Cimi) fez um 
levantamento com os nomes dos 50 parlamentares 
mais atuantes contra os indígenas na atual legislatu-
ra: 23 vão continuar no Congresso em 2019. Muitos 
deles são idealizadores de projetos. Luis Carlos Hein-
ze é coautor do Projeto de Lei 227/12, que prevê a 
exploração das riquezas materiais do solo, dos rios e 

dos lagos em terras indígenas. O deputado também 
entrou com um pedido para sustar a Portaria n°, 498 
do Ministro da Justiça, que declara, de posse perma-
nente do povo indígena Kaingang, as terras indíge-
nas Passo Grande do Rio Forquilha e Rio dos Índios, 
no sul do Brasil. 
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BANHO DE SANGUE

No estado com a maior concentração indíge-
na fora da Amazônia — o Mato Grosso do Sul —, os 
índios guarani-kaiowá vivem sob uma tensão cons-
tante. Acampados na beira das estradas ou ocupando 
fazendas da região à força, eles protagonizam uma 
das mais simbólicas guerras fundiárias do Brasil e le-
vam décadas em conflito contínuo com fazendeiros 
que alegam ter a titularidade de terras que os índios 
reclamam como tradicionalmente suas.

Falta de demarcação de terras e pressão da 
bancada ruralista - A Constituição de 1988 estabe-
leceu que os territórios indígenas no Brasil fossem 
demarcados pelo governo federal em até cinco anos. 
Não foram. O processo, que inclui várias fases e en-
volve a Funai, o Ministério da Justiça e a União, tem 
sido lento e repleto de tensões nas comunidades in-
dígenas e em Brasília. Segundo argumentam as enti-
dades indigenistas, o problema é que muitos povos 
foram expulsos de suas terras tradicionais antes de a 
Constituição ser promulgada, durante a ditadura, e, 
por isso, refutam essa tese. O caso dos guarani-kaio-
wá do Mato Grosso do Sul está incluído nesse contex-
to. Enquanto esperam a análise do plenário do STF 
sobre a demarcação, o cenário de ameaças e conflitos 
é intensificado pelas milícias armadas e pelas ações 
de retomada dos índios.

A desaceleração das demarcações vem desde 
o  governo da ex-presidenta Dilma Rousseff, consi-
derado, desde a redemocratização do Brasil, um 
dos que, sob pressão da bancada ruralista, menos 
demarcou. Durante os dois anos de governo de Mi-
chel Temer, a situação se agravou. Segundo o Cimi, 
nenhuma terra foi homologada nesse período. Essa 
paralisação já vinha intensificando os conflitos do 
campo, e, agora, as declarações do presidente eleito 
Jair Bolsonaro soam como fogo em gasolina para os 
indígenas.

Agora, índios e entida-
des indigenistas temem 

que as intenções do 
presidente eleito Jair 

Bolsonaro, de paralisar a 
demarcação das terras e 

de permitir o armamento 
no campo, possam agra-
var ainda mais esse tipo 

de conflito, frequente em 
diversas regiões do País. 

Segundo dados da Funda-
ção Nacional do Índio (Fu-
nai), cerca de 130 terras 
indígenas estão em pro-
cesso de demarcação no 
Brasil portanto poderiam 
ser afetadas pela medida 
planejada por Bolsonaro. 
Outras 116 estão em estu-
do para aprovação como 
terra tradicional e mais 
484 áreas são reivindica-

das para análise.  

O sentimento é de pre-
ocupação até mesmo 

em comunidades que já 
tiveram as terras demar-
cadas. Isso porque, em 
muitas delas, o governo 
federal não completou 

a retirada de posseiros e 
fazendeiros que ocupam 
os territórios tradicionais. 
Além disso, Bolsonaro dis-
se que as áreas já demar-
cadas estão “superdimen-
sionadas”, mas afirmou 
que não há como mexer 
nelas (se tivesse como, 
certamente mexeria). 

Atualmente, o Brasil tem 
436 terras indígenas ple-
namente reconhecidas, 
que somam 117 milhões 
de hectares, 14% do terri-

tório nacional. 

No ano passado, o presidente Michel Temer 
(MDB) assinou parecer da Advocacia – Geral da União 
que estabelece a tese do “marco temporal”, segun-
do o qual só poderiam ser demarcadas as terras que 
estivessem sob posse das comunidades indígenas na 
data da promulgação da Constituição, em outubro 
de 1988.

O foco da bancada ruralista é flexibilizar a legis-
lação e rever o processo de demarcação para entregar 
a terra ao agronegócio, à mineração e à especulação 
imobiliária. Os maiores perigos para estas comunida-
des agora vêm dos poderosos setores do agronegócio, 
da extração de madeira e da mineração. 
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O Brasil que sai das urnas

A bancada da Bíblia 

Antes da vitória de Jair Bolsonaro (PSL) na disputa pela presidência da República, a 
Frente Parlamentar Evangélica, que o apoiou na campanha, lançou o manifesto “O Brasil 
para os brasileiros”. No documento, a bancada chama o Estado de “excessivamente inter-
vencionista, gerador de déficits, incapaz de atender de forma eficaz às demandas da socie-
dade”. Para eles, é preciso reduzir os custos e aumentar a eficiência do Estado por meio da 
“revisão da estrutura administrativa do Poder Executivo Federal”. Essas reduções podem 
custar muito caro para o futuro socioambiental do Brasil.

Para tanto, foram elencados quatro eixos principiológicos que se subdividem em 16 
diretrizes, como cita o próprio manifesto. Esses eixos servirão de base para a atuação da 
Frente Parlamentear Evangélica na próxima legislatura. São eles: 

Eixo I - Modernização Do Estado  Eixo II - Segurança Jurídica
Eixo III - Segurança Fiscal   Eixo IV – Revolução na Educação

No documento, a bancada comemora os “cerca de 180 parlamentares federais” evan-
gélicos eleitos em 2018, que defendem os valores cristãos e a família, mas apenas a família 
tradicional constituída de marido, mulher e filhos, sem espaço para outras configurações 
familiares como as de apenas mãe e filhos, ou apenas pai e filhos, ou apenas avó e netos, 
ou apenas tia e sobrinhos, ou de casais homoafetivos. Com isso, a força parlamentar da 
bancada, baseada no conservadorismo instalado junto à chegada de Bolsonaro no poder, 
se fortifica. Pior para os brasileiros. 

Cada eixo traz propostas bem claras quanto aos processos estabelecidos pela banca-
da.  Leia o documento completo em https://static.poder360.com.br/2018/10/Manifesto-a-
-Nacao-frente-evangelica-outubro2018.pdf.
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No primeiro eixo (Modernização do Estado), 
uma das diretrizes prevê o ‘Enxugamento da máqui-
na pública e racionalidade administrativa’, defende 
a redução do número de ministérios, passando de 29 
para 15 pastas, “com essa medida se calcula a redu-
ção de até 600 cargos comissionados, representando 
um corte de 20% do total de cargos”. É o caso do Mi-
nistério do Trabalho e do da Cultura, que serão secre-
tarias de outro ministério, conforme anunciado pela 
equipe de transição.

Já a diretriz que diz respeito à ‘Desburocratização, 
governança e transparência’, traz como uma das pro-
postas a criação do Processo Único de Licença, no qual 
prevê a criação da Câmara Brasileira de Licenciamento, 

EIXO I - MODERNIZAÇÃO DO ESTADO
1.1. Enxugamento da máquina e racionalidade administrativa. 
1.2. Desburocratização, governança e transparência. 
1.3. Governo digital e efetividade dos serviços públicos. 
1.4. Princípio constitucional da subsidiariedade e as parcerias com o setor privado. 

EIXO II - SEGURANÇA JURÍDICA
2.1. A Segurança jurídica como valor fundamental. 
2.2. Consolidação normativa, racionalidade e cidadania. 
2.3. O devido processo legal e o novo processo administrativo brasileiro. 

EIXO III - SEGURANÇA FISCAL
3.1. Modernização tributária: racionalidade e justiça fiscal. 
3.2. Modernização previdenciária: sustentabilidade econômica e combate aos privilégios. 
3.3. Responsabilidade fiscal e independência da autoridade monetária. 
3.4. Modernização comercial: a nova “abertura dos portos às nações amigas”. 

EIXO IV – REVOLUÇÃO NA EDUCAÇÃO 
4.1 Mérito: a base de um sistema educacional de sucesso. 
4.2 Escola sem ideologia e escola sem partido. 
4.3 O novo ensino superior brasileiro. 
4.4 Eficientização dos recursos destinados à educação. 
4.5 Prioridade à universalização do ensino básico e técnico de qualidade.

em que todos os órgãos federais de licenciamento esta-
riam reunidos: Ibama (responsável pelo licenciamento 
de grandes obras e por fiscalização de infrações am-
bientais), ICMbio (responsável pela gestão de unidades 
de conservação federais e pela conservação de espécies 
ameaçadas), Conama (responsável por  assessorar, es-
tudar e propor ao Governo, as linhas de direção que 
devem tomar as políticas governamentais para a explo-
ração e preservação do meio ambiente e dos recursos 
naturais) e ANA (dedicada a fazer cumprir os objetivos 
e diretrizes da Lei das Águas do Brasil), além de órgãos 
reguladores como MPF, TCU, CGU.

A ideia é que, uma vez protocolado o pedido 
de licença, o processo seria distribuído simultanea-

mente a todas as áreas competentes, que teriam pra-
zo comum e peremptório de 60 dias para emitirem 
seus pareceres. Caso não houvesse a emissão de licen-
ça no prazo legal, ela seria considerada tacitamente 
outorgada e o empreendimento poderia ser iniciado, 
desde que feito seguro para cobrir eventuais danos. 
Outra proposta que consta no manifesto defende a 
“redução das incertezas quanto às exigências para 
obtenção das licenças socioambientais e redução do 
tempo de concessão das licenças socioambientais”. 

