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EDITORIAL
A 29ª edição da Pensar Verde reflete os principais debates que vêm ocorrendo nos últimos meses 

no Brasil, principalmente no que se refere às tragédias ambientais, ao descaso e à demora do governo em 
agir para mitigar danos aos biomas brasileiros. 

Primeiramente, em análise, o próprio Partido Verde. Três artigos falam sobre o passado, o presente e 
o futuro da sigla. No primeiro deles, o escritor e jornalista Fernando Gabeira remonta à história do partido 
no Brasil e fala da necessidade de mudanças de rumo.

Já Célio Studart, deputado federal pelo Partido Verde no estado do Ceará, traça um panorama do 
Brasil em 2019, um país marcado por grandes desastres e constantes ameaças na área ambiental. Ele fala 
da luta do partido no parlamento, onde o PV “atua com bravura na Câmara dos Deputados para denunciar 
retrocessos”.

Por sua vez, o presidente do Partido Verde no estado do Pará e diretor-executivo da FVHD, José 
Carlos Lima, aponta para o futuro da sigla, de acordo com a última reunião da Executiva Nacional. Em seu 
artigo, destaca as principais bandeiras do PV, Em seu artigo, destaca as principais bandeiras do PV para a 
nova realidade brasileira e mundial de grandes mudanças climáticas e tecnológicas.   

O segundo tema é o Fundo Amazônia, foco da mesa-redonda “A crise ambiental na Amazônia e a 
importância do Fundo Amazônia”, realizada em setembro, na sede da Fundação Verde Herbert Daniel 
(FVHD), em Brasília.

A seção Verdes em Ação traz uma homenagem a Ricardo Silva, esse grande companheiro que partiu 
em setembro, deixando para trás muita saudade e grandes ensinamentos. Por fim, em entrevista, o prefeito 
de João Pessoa (PB), Luciano Cartaxo, fala sobre qual é o caminho para se ter uma administração que 
melhora a vida da população como um todo. Educação, questão ambiental, incentivo ao empreendedo-
rismo, transparência, participação popular e moradia são alguns dos destaques.

Boa leitura!    

Conselho Editorial
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Partido Verde ontem, hoje e para 
o amanhã

A seguir, três artigos apresentam reflexões sobre o passado, o presente e o 
futuro do Partido Verde. Primeiramente, o escritor e jornalista Fernando Gabeira 
fala da fundação do partido no Brasil. Segundo ele, “há uma diferença entre os 
partidos europeus e o brasileiro”, pois “os de lá nasceram do próprio movimento 
ambiental” e aqui, no Brasil, surgiu de um grupo de esquerda “descontente com a 
limitação marxista, centrada apenas na luta de classes”. 

Já o deputado federal Célio Studart (PV-CE) discorre sobre 2019, que, com 
tantas tragédias ambientais e descaso político, não deixará saudades. Assim, apon-
ta o enfraquecimento do Ministério do Meio Ambiente (MMA) e as desastrosas con-
sequências das ações do atual governo. Também destaca a atuação do PV no par-
lamento. 

Sobre o futuro da sigla, o presidente do Partido Verde no estado do Pará e 
diretor-executivo da FVHD, José Carlos Lima, desdobra as diretrizes traçadas na 
reunião da Executiva Nacional, realizada em outubro. Segundo o documento, as 
bandeiras do partido são a crise do clima, o Acordo Mercosul/UE, a defesa da de-
mocracia e das liberdades individuais e o combate às causas da pobreza.

Para enfrentar a conjuntura e colocar um pé no futuro, o Partido Verde do 
Brasil deve unificar-se em torno de questões prioritárias e buscar aliados, sem se 
descuidar da meta eleitoral. 

O documento pode ser lido na íntegra na página da Fundação Verde: 

https://fundacaoverde.org.br
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No Congresso, PV luta bravamente 
para evitar retrocessos ambientais
> Célio Studart 

A caminho da terceira revolução
> José Carlos Lima

Partido Verde: uma visão da origem
> Fernando Gabeira
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Partido Verde: uma visão da origem
> Fernando Gabeira
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Mas há uma diferença entre os partidos eu-
ropeus e o brasileiro. Os de lá nasceram do próprio 
movimento ambiental. Aqui, teve um peso grande 
um grupo de esquerda, descontente com a limitação 
marxista, centrada apenas na luta de classes.

O cenário internacional também estimulou a 
defesa de biomas com importância planetária como 
o da Amazônia.

O Partido Verde brasileiro contribuiu com a 
legislação brasileira, que se tornou uma das mais 
respeitadas no mundo. Temas como o Sistema Na-
cional de Unidades de Conservação (SNUC - Lei 
9.985/2000) ou mesmo o Protocolo de Kyoto, ante-
cessor do Acordo de Paris, foram conduzidos pelo 
PV no parlamento.

 

Essa sintonia com o mundo talvez tenha feito 
com que nos descuidássemos de um tema essencial: 
o saneamento básico, que é uma grande lacuna e 
talvez um dos poucos temas que poderiam unir am-
plos setores políticos.

Esse pode ser um dos caminhos futuros do 
partido. Sobre o futuro, é importante registrar que o 
tempo de denúncias ficou para trás. Hoje, as denún-
cias ambientais são feitas pela própria imprensa, na 
maioria dos casos.

Sobra, então, energia para apontar soluções e 
estabelecer uma aliança cada vez mais sólida com 
os cientistas, que são os melhores aliados não só na 
defesa do meio ambiente, mas também no combate 
à pobreza, como demonstrou a escolha do Prêmio 
Nobel de Economia.

Quem ainda duvida da necessidade dessa 
aliança, basta observar como os cientistas são subes-
timados e até atacados por governos que negam o 
aquecimento global.