RETROCESSO EMINENTE

O Brasil tem a maior biodiversidade do plane-
ta, com enormes reservas de água, como o cerrado, 
além da Amazônia, responsável pelo equilíbrio cli-
mático global e fonte de pesquisas científicas avan-
çadíssimas. A medida trará mudanças drásticas no 
controle e preservação de áreas verdes e recursos 
hídricos. Áreas que estão à mercê do agronegócio se 
tornarão ainda mais vulneráveis. 

As intenções escritas nesse documento mos-
tram a falta de preocupação com o meio ambiente 
e colocam em risco avanços políticos nessa área até 
aqui. O presidente eleito já fez declarações em que 
afirma que órgãos reguladores e fiscalizadores, como 
Ibama, só prejudicam o agronegócio. "Atrapalha o 
desenvolvimento. Não podemos continuar admitin-
do uma fiscalização xiita por parte do ICMBio e do 
Ibama, prejudicando quem quer produzir". 

ESCOLA SEM IDEOLOGIA E SEM PARTIDO

A defesa é pela educação moral no ensino. 
A bancada avalia que as universidades públicas se 
tornaram “instrumentos ideológicos”. O documento 
afirma que elas “preparam os jovens para a Revolu-
ção Comunista, para a ditadura totalitária a exemplo 
da União Soviética e demais regimes sanguinários”, 
que levariam à violência contra a “civilização judai-
co-cristã, atingindo duramente o cristianismo”. 

Segundo eles, “a instrumentalização das es-
colas e universidades públicas a serviço de ideolo-
gias totalitárias e ditaduras comunistas envenenou 
a alma e o espírito das últimas gerações, e destruiu 
a qualidade de ensino”. Com relação à ideologia de 
gênero defendida por alguns partidos, o documento 
afirma categoricamente que “ela desvia a escola das 
suas atribuições normais e investe na subversão de 
todos os valores e princípios da civilização”. Por isso, 
defendem a instituição do “ensino moral como con-
teúdo transversal em todas as disciplinas, visando 
a formação e sustentabilidade moral, ética e cívica  
das gerações”.

Em nota, a presidente do 
Ibama, Suely Araújo, afir-
mou que, “questionar a 

aplicação de multas em um 
quadro de cerca de 1.400 
operações anuais de fisca-
lização equivale a negar 

que a Polícia Federal possa 
atuar contra ilícitos federais 
ou que a Polícia Civil possa 

realizar prisões”. 
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 O Brasil
 QUE SAI DAS URNAS

Um governo de direita no Brasil
> Eduardo Jorge

As nossas raízes e o futuro
> José Luiz Penna

Um pato chamado Bolsonaro
> Ivanilson Gomes, José Carlos Lima, José Paulo 
Toffano, Osvander Valadão, Marcelo Bluma  
e José Carlos Filho
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Um pato chamado Bolsonaro
> Ivanilson Gomes, José Carlos Lima, José Paulo Toffano,  
Osvander Valadão, Marcelo Bluma e José Carlos Filho

Bolsonaro é um militar 
que  chega à presidência 

do Brasil, não mais 
pelas armas, mas pelas 

mãos do povo, pelo voto 
de mais de 57 milhões 
de eleitores, em uma 

eleição legítima, por um 
partido inexpressivo, 
com quase nenhum 

tempo de propaganda, 
com poucos recursos de 
fundo eleitoral, mas com 

o uso intenso de redes 
sociais e com um ideário 

conservador e identificado 
com a direita. 

As manifestações 
atordoaram a classe 

política brasileira e os 
partidos de esquerda, 
especialmente o PT, 
que, alijados pelos 
manifestantes, não 
entendiam como 
manifestações de 

abrangência nacional 
aconteceram sem que 
eles convocassem, ou 

dirigissem, ou sem que 
os seus panfletos fossem 
o veículo das palavras 
de ordem. Tentaram, 
então, desqualificar 
as manifestações, 
deslegitimando os 

movimentos e acusando-
os de despolitizados ou 

financiados por interesses 
escusos e de direita.  

 
"Primeiro ato: um pato é registrado em uma 

briga de galos. Segundo ato: há uma aposta no pato. 
Terceiro ato: o pato vence. Qual é o filme?: "Jair Bolso-
naro". Poderia ser intitulado "Donald Trump" ou ter 
o nome de qualquer pessoa que integrasse a lista de 
outsider de direita que chegaram à política do Norte 
global nos últimos anos.” (Fonte: https://www.elesta-
dista.com.ar/?p=15057). 

O mundo da ciência política acompanha os fe-
nômenos mundiais da chegada do outsider de direita 
antisistema que ameaça a democracia. 

As democracias não são mais ameaçadas por 
generais armados. “Democracias podem morrer 
não nas mãos de generais, mas de líderes eleitos - 
presidentes ou primeiros-ministros que subvertem 
o próprio processo que os levou ao poder.” (Como 
as democracias morrem, Steven Levistsky e Daniel 
Ziblatt)

A eleição de Jair Messias Bolsonaro encerra um 
ciclo da política nacional, que teve início com a aber-
tura democrática e a primeira eleição presidencial 
de forma direta. Naquele ano, o outsider Fernando 
Collor, driblou o sistema partidário e se elegeu como 
o primeiro presidente depois do período militar. Logo 
o sistema acordou e o colocou fora do jogo, voltando 
a assumir o protagonismo político. 

O PT inventou o Bolsonaro ou se oportunizou 
dele? Bolsonaro foi alimentado pelo sentimento de 
antipolítica, antipetismo? Como entender o fenôme-
no Bolsonaro?

Para entender a eleição do “capitão”, é neces-
sário voltar a junho de 2013. Naquele mês, com a 
palavra de ordem “não é só pelos 20 centavos”, jo-
vens de classe média, mobilizados pelas redes sociais, 
foram às ruas em diversas cidades do País protestar 
contra a classe política e contra a própria política 
brasileira, atolada em corrupção, esquemas de distri-
buição de cargos e benesses públicas, num país com 
uma carga tributária injusta, péssimos serviços públi-
cos e crescente violência urbana atingindo as famílias 
inocentes. 

Realmente, não era só pelos 20 centavos. 

Nas manifestações, os jovens repudiavam a 
presença de políticos e seus partidos, prenunciando 
a possível opção por um outsider e portando cartazes 
que diziam muito do sentimento de inconformismo 
que se generalizava pelo País, lia-se: “Desculpem os 
transtornos, estamos mudando o Brasil”; “Queremos 
educação padrão FIFA”; “O Gigante acordou”; “Saí-
mos do Facebook”.

O movimento anarquista, embora minoritário, 
participou ativamente das manifestações com desta-
que para os Black Block. O grupo investiu contra as 
instituições e simbolicamente contra os bancos, ata-
cando principalmente agências bancárias. Logo eles 
foram taxados de baderneiros. 

Destas manifestações, destacaram-se algu-
mas siglas, como: Vem pra rua; Mídia Ninja, MBL e 
os mascarados Anonymous que estavam por todos 
os cantos. Nenhum deles ligados a qualquer partido 
político brasileiro, até então. 

Partidos de esquerda, como o PSOL e o PSTU, 
tentaram fazer do movimento uma onda e seguiram 
realizando outras manifestações, porém acabaram 
se restringindo ao Rio de Janeiro e a São Paulo, per-
dendo a força e a dimensão nacional. 
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O grupo ligado à senadora Marina Silva, que 
havia manifestado um movimento de repúdio à 
forma tradicional de organização partidária, tratou 
de criar um partido em rede, com o nome de Rede 
Sustentabilidade, inclusive muito antes das manifes-
tações, mas mesmo esta organização foi incapaz de 
prever, dirigir ou se legitimar com a revolta da juven-
tude brasileira com o cenário político.

Os jovens foram para suas casas e de posse dos 
seus smartphones continuaram conversando e anali-
sando as ações dos partidos, dos políticos, mas prin-
cipalmente do PT, seus aliados e do governo Dilma, 
que dali a pouco tempo disputaria um segundo man-
dato. As novas siglas passaram a pressionar o Con-
gresso Nacional por medidas de combate à corrupção 
e por uma reforma política. 

Partidos passaram 
a investir energia e 

recursos nas redes sociais 
para entender seu 

funcionamento e alcance, 
alguns até mudaram de 
nome, no entanto tudo 
continuou como antes, 
inclusive os acordos e 
negociações de cargos 

políticos visando às 
eleições de 2014, que se 

aproximavam. 

“Os protestos convocados 
pela CUT e por 

movimentos sociais para 
a sexta-feira, 13 de março, 
equivaleriam ao Comício 

da Central do Brasil, 
promovido também numa 
sexta-feira, 13, em março 

de 1964. E os atos pró-
impeachment de Dilma 
Rousseff, marcados para 
o domingo, 15 de março, 

seriam a reedição das 
Marchas da Família com 

Deus pela Liberdade, 
que, em março de 

1964, clamaram pelo 
“fora, João Goulart” e, 
em abril, celebraram a 

deposição do presidente 
constitucional”. 

Quem tinha mais pressa em acalmar os âni-
mos e as pressões era o governo, uma vez que a pre-
sidente Dilma Rousseff foi uma das mais afetadas 
com o desgaste e a descredibilidade política queixa-
das pela sociedade. 