O mergulho em temas populares como o sane-
amento e a aliança com a ciência podem contribuir 
para solucionar dois problemas: o de se aproximar 
do cotidiano das pessoas e o de discutir o tema com 
propriedade, baseado nos fatos. 

Compartilhar o conhecimento pode ser um 
caminho mais promissor do que a velha tática da 
propaganda. 

O Partido Verde no 
Brasil foi inspirado pela 
experiência europeia. 
Suas primeiras lutas 

foram contra as usinas 
nucleares, por meio do 
movimento Hiroshima 

Nunca Mais.

O aquecimento global 
firmou-se como um 

grande tema depois da 
formação do PV, mas logo 

foi reconhecido como 
o principal problema 

planetário.

Fernando Gabeira 
é escritor, jornalista e ex-deputado federal pelo 
Rio de Janeiro (1998-2010). No final dos anos 

1960, ingressou na luta armada contra a ditadura 
militar. Foi preso e exilado. Em 1986, candidatou-
-se ao governo do estado do Rio de Janeiro pelo 
Partido Verde e inaugurou uma nova forma de 

militância política. Nos anos seguintes, tornou-se 
um dos principais líderes do PV. PV, pelo qual foi 

deputado federal por quatro mandatos. 
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No Congresso, PV luta bravamente  
para evitar retrocessos ambientais
> Célio Studart 

No parlamento, 
assistimos a uma violenta 

agressão à legislação 
ambiental vigente, como 
a tentativa de modificar 

o Código Florestal, 
flexibilizar as normas de 
licenciamento, diminuir 

a proteção à fauna e 
facilitar a liberação de 

agrotóxicos.

Infelizmente, 2019 será marcado por gran-
des desastres e constantes ameaças de retrocessos 
na área ambiental no Brasil. Da tragédia de Bru-
madinho às grandes queimadas e incêndios flo-
restais, passando pelo derramamento de centenas 
de toneladas de óleo no litoral do Nordeste e pela 
liberação desenfreada de agrotóxicos, este ano não 
deixará saudades.

Já na esfera governamental, testemunhamos, 
com pesar, o enfraquecimento do Ministério do Meio 
Ambiente (MMA) e vemos, com muitas ressalvas, a 
condução política de uma área com tamanha impor-
tância. Ao ser confrontado pelos números que mos-
tram o aumento do desmatamento da Amazônia, 
por exemplo, o Planalto optou por demitir o diretor 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (Inpe) 
em vez de reconhecer o problema.

No âmbito internacional, as consequências 
desse tipo de postura são desastrosas, como a per-
da de recursos bilionários do Fundo Amazônia. A 
atual gestão optou, ainda, por polêmicas desne-
cessárias com importantes parceiros ambientais 
e comerciais, tais como a Alemanha e a França. 
Erros estratégicos do governo podem, inclusive, 
prejudicar a participação do País no Acordo Co-
mercial União Europeia/Mercosul, o qual dispõe 
de mecanismos para o cumprimento de ditames 
socioambientais negligenciados pela atual gestão.

Pasta estratégica, o MMA é comandado por 
um personagem controverso e carente de credi-
bilidade. Basta lembrar os questionamentos fei-
tos por mim em audiências públicas na Câmara, 
nas quais o ministro Ricardo Salles deu respostas 
evasivas. O exemplo mais emblemático disso diz 
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Célio Studart
é cearense, ambientalista, educador, advo-

gado, fundador do Instituto Politizar e, 
atualmente, é deputado federal pelo Partido 

Verde no estado do Ceará (CE).

respeito à promessa de campanha do presidente 
da República de criar a Secretaria de Direito dos 
Animais.

Em vez de buscarmos o caminho da susten-
tabilidade, estamos trilhando a rota da não obser-
vância dos postulados constitucionais que regem 
a questão socioambiental e do ataque à legislação 
ambiental vigente, tornando cada vez maior o de-
safio daqueles comprometidos com o presente e 
com as futuras gerações.

Diante desse cenário preocupante, o Partido 
Verde atua com bravura na Câmara dos Deputados 
para denunciar retrocessos e impedir a implemen-
tação de medidas capazes de provocar consequên-
cias nefastas para todos os brasileiros. A nossa luta 
se dá no plenário, na Comissão de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável, da qual sou mem-
bro titular, e também nos demais espaços institu-
cionais, como no Poder Judiciário. Em setembro, 
por exemplo, apresentamos ação popular para bar-
rar a liberação de mais de 60 agrotóxicos.

Devemos permanecer constantemente aler-
tas para quaisquer ameaças que possam afetar a 
qualidade de vida da nossa sociedade. Nessa ba-

talha, levamos em consideração os princípios que 
regem o PV desde a sua origem, buscando um mo-
delo econômico mais sustentável e racional, tendo 
como referência a economia verde e a sustentabi-
lidade.

Compreendemos, portanto, que nossa prin-
cipal missão é lutar, no parlamento e em todas as 
esferas legais, para que, de um lado, os ataques à 
legislação ambiental não prosperem e, de outro, 
as proposições em prol do meio ambiente se con-
cretizem. 
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A caminho da terceira revolução
> José Carlos Lima

A atual civilização está 
vivendo um colapso e os 
efeitos estão por todas 
as partes: na economia, 
taxas de juros negativas; 

na política, grandes 
agitações sociais. O clima 

torna-se violento e o 
populismo cresce em 

muitos países. 

A crise do clima, o acordo Mercosul/UE, a de-
fesa da democracia e das liberdades individuais e o 
combate às causas da pobreza do País tornaram-se 
as bandeiras e as preocupações centrais do Parti-
do Verde, que busca se colocar, outra vez, na van-
guarda política, apontando caminhos para levar o 
Brasil à terceira revolução, que não é urbana, nem 
suburbana, mas em rede, por meio de uma econo-
mia compartilhada e resiliente. 