A presidente, como tentativa de resposta, con-
vocou em Brasília todos os governadores de estados 
e os prefeitos das capitais. Na ocasião, apresentou 
um pacote de cinco pactos (responsabilidade fiscal e 
controle da inflação; saúde; educação e transporte) 
e um plebiscito (formação de um constituinte sobre 
reforma política). As iniciativas do governo fracassa-
ram, acabaram perdendo o foco e não envolveram 
a sociedade, muito menos a classe política com seus 
novos projetos, que seguiram na mesma marcha de 
acordos espúrios por cargos e benesses. 

Os fatos conjunturais de grande repercussão, 
como a Operação Lava Jato e as articulações prepa-
ratórias para as eleições gerais de 2014, assumiram 
a agenda principal.  A Operação Lava Jato teve início 
em 17 de março de 2014 e contou, até aqui, com 55 
fases operacionais autorizadas pelo juiz Sérgio Moro, 
durante as quais mais de 100 pessoas foram presas e 
condenadas. A operação investiga crimes de corrup-
ção ativa e passiva, gestão fraudulenta, lavagem de 
dinheiro, organização criminosa, obstrução da justi-
ça, operação fraudulenta de câmbio e recebimento 
de vantagem indevida. Em 2015, foi responsável por 
causar muitos “estragos” na carreira de políticos pro-
fissionais. 

Nas eleições de 2014, a presidente Dilma Rousse-
ff e seus aliados se articularam no sentido de dividir a 
sociedade com palavras de ordem, como: “nós contra 
eles”. A oposição lançou a candidatura de Aécio Neves, 
pelo PSDB, mas surgiu uma novidade que encheu de 
esperança parte da nação - a candidatura do líder per-
nambucano Eduardo Campos com Marina Silva de vice, 
uma chapa bastante competitiva. No entanto, o destino 
retirou Eduardo bruscamente da disputa. Vítima de um 
acidente fatal em agosto de 2014, em plena campanha, 
a morte de Eduardo Campos causou um desastre que 
serviu para alimentar a suspeita de complô contra o 
presidenciável, colocando mais lenha na fogueira dos 
desgastes políticos.  Com a morte de Eduardo Campos, 
a disputa entre PSDB e PT voltou a dominar o cenário 
político presidencial. 

Os movimentos de oposição e os remanescen-
tes das manifestações de 2013, agora articulados em 
diversas siglas não partidárias com forte presença nas 
redes sociais, jogaram todas as fichas na candidatura 
de Aécio Neves, que, montando um condômino anti-
petista e conservador, se credenciou para enfrentar 
Dilma Rousseff no segundo turno, que passou a re-
presentar tudo que havia de insatisfação com os ru-
mos da política, do País e das esquerdas. 

Foi um campanha muito acirrada. Era a quarta 
eleição presidencial com disputa entre o PT e o PSDB, 
nas quais o PT levou a melhor, vencendo José Serra 
por duas vezes e Geraldo Alckmin uma vez. Os tuca-
nos apostavam no político de Minas Gerais, com um 
rosto jovem e muito articulado. 

Na eleição de 2014, porém, o PSDB, antes um 
partido de centro, passou a representar toda a cen-
tro-direta do País. Aécio Neves despertou o interesse 
dos jovens de classe média e da própria classe média 
nacional, resumindo os sentimentos de insatisfação 

com as esquerdas com a seguinte frase: "Realmen-
te, há medo na sociedade. Medo do PT governar por 
mais quatro anos”.

A vitória de Dilma Rousseff desencadeou o 
medo do qual Aécio Neves falou, aalém de reações 
contra ela na internet desde o primeiro dia de man-
dato. As redes sociais, em especial o WhatsApp, se 
transformaram em grandes ferramentas de uma ver-
dadeira guerra regada a disseminação de intolerân-
cia e ódio. 

O clima entre os brasileiros, após as eleições e 
a posse da presidente Dilma Rousseff, foi registrado 
pelo jornalista Mário Magalhães:
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Como se não bastasse o clima de desgaste, o 
governo recém-eleito viu seu capital político rapida-
mente ser corroído pelos acontecimentos. A derrota 
do candidato da presidente Dilma Rousseff para a 
eleição da Mesa da Câmara dos Deputados e a esco-
lha de Eduardo Cunha, tornaram a governabilidade 
da presidente difícil e prenunciou dias terríveis com 
a chamada pauta-bomba, a CPI da Petrobrás e o im-
peachment como ato final. 

Eduardo Cunha devia sua ascensão ao chama-
do “baixo-clero”, dominado por três bancadas muito 
bem articuladas e adversárias ferrenhas da esquerda 
e do PT - a bancada BBB: da Bíblia, do boi e da bala. 
Cada uma com seu conjunto de bandeiras. A ban-
cada da Bíblia, formada por evangélicos, defendia 
o combate ao “kit gay”, o fortalecimento da família 
tradicional e a ilegalidade do aborto; a bancada do 
boi, formada pelo agronegócio, tinha como interesse 
o combate às leis ambientais, às reservas indígenas 
e às reservas ambientais; e a bancada da bala com 
a missão de afrouxar as leis de proteção aos direitos 
humanos. Os membros dessa bancada defendem os 
“direitos humanos para humanos direitos”, que tra-
duz a regra violenta das milícias: “bandido bom é 
bandido morto”.

Aécio Neves, derrotado eleitoralmente, buscou 
aliança com todos. Desde os membros da bancada 
BBB até com o próprio Eduardo Cunha a fim de tirar  
de tirar o poder da presidente Dilma Rousseff. Mal 
sabia ele que o pau que dá em Chico, também dá em 
Francisco, de acordo com a expressão popular.

O impeachment da 
presidente Dilma e as 
prisões da Operação 

Lava Jato tiveram como 
resultado o desgaste dos 
principais líderes do PT, 

do PSDB e do PMDB, 
agora MDB, e aumentou 
a decepção da sociedade 
com as esquerdas e com 
a classe política.  A crise 

econômica derrotou 
as possibilidades 

eleitorais do presidente 
Michel Temer após o 

impeachment. 

Enquanto o establishment 
negociava uma alternativa 

ao PT, um verdadeiro 
outsider ocupava as 

redes sociais e corria o 
Brasil com uma pregação 
antisistema e de pautas 

que agradavam as 
bancadas evangélicas, 

do agronegócio e 
dos policiais. Cada 

postagem com o tema 
homossexual, misógino 

ou facista ganhava grande 
repercussão. 

Os grandes partidos com acento no Congresso 
Nacional, percebendo o cenário, tentaram se pro-
teger da fúria do povo mudando de última hora as 
regras eleitorais. Utilizaram o financiamento público 
de campanha, mas rejeitaram a lista ou o voto dis-
trital, mantiveram a obrigatoriedade do voto, dimi-
nuíram o tempo de campanha e regularam o uso de 
redes sociais. Nada disso adiantou 

A queda de Aécio Neves, acusado de receber 
propina da JBS em troca de favores, decepcionou o 
seu eleitorado tradicional e os conquistados recente-
mente durante a eleição de 2014, inviabilizando sua 
candidatura à presidência da república. Álvaro Dias, 
que tentou assumir o protagonismo, foi descartado 
por ter a cara de político tradicional. 

Os anos seguintes foram ocupados pelos noti-
ciários de violência crescente, pela crise econômica 
e seus efeitos colaterais, pelas investigações, julga-
mentos e pelas condenações de estrelas da política, 
como Eduardo Cunha e José Dirceu, finalizando com 
a prisão do ex-presidente Lula. A estratégia e a reação 
da defesa do petista, feita pelo seus advogados e por 
políticos do PT, ameaçando a nação com greves, ma-
nifestações e recursos às Cortes Internacionais eram 
rebatidas nas redes sociais, palco preferencial para o 
debate destes temas.

Enquanto o PT e o PSDB armavam suas estra-
tégica eleitorais, o PT tentando hegemonizar as es-
querdas, não aceitava apoiar a candidatura de Ciro 
Gomes. O PSDB articulava o apoio do “centrão” em 
busca de tempo de propaganda. Outsiders se apre-
sentavam como alternativa aos candidatos do siste-
ma: Amoedo, do Novo, Luciano Huck e Flávio Rocha 
do PRB. Iniciativas fracassadas. 

O PT, que não cedeu a cabeça de chapa, esva-
ziou a possibilidade de uma união de centro esquer-
da, inviabilizando a candidatura de Ciro Gomes ou 
Marina Silva. Preferiu manter a candidatura de Lula, 
mesmo o ex-presidente estando preso e inelegível, e 
passou a polemizar o candidato Bolsonaro, como se o 
escolhesse como adversário principal. Isso obrigaria 
uma união dos democratas em favor da candidatura 
do PT e o daria a quinta vitória eleitoral, superando 
o amplo desgate acumulado ao longo de mandatos e 
erros nunca admitidos por eles.

A estratégia do PT falhou e Bolsonaro, com 
pouco tempo de propaganda, sem recursos financei-
ros, sem participar dos debates, fora da campanha 
de rua, prostrado em um leito de hospital por causa 
de um inédito atentado à faca, foi escolhido pelas 
siglas que nasceram dos movimentos de junho de 
2013, pelo políticos conservadores e pelos eleitores 
de todas as classes sociais. Sua candidatura foi carre-
gada nos braços e nos milhões de smartphones País 
afora, atordoando o establishment. 
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Quem é Jair Messias Bolsonaro?

O cientista político Juan Linz, citado no livro 
“Como Morrem as Democracias”, dedicou parte de 
sua carreira a tentar entender como as democracias 
morrem. Ele desenvolveu um conjunto com quatro 
sinais de alerta para ajudar a reconhecer um auto-
ritário: 1) rejeitam em palavras ou ações as regras 
democráticas do jogo; 2) negam a legitimidade de 
oponentes; 3) toleram e encorajam a violência; e 4) 
dão indicações de disposição para restringir liberda-
des civis de oponentes, inclusive a mídia. 

Bolsonaro se enquadra em todos os quatro 
itens, se alinhando a uma tendência mundial de po-
líticos autoritários, antisistemas, com uma pauta de 
direita, eleito pelo voto popular de uma população 
amedrontada, que prefere medidas de curto prazo a 
preservar as liberdades civis os valores civilizatórios 
e, quando chegam ao exercício do seu poder, passam 
a atentar contra a própria democracia. 

A vitória de Bolsonaro foi explicada pelos seus apoiadores em texto que circulou 
pelo meio de divulgação de sua campanha, o WhatsApp:

"A Leitura Real da Urna que os Petistas não conseguem enxergar.

Os petistas ainda não entenderam o que aconteceu.

Eu explico.

Quem venceu a eleição fomos nós e não o Bolsonaro.

Nós vencemos a eleição para ele.

Nós vencemos sem partido.

Nós vencemos sem Jornal Nacional.

Nós vencemos sem Exércitos MST e cia Ltda.

Nós vencemos sem dinheiro.

Nós vencemos sem horário político e propagandas milionárias.

Nós vencemos sem a presença do candidato por mais de 30 dias hospitalizado.

Nós vencemos sem Temer, FHC, Marina, Ciro, Alckmin, Tofolli, Gilmar Mendes, 
Levandowsky, Joaquim Barbosa, Chico, Caetano, Globo, Segunda Instância, Fo-
lha, Estadão, Carta Capital e o Diabo a Quatro.

Pra falar a verdade, eu não sei como vencemos, o que sei é que vocês erraram 
o alvo, erraram feio, perderam um tempo danado tentando achar uma culpa 
no capitão e não perceberam que o inimigo éramos nós e não ele. 

Vocês esqueceram toda a tortura que nos fizeram durante esses 16 anos. Seus 
ídolos nos fizeram de idiotas e vocês riram na nossa cara de coxinha com o seu 
bafo de mortadela.

Vocês se esqueceram de tanta crueldade feita contra esse povo. 

Vocês se esqueceram que cada real roubado saiu do bolso de cada um de nós. 

E o pior, para vocês, vocês se esqueceram que tudo tem um limite, e esse limite  
fomos nós.

Desta vez nós iríamos ganhar de qualquer maneira, com Bolsonaro ou com 
qualquer um outro que se posicionasse a direita desta máfia esquerdista 
instalada nos quatro cantos da nação.

E para encerrar, eu os conforto, não se preocupem com o Bolsonaro, nós sa-
bemos muito bem o que queremos e se, por uma fatalidade, ele sair da linha, 
nós iremos sair com ele muito mais fácil do que saímos com a sua presidAnta.

Democracia não tem partido e bandeira, sómente a vontade do povo."

Ivanilson Gomes

José Carlos Lima

José Paulo Toffano. 

Osvander Valadão

Marcelo Bluma

José Carlos Filho

O Governo Bolsonaro prenuncia ser um gover-
no que tentará cumprir a pauta de campanha focan-
do no combate à corrupção, à violência e ao crime 
organizado, no desmantelamento do sistema políti-
co e numa agenda econômica liberal. 

A população que escolheu 
Bolsonaro lhe concedeu a 
governabilidade, repudiou 
o PT e diminuiu o poder 
de partidos tradicionais 

como PSDB, PMDB e 
PTB, que tiveram suas 
bancadas diminuídas, 
além de escolherem 
14 governadores com 

o mesmo perfil do 
presidente. 

O país que escolheu Bolsonaro, somado àque-
les que não o escolheram, mas que claramente tam-
bém não votaram no candidato Haddad, precisarão, 
para garantir a democracia e as liberdades civis, de 
um oposição que saiba muito bem o que quer para o 
Brasil. Para isso, os partidos terão que se descolar do 
radicalismo das esquerdas e se reinventar enquanto 
representantes do povo em um país altamente co-
nectado por meio das redes sociais, com mais de 120 
milhões de usuários só no WhatsApp e 127 milhões 
no Facebook.

O Partido Verde, neste cenário, não errou, não 
se envolveu em corrupção, manteve seu ideário e 
sua história, resistiu à política tradicional, mas tam-
bém não acertou, não foi capaz de ser reconhecido 
pelo eleitorado como pretendia, tendo sido atrope-
lado pela onda conservadora; porém ganhou da so-
ciedade uma nova chance, um novo prazo ao vencer 
a cláusula de desempenho, daqui pra frente terá que 
mostrar a que veio, inserir-se na conjuntura e de fato 
tornar-se um partido necessário. 
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As nossas raízes e o futuro
> José Luiz Penna

Isso nos traz um ponto de inflexão. No mo-
mento buscamos alianças com partidos que, juntos, 
representam uma frente democrática. E a convicção é 
a de que, assim como agora foram deixadas de lado, 
nossas bandeiras logo vão voltar a constar da agenda 
da sociedade, porque dizem respeito não só ao pre-
sente, mas também ao futuro. 

Defendemos um estado laico, a liberalização 
dos costumes e a liberdade de expressão. Propomos 
tanto um estado suficientemente vocacionado para 
combater a desigualdade social, quanto um mercado 
capaz de impulsionar sustentavelmente a economia. 
Enaltecemos a pluralidade racial e sexual e as diver-
sas expressões próprias da alma brasileira, sua cultu-
ra e sua arte. E buscamos, na combinação de recursos 
tecnológicos e a revalorização do patrimônio natural, 
o ponto de partida para o crescimento econômico. 

José Luiz Penna
Presidente nacional do Partido Verde

O resultado dessas eleições 
não foi o mais esperado 
por nós verdes. Embora 

tenha superado a cláusula 
de barreira e mantido 
sua representação no 

Congresso, o partido teve 
seu discurso posto em 
xeque pelo avanço das 
forças conservadoras. 

Nossas causas acabaram 
deslocadas para um 
segundo plano pelo 

sentido de urgência e 
confronto que o País 

atravessa. 

Precisamos caminhar 
em direção ao 

parlamentarismo. 
Temos de afastar de 
vez os sobressaltos e 
riscos de retrocessos 
institucionais que 

parecem pairar, a cada 
ciclo, sobre nossas 

cabeças. Fincar, enfim, 
as bases de um sistema 
de representação mais 

equânime e estável 
como pressupõe uma 
democracia moderna 

com chances reais de se 
estabelecer.
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Um governo de direita no Brasil
> Eduardo Jorge

Na eleição presidencial e do Congresso em 
2018 o Brasil elegeu um presidente que se diz de di-
reita. E mais, que se diz admirador do regime militar 
ditatorial do século passado, de seus presidentes ge-
nerais e até de alguns dos seus esbirros torturadores 
mais covardes.

 Alguns cidadãos acham que isto é um sinal do 
fim do mundo e que a jovem democracia brasileira 
está moribunda.

Eu não acho. É claro que não fico feliz com o 
resultado. Também não fiquei feliz com os dois es-
colhidos pelo povo para o segundo turno... Mas ve-
jamos algumas ponderações de fé na resiliência da 
democracia no País.

Todas as democracias mais experientes e de 
longa tradição liberal têm forças políticas atuantes 
que vão da extrema esquerda a extrema direita. Isto 
é comum. Cabe ao povo de cada nação escolher pe-
riodicamente, em eleições livres como foi a nossa em 
2018, quem deve representá-lo nos parlamentos e 
executivos.

 
Aqui nós estávamos acostumados, desde a cons-

tituinte de 1987/88, a ver governos de centro ou de 
esquerda se revezarem em Brasília no executivo e cos-
turando maiorias ecléticas no parlamento. Mesmo o 
exótico Collor de Melo recusava o rótulo de direita...

Direita, direita, aberta, explícita e até orgulho-
sa de ser direita não víamos há muitos anos...

Agora está aí e pelo voto da maioria que foi 
às urnas.

Penso que o maior responsável por isto é o 
próprio partido de esquerda que se comportou de 
forma desastrada nos últimos quatro períodos go-
vernamentais. Falei sobre esta possibilidade muitas 
vezes e não vou ficar repetindo isto. É até aborrecido 
e não sou aprendiz de profeta.

 
De qualquer forma, isto era sempre uma pos-

sibilidade em qualquer democracia. Agora temos 
claramente um espectro político completo, da extre-
ma direita à extrema esquerda.

O povo pode acompanhar, sentir, reagir, pro-
testar, apoiar, julgar suas idéias e práticas. E, em 
breve, pode escolher se quer manter ou mudar esta 
orientação no comando do governo federal. 

Isto é democracia. Um regime de governo vivo 
com altos e baixos sempre como possibilidades. O re-
gime da liberdade e da responsabilidade.

Mas o presidente não aparenta ter apreço pelo 
respeito aos modernos direitos humanos! Sim, mas é 
bom saber que são muitos os governos de direita ou 
de esquerda que, no passado e no presente também, 
não tinham e não têm este apreço.

Aliás, pouca gente sabe que a atual pauta de 
direitos humanos foi lançada como uma política 
pública quando da criação da ONU após a segunda 
grande guerra mundial e é produto de concepções 
liberais, socialdemocratas e democratas-cristãs. Na 
votação da Carta dos Direitos Humanos, no final da 
década de 1940, quem se recusou referendá-la?  A 
União Soviética e seus estados dependentes na Euro-
pa Oriental (esquerda) e a Arábia Saudita e África do 
Sul (direita).