O progresso movido a combustíveis fósseis 
ficará para trás. O futuro está na resiliência para 
enfrentar os problemas climáticos, tais como os 
danos à saúde, a seca, o calor, as enchentes, uma 
vez que o clima mudará e a economia será des-
carbonizada, com 100 bilhões de ativos fósseis 
obsoletos. E os fundos de pensão, interessados em 
retornos estáveis, terão que alimentar as novas 
tecnologias baseadas em energia renovável, pro-
duzidas localmente e compartilhadas via sistemas  
elétricos digitais. 
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É certo que, com a 
globalização, metade 

da população está 
muito melhor que seus 
ancestrais, mas às custas 
de um planeta e meio e 

de seus efeitos dramáticos 
sobre a outra metade e 

demais espécies. 

A financeirização informal da economia – 
com grande facilidade para a atuação do capital 
especulativo, para a concentração de renda e para 
o estímulo ao consumo de produtos que rapida-
mente são descartados – tem permitido a transfe-
rência brutal dos esforços locais, consumindo re-
cursos naturais em escala nunca vista e deixando 
para os nacionais os impactos negativos, em que 
a soberania é relativizada. Os governos, com suas 
cargas tributárias estratosféricas, não respondem 
aos anseios de suas populações, causando migra-
ção em massa e agitações sociais que geram crises 
nos sistemas políticos, muito dos quais são incom-
patíveis com a possibilidade de participação direta 
dos cidadãos. 

Para colocar um pé no futuro, preparando-se 
para a terceira revolução, em que o foco estará na 
resiliência, o Partido Verde do Brasil deve unificar-se 
em torno das questões prioritárias eleitas e construir 
alianças na política e na sociedade; ter como foco 
principal a crise climática e as mudanças do atual 
estágio de desenvolvimento humano e da superação 
da crise política no Brasil; apontar caminhos para 
as pessoas que viverão em uma sociedade governa-
da por algoritmos; criar bens e serviços, ao mesmo 
tempo em que as mudanças climáticas exigirão cada 
vez mais que olhemos os efeitos das mudanças e nos 
adaptemos com certa velocidade. 

As atuais estruturas partidárias e organiza-
ções da democracia representativa vêm sofrendo 
questionamentos quanto à sua legitimidade. As 
mídias sociais e as novas formas de comunicação, 
que permitiram uma maior participação das pes-
soas, exigem que partidos de vanguarda - e pla-
netários -, como o PV, ofertem à sociedade e aos 
indivíduos estruturas compatíveis com os desafios 
que estão por vir. 

No campo econômico, a referência é o estí-
mulo às relações comerciais com todas as nações, 
com as empresas que melhor aproveitam os recur-
sos naturais e humanos, mitigando os efeitos da 
intervenção sobre o meio ambiente e realizando 
melhor distribuição de lucro. É preciso participar 
da revolução tecnológico-cultural mundial, lutan-
do para serem respeitados os direitos humanos, a 
democracia, o direito ao trabalho digno, o meio 
ambiente e a diversidade cultural e religiosa. 
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No campo político, é necessário estreitar 
aliança com as forças políticas democráticas que 
desejam caminhar para o parlamentarismo, que 
defendem a sustentabilidade e o combate à cri-
se climática e que sejam engajadas no combate 
às causas da pobreza, tornando-se um partido 
estratégico para o avanço das bancadas verdes. 
Essa aliança preferencial não deve nos inibir de 
dialogar e trabalhar com todas as forças demo-
cráticas, não totalitárias, de direita ou de es-
querda, que se mostrem abertas a implementar 
nossas teses políticas. 

Para estreitar os laços com os verdes mun-
diais, fortalecendo as relações, tornando-se, de 
fato, o porta-voz do Global Greens no Brasil, o 
PV deve, em primeiro lugar, ser um porta-voz 
decisivo da luta para superar a crise climática e 
da articulação dessa luta em nível global. Além 
disso, deve aprofundar o debate sobre o acordo 
Mercosul/UE, participar dos debates para a sua 

No campo social, a 
relação verde terá 

maiores chances com 
as entidades ligadas às 
causas climáticas, as 

comunidades indígenas e 
populações tradicionais, 

as que defendem a 
democracia, as liberdades 

e a diversidade. 
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José Carlos Lima 
é presidente do Partido Verde no

estado do Pará e diretor-executivo da FVHD.

A responsabilidade com a 
pauta e com a transição 
para enfrentar os novos 

tempos dependerá 
da união de todos os 
verdes, da adesão às 

bandeiras prioritárias, 
entendendo, como papel 
estratégico na condução 

dos brasileiros, a 
terceira revolução; como 
compromisso coletivo, as 
mudanças necessárias.

redação final, visando garantir as teses de sus-
tentabilidade e democracia, e debater perante 
as partes envolvidas. Afinal, esse é um acordo 
estratégico com potencial de avanço de uma eco-
nomia capaz de evitar as emissões de gases de 
efeito estufa. É um mecanismo de compensação 
ambiental e social para todas as atividades im-
pactantes, capaz de descarbonizar a economia 
brasileira, com soluções tecnológicas avançadas 
e valorização desde a agricultura familiar até a 
agroindústria brasileira e o trabalho do povo de 
nosso país, além da intensificação do diálogo, 
com vistas às práticas sustentáveis. 
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Em debate, o Fundo Amazônia

Esta edição da revista Pensar Verde traz matéria sobre a mesa-redonda “A 
crise ambiental na Amazônia e a importância do Fundo Amazônia”. O tema está 
no cerne dos debates que o PV tem feito em busca de propostas e soluções para o 
futuro do meio ambiente no Brasil.  