Outra observação é que, nas classificações tra-
dicionais de direita e de esquerda, cabem variações 
internas bem amplas. Na direita, por exemplo, temos 
correntes autoritárias e outras realmente democráti-
cas e até libertárias... Militaristas, religiosas, nazistas, 
fascistas, nacionalistas, internacionalistas, estatistas, 
privatistas, conservadoras de várias famílias, liberais, 
mais ou menos liberais, anarcocapitalistas etc, ou 
seja, desde amantes de ditaduras até amantes da de-
mocracia. Na esquerda não é muito diferente.

É preciso ter bom senso e ver que, no conjunto, 
dos votantes do presidente vitorioso, tem de tudo. E, 

pelo que eu senti na pele durante dois meses de cam-
panha, a grande maioria de seus apoiadores não tem 
orientação política bem definida. Só queriam mudar 
a orientação fracassada dos últimos governos fede-
rais. E queriam aquele que prometia as mudanças 
mais radicais e não os mais sensatos e equilibrados.

De qualquer maneira, é preciso reconhecer que 
ele ganhou de forma legítima e vai governar. Pode er-
rar e pode acertar. Quem não aprovar algumas de suas 
políticas tem o direito, e até o dever, de se manifestar, 
criticar e propor alternativas. É o que pretendo fazer se 
discordar de alguma proposta específica. Como posso 
apoiar algo que julgue necessário.

O Brasil, embora seja presidencialista (infeliz-
mente), não se resume ao presidente da República. 
Existem Congresso, Judiciário, estados, municípios, 
meios de comunicação livres, liberdade religiosa, 
política e sindical, ONGs, empresas privadas, associa-
ções de mil tipos e mil falas, um povo, afinal.

Eduardo Jorge
Eduardo Jorge é um médico sanitarista 
e político brasileiro, filiado ao Partido 

Verde desde 2005. Foi candidato á vice-
-presidente nas eleições de 2018.

Mas o presidente eleito 
é admirador de generais 
ditadores e de militares 
torturadores! Sim, isto é 

realmente detestável, mas, na 
faixa política das esquerdas, 

também há admiradores 
de ditadores não menos 
detestáveis no passado e 

mesmo no presente.

Quem planta bem, colhe bem.
Quem planta mal, colhe mal.
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Os rumos da democracia brasileira

Nossa democracia  
está morrendo?
> Tibério Canuto

O cenário político mundial está passando por profundas mudanças. De um lado, 
apoiadores do novo presidente eleito amenizam suas falas autoritárias e corroboram 
com seu pensamento político-religioso. Do outro lado, grande parte da população se 
preocupa com o futuro da democracia brasileira no que tange direitos humanos, res-
peito à diversidade e às minorias étnicas, além dos rumos da economia. 

Para finalizar o balanço do atual cenário político brasileiro, a revista Pensar Ver-
de convidou o jornalista Tibério Canuto para uma análise sobre os rumos da demo-
cracia brasileira. Em seu artigo o jornalista demonstra que o desmonte da economia a 
partir do governo Dilma, o avanço do crime organizado e da corrupção em larga escala 
foram fatores que levaram à vitória da extrema direita no Brasil. 

Canuto, no entanto, alerta para as análises que simplificam e fazem uma leitura 
apressada das configurações políticas atuais. Segundo ele, ao igualar os processos de 
diferentes vertentes da extrema direita, deixa-se de perceber, por exemplo, que o rumo 
econômico que o Brasil está tomando está mais para o globalismo e para a inserção do 
Brasil nas cadeias produtivas globais do que para o isolacionismo ou “soberanismo” de 
Trump e dos governos da Polônia e da Hungria. 

Tibério acredita que provavelmente o Brasil marcha para uma “democracia-
-autoritária” hegemonizada pela  direita e de razoável duração. Porém, mesmo que  
próximo governo tenha o perfil conservador e autoritário, estes fatores se manifestarão 
com mais força na pauta ideológica voltada para atender a demanda do fundamenta-
lismo político-religioso e da linha dura do Bolsonarismo do que necessariamente um 
governo de cunho militar. 

Ele finaliza apontando o espaço que a oposição terá para incorporar, em sua 
agenda, demandas reais que apontem para o futuro, em uma aglutinação de centro-
-esquerda eficiente.
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Nossa democracia está morrendo?
> Tibério Canuto

A justificar a premonição catastrofista, esta-
riam alguns componentes   da obra de Steven e Da-
niel. Segundo os autores, polarizações exacerbadas 
levam, inexoravelmente, a regimes autoritários.  O 
Brasil passa por um desses momentos. De fato,  a 
eleição do novo presidente foi produto de uma radi-
calização extrema. O figurino do livro para se reco-
nhecer  políticos com vocação autoritária parece até 
que foi escrito para definir a personalidade de Jair 
Bolsonaro: 1) Rejeitam, em palavras e atos, as regras 
democráticas do jogo. 2) Negam a legitimidade de 
oponentes. 3) Toleram e encorajam a violência. 4) 
Dão indicações de disposição de restringir liberdades 
civis de oponentes, inclusive a mídia.

Declarações recentes do presidente eleito e 
de  sua prole, particularmente do seu garoto Edu-
ardo,  encaixam-se como uma luva neste modelo. 
Em poucos dias, ameaçaram  criminalizar os co-
munistas, tipificar como terroristas militantes de 
movimentos sociais, prender cem mil sem-terra, 
sufocar a Folha de São Paulo por meio do direcio-
namento da verba oficial de propaganda e pautar 
a política externa do novo governo a partir das 
convicções ideológicas e religiosas  do presidente 
eleito, entre outras sandices.

 A prudência se justifica, porque  não foram 
poucas as vezes em que a democracia liberal foi 
dada como morta e depois voltou com força total. 
Citemos o período entre as duas guerras mundiais, 
quando   a ascensão do nazi-fascismo de um lado, 
e do stalinismo de outro,  foi interpretada como   o 
fim da democracia ocidental. O que assistimos após 
a Segunda Guerra foi exatamente contrário. Com a 
democracia a democracia sendo a grande vitoriosa 
a partir da segunda metade do século vinte e na vi-
rada do século, os dois sistemas totalitários tinham 
sucumbido inteiramente.

A preguiça mental muitas vezes nos leva a 
simplificar as coisas. O bolsonarismo pode até ter 
pontos em comum com a vaga nacional-populista 
cujos ventos varrem o mundo, mas é é um fenôme-
no diferente, com causas e consequências distintas  
do Brexit e da eleição de Trump.  Sua política econô-
mica nada tem a ver com o isolacionismo ou “sobe-
ranismo” de Trump e dos governos da Polônia e da  
Hungria. Como evidencia a indicação da nova equi-
pe econômica, está mais para o globalismo,  para a 
inserção do Brasil nas cadeias produtivas globais, 
para os bons fundamentos econômicos do que para 
as concepções “nacional-desenvolvimentistas”.

Inspirados no clássico “Como 
as democracias morrem”, 
de Steven Levitsky e Daniel 

Ziblatt, vários analistas  viam 
o risco de o Brasil marchar 
para uma ditadura fascista 
ou tipo  a da Venezuela,  a 
depender de quem fosse 
o presidente eleito.  Com 
a vitória de Bolsonaro,  

passaram a alardear o risco 
do desaparecimento da nossa 
democracia e de se instalar no 
País um regime semelhante ao 
de Erdogan, na Turquia,  e o 

de Duderte, nas Filipinas. 

Sem brigar com os fatos 
e reconhecendo a índole 
autoritária de Bolsonaro, 

recomenda-se que ninguém 
morra antes de morrer, 

para usar o título do livro 
de Ievguêni  Ievtuchencko. 

O jornalista Luiz Carlos 
Azedo usou o mesmo 

título  para demonstrar o 
quanto   a recente eleição 

nos EUA contrariou a  leitura 
apocalíptica dos autores 

de “Como morrem as 
democracias”. 
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A diferença entre os dois processos fica nítida 
quando observamos  o mapa eleitoral de realidades 
distintas. Trump e o Brexit foram vitoriosos com os 
votos dos cinturões enferrujados e da classe média 
branca e empobrecida dos rincões, do país ou seja, 
nos polos mais atrasados. Já os globalistas e os de-
mocratas foram vitoriosos nos grandes centros como 
Nova York, Califórnia Londres, Manchester, na parte 
dinâmica e desenvolvida dos Estados Unidos e da In-
glaterra. No Brasil, aconteceu exatamente o contrá-
rio: Bolsonaro foi vitorioso nos polos mais dinâmicos 
do capitalismo, enquanto o PT foi empurrado pelo 
Nordeste e mesmo aí começou a ser empurrado para 
os grotões. É duro admitir, mas é verdade,  a agenda 
Bolsonaro esteve mais sintonizada   com esse Brasil 
moderno e largamente majoritário.

Falta, portanto, uma base material para um 
regime do tipo fascista,  ou para um “nacional-popu-
lismo” pautado no fechamento da política e da eco-
nomia.  Isso se reflete na montagem do governo. Ela 
indica que Bolsonaro pretende ser fiel a agenda que 
o elegeu. Indicativos disto são a equipe econômica e 
a indicação de Sérgio Moro para ministro da Justiça. 
Isso não quer dizer que o novo governo não terá um 
perfil conservador ou que o presidente estará des-
pido de sua índole autoritária. Estes fatores se ma-
nifestarão com mais força na pauta ideológica  vol-
tada  para atender a demanda do fundamentalismo 
político-religioso e da linha dura do bolsonarismo.

A extrema direita chegou ao 
poder em países da Europa e 
nos Estados Unidos na esteira 
da onda da antiglobalização. 

Sua  base social foram 
os setores  à margem da 

terceira e quarta revolução 
industrial. Do ponto de 

vista econômico, significou 
uma onda regressista, como 
se fosse possível o mundo 
retornar aos tempos do 
carburador e do fax. No 

Brasil, a assunção da extrema 
direita não tem relação direta 

com a globalização e  foi 
impulsionada  por fatores, 

aí sim, exclusivamente  
endógenos. A saber: O 

desmonte da economia a 
partir do governo Dilma e o 

avanço do crime organizado e 
da corrupção em larga escala.

Mesmo os avanços nessas 
áreas encontrarão a 

resistência do que Steven 
Stravinsky e Daniel Ziblatt 

chamou de “guardiões 
da democracia”  ou 

“filtros democráticos”.  A 
Constituição de 1988 sai da 
eleição fortalecida, sendo 
impossível alterá-la por 

meios não previstos por ela 
mesma. Os chamados freios 

e contrapesos serão as 
casamatas contra qualquer 
incursão do novo governo  

que violem preceitos 
constitucionais. Incluam 
aí  o Poder Judiciário e 

mesmo o Poder Legislativo, 
particularmente o Senado e 
as próprias Forças Armadas, 
que, como instituição, não 
estão dispostas a ingressar 

em aventuras. 
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Tibério Canuto
 Jornalista e coordenador  

da Roda Democrática.

 

Definir  o futuro governo como um passo na 
construção de uma “ditadura fascista”  não explica a 
realidade e nos joga para uma armadilha, a de ficar 
prisioneiro da polarização entre o petismo e o bol-
sonarismo, com o primeiro mantendo  o monopólio 
da oposição e o segundo nos jogando para o gue-
to, porque nada autoriza a leitura petista segundo a 
qual  o novo governo quebrará as pernas dentro de 
pouco tempo.

A estratégia a ser estabelecida é outra, a de 
travar uma “guerra de posições” de médio e longo 
prazo para resgatar a hegemonia da sociedade para 
as mãos das forças de centro-esquerda. O título de 
um artigo do jornalista Vinícius Mota diz tudo: “Nun-
ca uma derrota foi tão promissora para a centro-
-esquerda brasileira”. A oposição é hoje um terreno 
sem dono e há enorme espaço para uma oposição 
construtiva que morde e assopra,   capaz de incor-
porar, em sua agenda, demandas reais responsáveis 
pela vitória de Jair Bolsonaro, sem se limitar a elas, e 
capaz de apontar  para o futuro. Ciro Gomes dá sinais 
de ter entendido os novos ventos. A conferir se os 
socialdemocratas, os verdes, os sustentabilistas e os 
democratas liberais serão capazes de se aglutinarem 
para construir a nova oposição ou se cada um ficará 
em sua raia partidária, perpetuando a atomização e 
dispersão do campo democrático. O futuro da nos-
sa democracia depende muito desse movimento e é 
nisso que a Roda Democrática aposta.

Ao longo dos últimos 
trintas anos, formou-

se, na cadeia  de 
comando, uma cultura 

refratária a tentativas de 
politização dos quartéis. 
A presença de militares 
no novo governo não 
o caracteriza, por si, 
como um “governo 
de cunho militar”.  

Paradoxalmente,  figuras 
como os generais Augusto 

Heleno  e Fernando 
Azevedo e Silva tendem 

a desempenhar um 
papel positivo no 

interior do governo,  no 
sentido de conter os 

rompantes autoritários 
e tresloucados de 
Jair Bolsonaro. 
Provavelmente 

funcionarão como 
“eminências pardas” do 
novo presidente, com 
a missão de delimitar 
com muita clareza, a 

linha divisória  entre a 
tropa e o governo civil, 
assim como entre os 

poderes constitutivos da 
República.

Comparações são sempre 
perigosas, pois se tratam 

de situações distintas 
interna e externamente. 

Mas se fosse possível 
traçar algum paralelo, ele 

nos remeteria a Eurico 
Dutra, único  militar 

eleito presidente, antes 
de Bolsonaro.  O governo 
Dutra jogou os comunistas 

na clandestinidade, 
perseguiu sindicalistas, 
reprimiu movimentos 

sociais. Mas não deixou 
de ser um governo 

democrático, ainda que 
de cunho autoritário, para 

usar uma definição do 
historiador Daniel Aarão 
Reis. Vou cometer uma 

aleivosia:  provavelmente 
o Brasil marcha para uma 
“democracia-autoritária”  

hegemonizada pela  
direita e de razoável 

duração.
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Perfil dos deputados verdes 
eleitos em 2018

Partido Verde cumpre meta e vence cláusula de 
desempenho elegendo quatro deputados federais. 

Cada um com uma bandeira prioritária de 
campanha, além de muito envolvimento e participa-
ção, quatro verdes foram eleitos deputados federais 
pelo Partido Verde nas eleições de 2018. Essas elei-
ções tiveram características marcantes como a disse-
minação em massa de fakenews via whatsapp e o alto 
nível de abstenção às urnas além dos votos brancos 
e nulos. No total, mais de 40 milhões de pessoas ou 
não compareceram às urnas ou anularam o voto, ou 
votaram em branco no Brasil. O Partido Verde con-
seguiu eleger quatro deputados federais e, assim, 
atingir o objetivo da cláusula de desempenho, que 
prevê uma série de exigências mínimas para que os 
partidos tenham acesso aos recursos financeiros e à 
propaganda em meios de comunicação. As principais 
delas são: atingir 1,5% dos votos para deputados fe-
derais em nove estados, com um mínimo de 1% dos 
votos em cada uma das 27 unidades da federação. 

LEANDRE DAL PONTE (PARANÁ)

A deputada federal (PV/PR) Leandre Dal Ponte é 
a líder da bancada verde no Congresso Nacional. Nas 
eleições de 2018, foi reeleita com pouco mais de 123 
mil votos no Paraná, a mais bem votada da região. Seu 
foco de trabalho é a área da saúde. A engenheira civil 
de formação afirma que, como deputada, sua principal 
defesa é a saúde, na qual trabalha principalmente em 
prol da primeira infância e da terceira idade. 

Seu trabalho no pleito rendeu a criação da 
Comissão Permanente da Pessoa Idosa e da Uni-
versidade de Criança. A Universidade da Criança é 
uma iniciativa que tem como objetivo implantar 
o Marco Legal da Primeira Infância em todos os 

Eleitos pelo PV

Leandre Dal Ponte (PV/PR)  
123.958 votos

Célio Studart (PV/CE) 
208.854 votos

Professor Israel (PV/DF) 
67.598 votos

Enrico Misasi (PV/SP) 
108.038 votos

municípios do Paraná. A ação pretende sensibili-
zar sobre os primeiros mil dias de vida de um ser 
humano e formar lideranças capazes de garantir o 
devido acolhimento e cuidado com todas as crian-
ças. “É um projeto para capacitar adultos a prote-
ger e desenvolver o potencial das crianças na fase 
mais determinante, os primeiros mil dias de vida”, 
explicou a deputada.

Segundo Leandre, apesar de as mulheres se-
rem minoria no Congresso e enfrentarem dificulda-
des para aprovar seus projetos, é possível trabalhar 
de forma séria na Câmara, mesmo em um período 
conturbado como o atual.
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Sua trajetória na política começou quando 
Leandre assumiu a Secretaria de Saúde do municí-
pio de Saudade do Iguaçu (PR), onde desenvolveu 
um trabalho de referência que causou uma trans-
formação no sistema de atendimento e na políti-
ca de saúde básica da cidade. À época, recebeu a 
visita de integrantes do Partido Verde que foram 
questioná-la quanto ao seu interesse em participar 
como candidata nas eleições que viriam acontecer. 
Isso foi antes de 2010. “Eu nunca havia participado 
de uma eleição, não tinha estrutura, mas acredi-
tei que poderia contribuir de alguma forma para 
que o trabalho de cuidado que eu desenvolvia pu-
desse afetar a vida de muitas outras pessoas, espe-
cialmente as mais carentes”. Na primeira eleição, 
ficou como suplente. Para a deputada, “é impor-
tante, nesses momentos, acreditar que as dificulda-
des acontecem para que as superemos e cresçamos 
com elas”. Em 2014, concorreu novamente e foi 
eleita deputada federal com 81.181 votos, sendo a 
única representante feminina do Partido Verde na 
Câmara dos Deputados. “Hoje tenho atuado forte-
mente na melhoria das políticas de Saúde, de de-
fesa da pessoa idosa e em projetos voltados à im-
plementação do Marco Legal da Primeira Infância”.  

Em dois anos de mandato como deputada, foi eleita 
entre os quatro parlamentares mais promissores do estado 
na categoria Parlamentares do Futuro no prêmio Congres-
so em Foco de 2015. No final de 2016, recebeu o prêmio de 
Melhor Congressista do Paraná pelo Ranking Político. Em 
2017, foi eleita para integrar a Coordenação da Bancada 
Feminina da Câmara dos Deputados. Em julho de 2016, Le-
andre fez o lançamento do Pacto pela Primeira Infância no 
Paraná para a implementação do Marco Legal da Primeira 
Infância. Segundo a deputada, é um novo olhar para a fase 
mais importante do desenvolvimento humano: entre zero e  
seis anos.

Quanto à gestão ambiental, Leandre acredita 
que é preciso organizar a gestão de todas as unida-
des de conservação do estado realizando parcerias 
público-privadas para melhorar a estrutura de visi-
tação e pesquisa destas unidades, com ações para 
intensificar políticas públicas de conservação dos 
remanescentes florestais do estado.