Da mesa-redonda, realizada no dia 12 de setembro, na sede da Fundação 
Verde Herbert Daniel (FVHD), em Brasília, participaram o presidente do PV nacio-
nal, Luiz Penna, a bancada do partido e dirigentes de vários estados brasileiros, 
mas, principalmente, dos estados da Amazônia Legal.

Para o debate, foram convidados o sócio-fundador do Instituto Socioambien-
tal (ISA), Márcio Santilli; o gerente do Programa de Políticas Públicas do WWF-Brasil, 
Michel dos Santos; e o analista Ambiental do Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), Jair Schmitt; além da eurodeputada 
Anna Cavazzini, que enviou vídeo especialmente para a mesa-redonda.

As falas ressaltaram o momento crítico por que passa o País, a atuação polí-
tica claramente na contramão da preservação do meio ambiente e, ainda, a fun-
damental importância do Fundo Amazônia. Mas um ponto foi destacado: toda a 
tragédia ambiental do Brasil neste momento leva à união de esforços de todos os 
atores engajados em prol de uma causa em comum, que é a proteção da Amazônia 
e, claro, de todo o bioma nacional.
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Em um esforço para encontrar caminhos para 
rever a situação do Fundo Amazônia e, também, da 
destruição da floresta amazônica, o Partido Verde e 
a Fundação Verde Herbert Daniel (FVHD) realizaram 
em setembro, na sede da Fundação, em Brasília, a 
mesa-redonda “A crise ambiental na Amazônia e a 
importância do Fundo Amazônia”.

Participaram o presidente do PV nacional, Luiz 
Penna, a líder do partido na Câmara, deputada Lean-
dre Dal Ponte, o deputado Célio Studart, o senador 
Rudson Leite e dirigentes do partido de vários estados 
brasileiros, mas principalmente dos estados da Ama-
zônia Legal.

Para o debate, foram convidados o sócio-fun-
dador do Instituto Socioambiental (ISA), assessor do 
Programa Política e Direito Socioambiental do ISA, 
em Brasília, Márcio Santilli; o gerente do Programa 
de Políticas Públicas do WWF-Brasil, Michel dos San-
tos; e o analista Ambiental do Instituto Brasileiro do 
Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 
(Ibama), Jair Schmitt.

A eurodeputada Anna Cavazzini, do Partido 
Verde no parlamento europeu, enviou vídeo, espe-

A crise ambiental na região amazônica,  a importância 
do Fundo Amazônia e um grande desafio

cialmente para o debate, em que ela defende o 
fim do acordo entre a União Europeia e o Mercosul 
como forma de sanção ao Brasil pela política an-
tiambientalista.

Ao abrir os debates, o 
presidente do PV nacional, 
Luiz Penna, enfatizou os 

retrocessos por que o Brasil 
vem passando. “Nós estamos 

retrocedendo muito, nos 
distanciando muito de uma 
caminhada da inteligência, 

da sensibilidade social, 
ambiental. As cinzas da 
burrice estão matando 

nossas crianças.” 
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Para ele, é a hora de um novo posiciona-
mento, “porque há uma tendência de se achar 
que o que tínhamos era bom. Também não era”, 
disse, ao citar o apartheid social vivido pelo Bra-
sil “O Partido Verde quer aproveitar este momen-
to de crise, difícil, para conclamar a sociedade 
para dar um passo adiante”, declarou. “A gente 
tem que trabalhar no sentido de mudar a cabeça  
da sociedade.”

Em seguida, um pouco das apresentações 
dos convidados. 

As ações do governo e a preocupação do PV 
no parlamento europeu – Anna Cavazzini, deputa-
da eleita pelo Partido Verde no parlamento europeu 
– membro da delegação parlamentar para o Brasil 
–, foi convidada a participar da mesa-redonda, mas, 
sem poder estar com o PV e a Fundação Verde em 
Brasília, enviou vídeo especialmente para o debate.

 Inicialmente, ela informou que, no parla-
mento europeu, há uma grande preocupação a 
respeito dos incêndios na Amazônia e também da 
destruição generalizada da floresta. “Neste mo-
mento, estamos considerando o que a União Eu-
ropeia (EU) e o parlamento europeu podem fazer 
para proteger a selva amazônica, pois é sabido que 
ela é importante para toda a humanidade, para o 
nosso clima, e assim por diante.”

Também não deixou de citar os desdobramentos 
políticos no Brasil: “O que o presidente Bolsonaro está 
fazendo, e também deixando de fazer, no momento, é 
uma grande preocupação para nós. Então, estamos pon-
derando uma forma de fazê-lo agir efetivamente contra 
os incêndios”. Nesse contexto, um dos instrumentos vis-
lumbrados seria interromper o acordo econômico entre 
o Mercosul e a UE, “pois premiar o presidente Bolsona-
ro, neste momento, com um grande acordo enviaria a 
ele um sinal equivocado”.

A eurodeputada também ponderou 
que tal ação poderia incentivar 
a produção de gado e de outros 
produtos que intensificariam 

os incêndios e o desmatamento 
florestal na Amazônia. “Nós, 

verdes europeus, somos a favor de 
interromper o acordo econômico, 
e estamos em busca de ajudar o 

povo brasileiro a proteger a floresta 
amazônica”, finalizou.
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Da mudança climática ao desenvolvimen-
to sustentável – Em seguida, foi passada a palavra 
aos palestrantes. O primeiro a falar foi o técnico 
especialista em meio ambiente, analista ambiental 
do Ibama, Jair Schmitt. Para ele, discutir a Amazô-
nia é discutir uma parcela do território brasileiro 
que não vive só este momento da crise ambiental: 
“Ela é um produto de um processo mais histórico, 
de uma crise ambiental mais global e que, em es-
pecial, é manifestado pelo paradigma da emergên-
cia da mudança do clima”. 