“Só assim teremos um estado interessado em 
alcançar um maior desenvolvimento econômico, 
estando atento e dedicado à proteção dos nossos 
patrimônios naturais”, finaliza. 

CÉLIO STUDART (CEARÁ)

Com 208. 854 mil votos, o defensor dos ani-
mais, Célio Studart (PV/CE), bateu mais um recorde 
nas urnas e foi eleito deputado federal com a se-
gunda maior votação do seu estado. No novo plei-
to, ele promete trazer mais melhorias para seu es-
tado e reafirma sua luta pelo direito dos animais, 
além da inclusão das pessoas com deficiência. Cé-
lio Studart é ambientalista, educador, advogado, 
fundador do Instituto Politizar, ONG de educação 
política. É presidente estadual do Partido Verde e 
vice-presidente da Comissão de Defesa dos Direitos 
dos Animais na OAB-CE.

Em sua campanha, uma de suas principais 
bandeiras foi a defesa dos animais e, para tanto, 
prometeu destinar 1,5 milhão das emendas para a 
construção de um Hospital Público Veterinário; lu-
tar pelo fim dos fogos de artifício em todo o Brasil 
pela saúde mental dos animais; penas mais seve-
ras para quem maltratá-los e destinar verbas para 

compra de carros chamados castramoveis para as 
regiões do Cariri, Sobral e outras cidades e regiões 
do Ceará. Além disso, Célio quer a proibição nacio-
nal da venda de animais em feiras sem as devidas 
condições de bem estar-animal. 

Para diminuir os gastos parlamentares, o 
deputado afirmou que renunciaria o equivalente 
a um milhão de verbas parlamentares, além de 
não utilizar o auxílio moradia nem o carro oficial. 
“Será 1 milhão de reais de verbas renunciadas. Não 
comprometerá meu trabalho. Temos que mostrar 
à população o poder do exemplo. Se todos os con-
gressistas fizessem isso, seriam quase 600 milhões 
de reais economizados”, defende. 

Célio é um jovem político. Hoje com 31 
anos, sua primeira candidatura foi lançada em 
2012. Em 2014, tentou se eleger como deputado 
federal e conquistou 29.763 votos. Em 2016, foi 

eleito o segundo vereador mais bem votado com 
pouco mais de 38 mil votos. Célio entrou para 
a política com o propósito de mudar a realida-
de de seu país. Não vem de família de políticos 
e sua candidatura não fora sonhada pelos seus 
pais. Hoje tem grande apoio da população do 
Ceará e uma das causas disso é a transparência 
com que conduziu seu mandato, tanto em suas 

ações quanto na verba gasta para cada pauta. 

Outras pautas importantes que o deputado 
pretende defender é a luta por mais verbas para 
creches e por mais escolas de tempo integral; pela 
valorização das pesquisas científicas e da ciência 
brasileira; além de políticas que promovam um 
transporte público de qualidade. 
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PROFESSOR ISRAEL (DISTRITO FEDERAL)

O cientista político e professor de história 
Israel Batista (PV/DF), ou professor Israel, como é 
mais conhecido, foi eleito deputado federal com 
pouco mais de 67 mil votos no Distrito Federal. 
Sua principal bandeira política é a educação, para 
a qual defende pautas como escolas profissionali-
zantes de Ensino Médio em tempo integral, dando 
ao estudante a opção de associar cursos técnicos 
aos currículos tradicionais, fortalecendo a profis-
sionalização e formação para o trabalho. Todas as 
bandeiras do deputado têm como principal objeti-
vo oferecer protagonismo à juventude. “A cidade é 
dos jovens e são eles os agentes capazes de trans-
formar a sociedade para melhor”, defende. 

Participou da primeira disputa política em 
2010, quando ficou conhecido por suas aulas irre-
verentes e marcantes de história. O seu canal com 
conteúdo didático no YouTube era visto por uma 
legião de estudantes - jovens que o acompanharam 
dentro e fora da sala de aula e que apostaram em 
um novo jeito de fazer política. Foi eleito depu-
tado distrital em 2010. Na ocasião, sua campanha 
foi sem muitos recursos e apostando na internet. A 
sua reeleição em 2014 não foi diferente e contou 

com a ajuda de voluntários que se engajaram na 
campanha e conquistaram com ele a terceira me-
lhor posição entre os distritais eleitos do DF, com 
22.500 votos nas urnas.

Por sua postura franca e preocupada em 
mostrar para a sociedade todas as suas atua-
ções, professor Israel ficou entre os três parla-
mentares mais transparentes no ranking da ONG 
Adote Um Distrital. É dele a ideia do projeto 
Bora Vencer, que contabiliza o ingresso de mais 
de dois mil estudantes em faculdades públicas 
do DF. Esse é o maior preparatório de vestibular 
gratuito do País. É dele também o projeto Bra-
sília Sem Fronteiras, programa de intercâmbio 
que enviou mais de mil estudantes de escolas 
públicas para estudar em países como Estados 
Unidos, França, Holanda, Áustria e Espanha. Ini-
ciativa que hoje é espelhada em outros estados 
brasileiros – o mais recente a levar alunos para 
o exterior foi Goiás.

Desde que foi eleito pela primeira vez, destina 
anualmente R$10 milhões em emendas para a área de 
educação. A verba é usada pelas escolas para reformas 

e aquisição de materiais de apoio como computadores, 
impressoras, datashows e até mesmo ar condicionado. 
Representante de uma juventude cada vez mais cons-
ciente e que clama por mudanças no País, o deputado 
é hoje um dos parlamentares mais atuantes na Câmara  
Legislativa. 

Entre os concurseiros da cidade, professor 
Israel também ocupou seu lugar de destaque. O 
deputado ajudou a criar a Lei Geral dos Concursos 

Públicos no DF, com regras claras e transparen-
tes para as seleções locais, uma ação do profes-
sor Israel, reconhecido pela Revista Veja como o 
“deputado dos concurseiros”. Com a nova lei, os 
aprovados dentro do número de vagas devem ser 
obrigatoriamente nomeados. De acordo com o de-
putado federal, seu trabalho nesse mandato dará 
continuidade ao que vem sendo executado nos úl-
timos anos e priorizando as políticas públicas vol-
tadas para os jovens. 

ENRICO MISASI (SÃO PAULO)

As eleições de 2018 foram as primeiras dispu-
tadas pelo jovem Enrico Misasi (PV/SP), um advogado 
paulistano que fez uma grande campanha também 
nas redes sociais com propostas que buscaram defen-
der, principalmente, mais aproximação com o eleitor e 
maior governabilidade. Para ele, uma prioridade par-
lamentar é a reforma política. Enrico defende que os 
poderes do presidente da República sejam reduzidos. 
Para ele, o cargo acumula "funções incompatíveis", 
como a chefia de Estado, de governo e a ampla influên-
cia na administração pública.

O deputado também aposta no voto distrital. 
Segundo ele, “aproxima eleitor de eleito e diminui a 
corrupção”. Menos partidos e mais governabilidade. É 
no que Enrico acredita. Em seu mandato, o parlamen-
tar pretende destinar esforços para maior geração de 
emprego e renda por meio de investimentos em infra-
estrutura, além da mudança da matriz logística, reati-
vando a malha ferroviária paulista.

Na área socioambiental, Enrico defende a diver-
sificação da matriz energética com maior investimento 
em energia solar, além do apoio ao Renovabio, política 
nacional de incentivo à produção de biocombustível. 
Na área da saúde, o deputado tem a proposta de mo-
dernizar as Santas Casas. O parlamentar também vai 
trabalhar pela Educação expandindo a oferta e o acesso 
a cursos técnicos e superiores. 

Durante toda a sua campanha, o deputado de-
fendeu a unidade política como forma de conquistar 
mais avanços para toda a sociedade. “A união de depu-
tados estaduais e federais somando esforços por gran-
des conquistas é a unidade política”, defende o mais 
novo deputado federal. 
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O QUE PENSA

Entrevista

Edson Duarte
Pensar Verde: Primeiramente, já que o senhor es-
teve nos últimos meses no comando da pasta do 
MMA, gostaria que o senhor fizesse um balanço da 
situação atual, da atual política do meio ambiente 
brasileiro. 

Edson Duarte: O Ministério do Meio Ambiente consoli-
dou, nesses últimos dois anos, uma base de política 
nacional, sustentada no fortalecimento das relações 
institucionais e federativas com estados e municípios, 
entendendo que é preciso que estados e municípios 
estejam 100% envolvidos, discutindo e analisando, 
estrategicamente, cada uma das nossas ações, que se 
entendam como parte integrante de fato da política 
nacional do meio ambiente. 

Na mesma linha, fortalecemos a nossa relação com 
a sociedade civil, primeiro com instrumentos de 
transparência, colocando em dados abertos todas as 
nossas bases de informação, para que as pessoas e en-
tidades acompanhem, passo a passo, aquilo que está 
sendo feito pelo Ministério do Meio Ambiente. Tam-
bém trabalhamos muito próximos à sociedade civil 
organizada, notadamente o movimento ambientalista 
brasileiro, que passou a discutir, de forma permanente 
e integrada, as nossas ações, seja no planejamento, na 
avaliação de cada resultado.

É importante salientar que consolidamos e avançamos 
na criação e implantação de instrumentos como o Ca-
dastro Ambiental Rural e o Sinaflor, só para citar ex-
emplos, que são  muito fortes, entretanto são muitos 
os desafios, porque, para consolidar uma Política Na-
cional de Meio Ambiente e fazer com que o desmata-
mento, sobretudo da Amazônia e do Cerrado, fiquem 
sob controle, reduzindo a zero o desmatamento ilegal, 
é preciso ir além da ação do Ministério do Meio Am-
biente; é preciso uma política de Estado, de envolvi-
mento de todos os atores, não só da área ambiental, 
mas também do setor produtivo.