Naquela fase, o Brasil percebeu que reduzir o 
desmatamento contribuiria significativamente para 
mitigar a mudança do clima, entre outros benefícios. 
E foi feito um esforço para controlar o desmatamen-
to na Amazônia, quando foi criado o Plano de Pre-
venção e Controle do Desmatamento. “Ao longo da 
implantação dessa estratégia, de 2004 até 2018, o 
Brasil conseguiu reduzir 70% do desmatamento. E, 
em 2012, atingiu 80%”, esclareceu.  

Nessa estratégia, destacou a fiscalização am-
biental. Dados apontam que 90% do desmatamento 
que ocorre na Amazônia é ilegal, “ou seja, alguém 
não está cumprindo o Código Florestal”. No entan-
to, para Jair Schmitt, tratar desse problema não é 
somente falar em coerção. Ela é necessária, mas há 
outros caminhos: a promoção de soluções econômi-
cas sustentáveis; a valorização dos ativos florestais; o 
uso desses instrumentos para promover ganhos eco-
nômicos, com equilíbrio, gerando benefícios sociais. 
Assim, “formamos a tríade clássica da sustentabilida-
de”: manutenção em aspectos ambientais, sociais e 
econômicos. “Esse é um dos pontos cruciais para que 
a gente avance no modelo efetivamente sustentável 
para a Amazônia”, e que ainda está muito incipiente. 

Já o Fundo Amazônia, “um instrumento de pagamento 
por resultados pela redução de desmatamentos”, foi 
instituído quando o Brasil identificou que a maior 
parte de suas emissões era de florestas. 

Sobre a mudança do clima, 
falou da grande contribuição 
do Brasil na emissão de gases 
de efeito estufa, que promove 

o aquecimento global. Segundo 
ele, nos levantamentos de 
2004, as emissões que o 
Brasil promovia estavam 

associadas principalmente ao 
desmatamento, com “70% das 
suas emissões”, e em especial 

na Amazônia. 
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No Fundo Amazônia, quanto mais resulta-
do você tem, mais recursos são captados e mais se 
investe: “Existe, sim, um potencial muito maior de 
captação de recurso, que pode ser ampliado pela re-
dução do desmatamento no Cerrado, e atrair novos 
investimentos para se investir no Cerrado”, disse, ao 
ressaltar que todos os biomas são importantes. 

Foi acordado na Rio 
92 (Eco-92) “que os 

países desenvolvidos 
doariam aos países 

em desenvolvimento 
recursos financeiros 

pela redução de 
desmatamento”. E alguns 
países desenvolvidos, a 
exemplo da Alemanha e 
da Noruega, apostaram 

nessa ideia. 

Para o analista ambiental, “temos grandes 
desafios pela frente” e “certamente faz parte des-
ses desafios não desestruturar, não ruir tudo aqui-
lo que a gente conquistou como elemento positi-
vo, em que pese a necessidade de evoluir e de se 
aperfeiçoar. Isso se dá pela prática e pelo exercício 
desses instrumentos”.  

O que não mata, engorda: na rota das con-
tradições –  Para o sócio-fundador do ISA, Márcio 
Santilli, “se existe uma coisa boa nessa conjuntura 
sinistra é o fato de que ela é clara. Ninguém tem dú-
vidas sobre o que significa esse governo”. Para ele, 
havia o sonho de ter um presidente que tratasse fre-
quentemente do meio ambiente, dos indígenas, da 
ação da sociedade civil, “e agora, nós temos”: “É im-
pressionante como o presidente tem uma ideia fixa 
em relação a essa agenda. Só temos que lamentar 
que essa abordagem seja às avessas”. 

Para Santilli, apesar de tudo o que está aconte-
cendo, há sempre uma luz, que, nesse caso, é a supe-
ração. “A gente vive um momento de fortes contradi-
ções. E essas contradições é que devem ser, para nós, 
indicativas do que pode vir pela frente, da superação 
desse quadro sinistro que a gente está vivendo.”

Também considera que “não há, no mundo, 
instrumento tão interessante de pagamento de ser-
viços ambientais quanto o Fundo Amazônia” e que 
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todos que trabalham com a questão ambiental têm 
sentido muito essa perda. Mas, na rota da contra-
dição traçada por ele, Santilli relata que o instituto 
“tem sido, como nunca, procurado por agências de 
cooperação, por embaixadas” que querem contribuir. 
“E esses países dizem que, já que o governo federal 
não quer, nós vamos é aumentar o repasse de recur-
sos para estados e municípios. Portanto, está se abrin-
do uma oportunidade que nunca houve”, comentou.

Nessa mesma rota, analisa que “a indignação 
planetária em relação a essa conjuntura sinistra po-
derá resultar até em um aporte maior de recursos 
para essa agenda se nós formos capazes de nos mobi-
lizar, de ajudar os estados e municípios”. E enfatizou 
ainda: “A gente deve aprofundar esses caminhos e 
transformar em uma realidade concreta aquele dita-
do popular que diz que o que não mata, engorda”. 
Segundo seu ponto de vista, o governo “vai acabar 
por nos fortalecer ao final dessa noite escura que nós 
estamos vivenciando”. 

Para Santilli, a indignação tem sido tão forte 
neste momento, que as pessoas têm se manifestado 
muito mais e isso também deve ser levado em consi-
deração. Muitos personagens da sociedade civil, orga-
nizada ou não, que antes não tinham espaço de fala e 
de manifestação, agora têm. “Vamos pensar essa con-
juntura sem desprezar seu caráter sinistro que está aí 
muito forte e presente, mas sem deixar de olhar pelo 
avesso dessa situação. Assim, a gente pode perceber 
que existe, nas nossas mãos, por contraditório que 
seja, uma oportunidade histórica de fazer com que 
o País, ao final desse processo, saia muito mais forte, 
muito mais consciente, muito mais socioambiental 
do que era antes.” 

A floresta em pé, a biodiversidade, o fun-
do e um grande desafio – Durante sua participa-
ção, o gerente do Programa de Políticas Públicas do 
WWF-Brasil, Michel dos Santos, ressaltou que o Fundo 
Amazônia e acordos desse porte só trarão “benefícios 
se considerarmos justamente o que a gente tem dis-
cutido aqui, a floresta em pé, o espaço da biodiversi-
dade, a transparência, a participação social, os povos 
tradicionais, que precisam fazer parte desse proces-
so”, além de “valorizar toda a cultura alimentar mile-
nar que nós temos em todos os biomas”. 

Ele ressaltou que o Fundo Amazônia é funda-
mental para promover essas mudanças. “É importan-
te dizer uma característica do fundo. Ele é não re-
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embolsável. Gente, isso não existe em praticamente 
lugar algum do mundo: receber um dinheiro sem a 
necessidade de ter que devolver. É um fundo perdido. 
Então, nós não podemos abrir mão dessa potência.”

A respeito da situação por que passa o Brasil, 
Michel dos Santos questionou a guerra de narrativas 
que vem sendo travada, a destruição de direitos hu-
manos conquistados a partir da Constituição. Quanto 
à distribuição dos recursos, para ele, o que se tem é a 
intenção de desnutrir as organizações e trabalhar no 
componente de governança, diminuindo o espaço da 
sociedade civil e aumentando o espaço de interferên-
cia dos governos, envolvendo menos os estados. Por 
isso, foi enfático: “Temos que caminhar cada vez mais 
na direção dos estados e dos municípios enquanto 
organizações”. 

Ao final do evento, transmitido ao vivo, aber-
to a perguntas do público, Michel deixou um grande 
desafio para todos: “Pensarmos em uma formatação 
desse modelo [Fundo Amazônia] que vá diretamente 
para os estados e municípios. Que a gente possa aces-
sar em rede”. 

Assim, todos saíram da mesa-redonda com 
bastante subsídio para pensar o Fundo Amazônia e a 
questão ambiental no Brasil e, unidos, encontrar um 
caminho para reverter essa grande perda de recursos 
que eram destinados à preservação ambiental, ao de-
senvolvimento sustentável, à fiscalização e à preven-
ção de desastres ecológicos.  
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VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Ricardo Silva, a perda 
de um grande companheiro

Para quem o conheceu pessoalmente e convi-
veu com ele, pouco é preciso ser dito a seu respeito. 
Entre todas as suas qualidades e características, uma 
das que se destacavam era a de ser uma pessoa que 
sempre procurou ser pacífica, tolerante e que aceita-
va as diferenças. 

Presidente do diretório municipal do Parti-
do Verde de Ferraz de Vasconcelos (SP), membro da 
Executiva Nacional do PV e do Conselho Curador da 
Fundação Verde Herbert Daniel, secretário de Orga-
nização do PV São Paulo, marido, pai, amigo, mili-
tante e político, Ricardo Silva deixou amigos, colegas 
e familiares no dia 28 de setembro. Ficou um vazio.

Por meio das palavras de quem esteve tão per-
to dele, no dia a dia, pessoas que tão bem o conhece-
ram, a Pensar Verde e a Fundação Verde Herbert Da-
niel (FVHD) deixa nestas páginas uma homenagem, 
todo o respeito pelo ser humano que foi Ricardo Sil-
va. Ficam, aqui, o carinho e a saudade de todos os 
colegas do Partido Verde. 

Um pouco de Ricardo Silva...
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Por Ana Acilda Alves da Silva, secretaria do PV Mu-
lher do estado de São Paulo

Ricardo de Oliveira Silva, conhecido como Ri-
cardo Silva, nasceu em 8 de agosto de 1963. Filiado 
ao Partido Verde há quase 30 anos, dedicou sua vida 
para organizar e lutar pelas pessoas que mais neces-
sitam. Foi líder do Movimento Sem Terra e, por meio 
dessa árdua luta, entregou diversas moradias, pro-
porcionando casas a milhares de famílias.

Fundador do Projeto Educar para Mudar, de al-
fabetização de jovens e adultos, considerado o maior 
projeto da América Latina, alfabetizou mais de 100 
mil pessoas no estado de São Paulo.  Ofereceu cursos 
de formação profissional para as comunidades mais 
carentes da região leste de São Paulo e do Alto Tietê. 
Também foi defensor ativo e incansável das bandei-
ras do Partido Verde, como sempre dizia: o único par-
tido da sua vida e mais que necessário.  

Entre outras dezenas de projetos que pensou, 
planejou, organizou e realizou para beneficiar as pes-
soas que mais precisam, estão o Educar Também é 
Brincar e o Brincar de Matar não é Brincadeira, além 
de projetos para idosos e muitos outros. 

Ricardo partiu inesperadamente aos 56 anos, 
deixando sete filhos e uma neta linda! Semeou muito 
amor por onde passou. Falar de Ricardo Silva é expe-
rimentar a generosidade sonhadora do mundo que 
todos e todas sonhamos.

A sua partida inesperada é uma dor para toda 
a sua família e para todos que amam e querem cons-
truir uma sociedade livre, cidadã, justa e humana.

Por Luiz Penna, presidente nacional do Partido 
Verde 

Nós, e eu particularmente, sofremos um duro 
golpe com a morte prematura de Ricardo Silva. Ele 

surgiu no PV ainda garoto, quando o partido ainda 
lutava para se firmar institucionalmente. Ricardo 
cresceu com o partido e, hoje, a lacuna que ele deixa 
é muito difícil de preencher. 