É preciso compreender que a agenda ambiental é 
transversal. Por isso, buscamos fortalecer ações de 
educação ambiental, de relacionamento com setor 
produtivo e várias outras agendas, além das ações de 
comando e controle, para avançarmos para a econo-
mia verde, de baixo carbono, um caminho de enorme 
potencial para o Brasil.

Nesses dois últimos anos, conseguimos aumentar em 
mais de 100% as unidades de conservação federais, o 
que representa mais de 94 milhões de hectares. Temos 
hoje 335 UCs, ou 167 milhões de hectares protegidos. 
A nossa área marinha protegida, que era de 1,6%, 
saltou para 26,3%, uma área de enorme significado 
pela sua biodiversidade. Dessa forma, com a preserva-
ção da vegetação nativa e ambientes naturais, fizemos 
com que o Brasil reduzisse bastante as suas emissões, 
dando grande contribuição à agenda climática global. 

Pensar Verde: Os caminhos têm apontado para a 
sustentabilidade e os avanços são reais? 

Edson Duarte: Nós avançamos com os instrumentos 
para controlar o desmatamento ilegal e criminoso da 
Amazônia; não é uma missão a ser feita apenas pe-
los órgãos ambientais, com seus analistas. Tem que 
ser uma guerra de Estado, do Estado brasileiro. Este 
ano, reforçamos a fiscalização com apoio de forças 
federais, chamamos ao diálogo estados e municípios, 
o setor produtivo, para fazer frente ao desmatamento 
ilegal, que tradicionalmente aumenta em anos eleito-
rais. Já na Mata Atlântica, por exemplo, entre 2016 e 
2017, houve queda de 56,8% em relação ao período 
anterior, o menor valor da série histórica do monito-
ramento realizado pela Fundação SOS Mata Atlântica 
e pelo Inpe, que possui dados desde 1985.

Os resultados alcançados no triênio de 2016 a 2018, 
apenas no setor florestal brasileiro, representam uma 
redução de CO2 de cerca de 3,8 bilhões de toneladas 

Nascido em Juazeiro, na Bahia, Edson 
Duarte está no Partido Verde desde 
1994. É membro da Direção Executiva 
Nacional e Vice-Presidente Nacional do 
Partido Verde. Pedagogo, ambientalista 
e político brasileiro, atualemte é minis-
tro do Meio Ambiente. 

Edson Duarte iniciou a sua militância 
política e social nos movimentos estu-
dantil, ambientalista, cultural, associa-
tivista e cooperativista. Foi deputado 
federal por duas legislaturas, deputado 
estadual também por duas legislaturas e 
vereador de Juazeiro. 

Detentor de um currículo extenso de 
ações em prol do ideário verde, Edson foi 
presidente do Comitê de implementação 
do Programa Nacional de Conectividade 
de Paisagens, do Conselho Deliberativo 
do Índice de Sustentabilidade Empre-
sarial, da Comissão Nacional para os Ob-
jetivos do Desenvolvimento Sustentável, 
dentre outros tantos. Ele foi um dos ide-
alizadores da revista Pensar Verde e é 
membro do seu Conselho Editorial, além 
de ser autor de publicações sobre meio 
ambiente e planejamento estratégico.
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– montante superior às emissões anuais das 5 maiores 
economias da Europa e do Japão somadas.

Pensar Verde: Caso aconteça um retrocesso brasi-
leiro nas questões ambientais, o senhor acha que 
é isso afetaria as relações do Brasil com o mundo? 

Edson Duarte: Um retrocesso ambiental no Brasil se-
ria muito ruim para os interesses nacionais e, entendo, 
causaria grande prejuízo ao setor produtivo. Da mes-
ma forma, a sociedade brasileira, que hoje está muito 
conectada, vem, nos últimos anos,  demonstrando rea-
ção a eventuais retrocessos na política socioambiental, 
indígena e ambiental. 
 
Pensar Verde: Atualmente fazemos parte de quan-
tos acordos e tratados internacionais relacionados 
ao tema sustentabilidade, ecologia e mudança do 
clima e meio ambiente? 

Edson Duarte: Participamos das principais conven-
ções, regionais e globais, que são as três da Rio-92 
(Clima, Desertificação e Diversidade Biológica), além 
de termos ratificado o tratado de Montreal (CFCs); a 
CITES, sobre tráfico de espécies ameaçadas; a Conven-
ção de Ramsar, sobre zonas úmidas; a de Minamata, 
sobre mercúrio, e várias outras (sobre aves migratórias, 
químicos, CFCs). 

No âmbito da Organização das Nações Unidas, so-
mos atuantes no Pnuma, principal órgão que trata 
de meio ambiente; da FAO (agricultura e alimenta-
ção) e do PNUD (desenvolvimento). Temos acordos 
bilaterais com a Noruega, com a Alemanha, com os 
Estados Unidos, com a Argentina, com a China, com 
a África do Sul, com o Congo e com o México, entre 
outros países desenvolvidos e em desenvolvimento. 
Regionalmente, além da Organização para o Tratado 
de Cooperação Amazônica, da Comunidade dos Países 
de Língua Portuguesa, temos iniciativas na União de 
Nações Sul-Americanas (a Iniciativa para a Integração 
da Infraestrutura Regional Sul-Americana - IIRSA), com 
forte vertente ambiental, e também no Mercosul, no 
qual participamos ativamente do SGT 6, o subgrupo de 
trabalho sobre o meio ambiente.

Em todos, o Brasil tem um papel de destaque, de pro-
tagonismo muito forte, porque a gente não só integra, 
mas somos quem puxa a discussão, quem tem uma 
palavra sempre de peso na negociações internacio-
nais. 

Pensar Verde: O Brasil consolidou lá atrás, na Eco 
92, seu protagonismo em relação às preocupações 
com a ecologia e o desenvolvimento sustentável, 
percebe-se, nesses anos, uma trajetória ascenden-
te com Kioto, Rio + 20 e Acordo de Paris, qual 
seria o impacto mundial caso o Brasil revisse esses 
acordos e voltasse atrás nos principais temas em 
que foi signatário? 

Edson Duarte: De lá pra cá, viemos numa trajetória 
ascendente com Kioto, Rio + 20 e Acordo de Paris, em 
outras palavras, o País é hoje um ator importante  no 
cenário internacional ambiental e deverá manter a 
trajetória que colocou no patamar de respeito inter-
nacional. E mais, a nossa legislação específica sobre o 
meio ambiente, alicerçada pela constituição, no seu 
artigo 225, é uma das mais avançadas e têm sido usa-
da como exemplo por vários países.
 
Pensar Verde: Com esse País que sai das urnas, 
quais suas principais preocupações em relação à 
pasta e ao desenvolvimento socioeconômico pau-
tado na sustentabilidade? 

Edson Duarte: Defendo que continuemos avançando, 
por exemplo, na continuidade do diálogo com a indús-
tria, com o setor produtivo, para firmar e aprimorar 
acordos visando eliminar o desmatamento ilegal da 
cadeia produtiva nos nossos biomas, com a partici-
pação de todos, produtores, indústria, consumidores, 
ONGs e órgãos públicos com expectativa de chegar a 
um acordo em breve.

No setor florestal, está entrando em operação, em 
todo território nacional, o sistema informatizado de-
senvolvido pelo Ibama, o Sinaflor, que vai monitorar 
toda a cadeia produtiva da madeira, visando tirar do 
mercado o produto ilegal, fruto do desmatamento e, 
dessa forma, gerar riquezas na forma de impostos e 

empregos. Noutra frente, a Política e o Plano Nacional 
de Recuperação da Vegetação Nativa - Planaveg, lan-
çados em 2017 para cumprir os compromissos e recu-
perar 12 milhões de hectares de vegetação nativa até 
2030, estão prontos. 

Defendo, ainda, a continuidade da política de criação 
e fortalecimento de unidades de conservação, a con-
solidação do trabalho de educação ambiental e dos 
sistemas de transparência, bem como o fortalecimen-
to da relação com a sociedade civil.  
 
Pensar Verde: E o que o senhor deseja para o 
futuro? 

Edson Duarte: Que a questão ambiental não seja pen-
sada apenas como uma responsabilidade dos agentes 
que estão nos órgãos ambientais; que ela seja pensada 
e assumida por todos, seja setor produtivo, seja pelos 
consumidores; que as pessoas tenham um olhar crite-
rioso para as condições de produção daquilo que estão 
consumindo, que percebam que o jeito de viver e con-
sumir diz muito da sociedade que somos e diz muito 
do que o setor produtivo irá fazer.  

E, também, que o setor produtivo entenda que o ativo 
ambiental não é um benefício apenas para manter va-
lores da biodiversidade, é um ativo estratégico para 
mercados, para o futuro do nosso país, para o futuro 
da humanidade. 

Quando todos nós percebermos que meio ambi-
ente é um aliado e não um adversário, como ai-
nda é visto por boa parte de pessoas ao redor do 
mundo, incluindo o Brasil, aí sim, nós estaremos 
dando um grande salto. Só que esse salto é ur-
gente, as condições climáticas nos impõe medidas 
muito urgentes. Enquanto pensamos, brigamos, 
dialogamos ou tentamos defender teses, o mundo 
tem piorado a passos largos. É preciso tomarmos 
medidas urgentes; precisamos, cada um de nós, 
fazer a nossa parte, começando pelas instituições. 
Mas, considerando, também, nossas atitudes, de 
cada indivíduo, seja no Brasil, seja em qualquer 
canto do mundo.



“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