Figuras centrais como Ricardo Silva não cor-
respondem apenas à organização dos verdes em São 
Paulo. São personagens-referências no quadro polí-
tico brasileiro. Não importam disputas partidárias e 
posições ideológicas diante de um processo histórico 
pelo qual passamos.

Há amigos, mas há também pessoas ligadas, 
coligadas, que são mais que amigos. São compa-
nheiros de viagem, figuras que projetamos no tempo 
como parceiros de jornada. Ricardo Silva foi um des-
ses parceiros. 

Vamos precisar de senso de observação e paci-
ência para encontrarmos alguém com seus atributos 
para ocupar o lugar que por direito ele ocupava. E 
lutar para que ele se sinta honrado pelo partido no 
qual ele depositou parte importante de sua vida e 
energia.
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Por Jovino Cândido da Silva, secretário de Forma-
ção do PV de São Paulo

Que porra, Ricardo!!! Doeu!!! Está doendo mui-
to! Vai continuar doendo... Que merda! Merda... Mer-
daaaa!!! 

Estou sem chão. Inquieto. Quantas lágrimas... 
Que confusão mental... ou sei lá o quê! As lembran-
ças... Ahhh, as lembranças... Ahhh!! As lembranças... 
estórias e histórias... Não consigo parar de... Ahhh! 
Deus... meu Deus, que dor!!! Porra, quase velhi-
nho??? Sei que estará muito bem... Você sabe no que 
acredito. Por que assim? Como assim?! Nos deixar... 
tudo bem, eu entendo. Já cumpriste essa etapa? Na 
minha pequenez, mesmo assim, é difícil, muito difícil 
compreender e aceitar!!! 

Daí, você dirá: “– É preciso continuar, tenho 
missão deste lado...”.  Seu sacana, devia ter avisado. 
Ricardo? Fique sabendo... vou tomar todas!!!  

Ahhh!!! Ricardo... É possível aguentar? Olha o 
que a Daniela pensa: “– Jovino, querido, estou de-
vastada. Perdemos nosso amigo, irmão. Meu coração 
está em pedaços. Nosso time perdeu seu maior cra-
que. A Ana perdeu um homem como poucos, o gran-
de amor da sua vida. Os ilhos e as filhas dele perde-
ram o pai mais amoroso do mundo. O mundo perdeu 
uma das melhores pessoas, com o maior coração e 
firmeza. O PV ...! ... ! ...? ...! ...? ...”.

Desculpa querido, apenas um desabafo...

... Ricardo Silva? Cinco amores...

Com muita paixão... Olhos brilhavam.
Sabe o que é caridade? Ele praticava!
Generosidade? Ensinava!
Seus amores?? Família... trabalho... fé... Parti-

do Verde e ... São Paulo Futebol Clube!

Por Ivanilson Gomes, presidente do Conselho 
Curador da Fundação Verde Herbert Daniel

Ricardo era nosso conselheiro fiscal e sempre 
foi uma pessoa dedicada ao trabalho da Fundação 
como um todo, não somente às atividades do conse-
lho. Estava sempre presente nos projetos pelo Brasil 
afora. Muito companheiro, muito sensível às dificul-
dades dos militantes do PV e da Fundação. Tinha 
preocupação imensa com o futuro do partido. 

A minha lembrança é a de uma pessoa bas-
tante alegre, de risada larga, que cativava a todos, 
mas que, se necessário, trazia a seriedade para a dis-
cussão. Ele tinha muito bom senso, mesmo se fosse 
provocado. Podia até ser duro, mas nunca agressi-
vo, mesmo com quem não concordava. Também era 
muito questionador, muito tranquilo com suas mis-
sões e defensor dos ideais verdes. 

Uma pessoa de bem com a vida. Eu sempre 
falava isso dele. Tínhamos admiração um pelo ou-
tro. Não me lembro de ter tido qualquer dificuldade 
com ele na Fundação, até porque ele era aberto ao 
diálogo. Tinha suas teses, mas estava sempre pronto 
para conversar e, com ele, sempre havia um enten-
dimento.
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O QUE PENSA

Entrevista

Luciano Cartaxo

O prefeito de João Pessoa, Luciano Cartaxo, tem 
muito a dizer sobre sua atuação à frente do Execu-
tivo municipal. Em seu sexto ano de gestão, segundo 
recente pesquisa, tem alto índice de aprovação. En-
tre suas preocupações estão a educação, a questão 
ambiental, a transparência, o trabalho integrado, 
o empreendedorismo. Outro foco é a participação 
popular. Para ele, “governo, sem diálogo e participa-
ção, vira ficção, por não atender às demandas reais 
da população”.  Leia a seguir seus principais pontos 
de vista e ações que vêm sendo desenvolvidas pela 
prefeitura da capital paraibana. 

Pensar Verde: Qual o caminho para se ter uma 
administração que melhora a vida da população 
como um todo, com mais saúde, educação, cultu-
ra, transporte, habitação, emprego e lazer, enfim, 
com mais qualidade de vida e bem-estar?

Luciano Cartaxo: João Pessoa é hoje a melhor 
capital do Nordeste para se viver, como apontou 
estudo divulgado pela revista Exame. O reconhe-
cimento é fruto de um trabalho integrado, tradu-
zido em um novo modelo de gestão por resultados 
com impacto direto na vida das pessoas. Essa for-
ma diferente de governar começa com o exercício 
da escuta antes de planejar. Outro passo decisivo 
é o compromisso com a modernização da adminis-
tração pública. É preciso saber reduzir despesas e 
aumentar a capacidade de investimento na ponta, 
invertendo prioridades. A começar por quem ainda 
inicia os primeiros passos, como acontece na área 
da educação. Fomos a capital com o maior aumen-
to no número de vagas nas creches municipais em 
toda a região. A maior rede de ensino infantil da 
Paraíba saltou de quatro mil para mais de 14,3 mil 
estudantes. Junto com novas escolas em tempo in-
tegral e com a primeira escola bilíngue em parce-
ria com os EUA no Nordeste. Saímos de uma para 
quatro UPAs [Unidades de Pronto Atendimento], 
fomos uma das capitais que mais reduziram a po-
breza no País, vamos chegar a mais de 200 km de 
recuperação da malha viária e já atingimos uma 
diminuição de mais de 40% do déficit habitacio-
nal com 9,5 mil casas construídas e em construção. 
São resultados que chegam para ficar, mudando a 
cidade de patamar. 
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Pensar Verde: Qual (ou quais) de todas essas áreas 
é a mais desafiante? Como vencer esses desafios? 

Luciano Cartaxo: Governamos João Pessoa durante a 
maior crise política e econômica dos últimos 50 anos, 
com desdobramentos que permaneceram ao longo 
de 2019.  Mas a instabilidade não mexeu com a nossa 
força de vontade. E, quando o interesse público está 
em jogo, é a possibilidade de um futuro novo que en-
tra em campo. Foi preciso transformar grandes desa-
fios em resultados históricos. Uma mudança que co-
meçou no lugar onde a nossa capital, a terceira mais 
antiga do Brasil, nasceu. Transformamos a Lagoa, 
uma área que há mais de 100 anos aguardava uma 
grande intervenção do poder público, em um dos 
maiores parques urbanos do Nordeste. Revitalizamos 

dezenas de equipamentos culturais e entregamos a 
Villa Sanhauá, o primeiro projeto municipal de ha-
bitação em áreas de preservação histórica do País. A 
capital paraibana é hoje reconhecida como cidade 
criativa pela Unesco, integrando um grupo seleto em 
72 países de todas as regiões do mundo. Mas ainda 
há muito a ser feito e nós seguimos focados nos no-
vos resultados. Ultrapassamos a marca de 50 novas 
áreas de lazer, vamos unir a nova Calçadinha da Orla 
ao Largo de Tambaú, já em construção, e estamos con-
cluindo a segunda etapa do novo Parque da Bica, uma 
das maiores áreas verdes da cidade. Em breve, teremos 
ainda o Parque Ecológico Sanhauá, outro espaço para 
a população viver ainda mais a cidade. Os desafios 
são muitos, em todas as áreas, mas a gente segue 
olhando para a frente, comprometidos com o futuro.  
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Pensar Verde: Ainda quanto à governança, como 
o senhor mantém a confiança que os eleitores lhe 
direcionaram nas urnas? 

Luciano Cartaxo: Confiança se renova com trabalho. 
É vestir a camisa e cumprir a missão, trazendo mais 
resultados para a vida das pessoas. Em 2016, esse 
novo modelo de gestão foi aprovado pela população 
ainda no primeiro turno. O nosso compromisso nun-
ca foi apenas continuar. Mas avançar. Aceleramos o 
ritmo e estamos consolidando o maior conjunto de 
entregas já realizado em João Pessoa. Quem planeja o 
futuro não pode perder tempo olhando para o retro-
visor. É por isso que esse é um trabalho que vai além 
e supera os resultados de uma gestão. Planejamos a 
cidade para os próximos 20 anos, quando ela deve-
rá atingir a marca um milhão de habitantes, numa 
parceria inédita com o Banco Interamericano de De-
senvolvimento (BID), que reconheceu a nossa gestão 
como uma das mais eficientes da América Latina. O 
nosso campo de visão, portanto, vai além de uma ad-
ministração ou dos resultados de uma eleição. Já se 
tornou um legado real na vida da população.   

Pensar Verde: A transparência também é fator 
importante para manter a confiança do eleitor? 
Como o senhor trabalha essa questão? 

Luciano Cartaxo: Em João Pessoa, mais do que um 
compromisso, a transparência pública tornou-se uma 
prática de gestão. Temos hoje a administração mais 
transparente da Paraíba de acordo com o Tribunal de 
Contas do estado, e a Fundação Getúlio Vargas des-
tacou o nosso portal da transparência como um dos 

melhores do País. Diferentemente do que existia em 
anos anteriores, fizemos o maior investimento no 
controle interno da história do município. Quando 
assumimos a prefeitura, nossa capital era a única do 
Brasil que não tinha procuradores concursados nos 
seus quadros. Realizamos concursos públicos para a 
carreira, estruturamos a Controladoria-Geral do Mu-
nicípio e instauramos o pregão eletrônico em todas 
as secretarias. Modernizamos a administração com 
a Central de Compras, unificando o procedimento 
de aquisição em todos os órgãos da administração. 
Além disso, regulamentamos a Lei Municipal Anti-
corrupção, aperfeiçoando o controle e a fiscalização.  

Pensar Verde: O empreendedorismo é fundamen-
tal para gerar empregos e melhorar a qualidade 
de vida da população. Como o senhor vem incen-
tivando os empreendedores do município? 

Luciano Cartaxo: João Pessoa é hoje a segunda me-
lhor cidade para se investir no Nordeste, como apon-
tou estudo da Urban Systems. Passamos a integrar 
o topo dos munícios da região pela capacidade de 
atrair novos investimentos, subindo 34 posições no 
ranking, e ficando à frente de cidades como Salvador, 
Fortaleza e Natal. Criamos o Banco Cidadão, o maior 
programa de incentivo ao crédito do munícipio, que 
já liberou mais de R$ 50 milhões aos empreende-
dores da cidade, aquecendo setores importantes da 
economia durante o período de crise. Consolidamos 
o Extremotec, polo de tecnologia que cresce a partir 
da redução de ISS para empresas da área de TI que 
decidem se fixar na capital. Em apenas dois anos, 
mais de 120 grupos já se instalaram, gerando novos 
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empregos. A economia criativa, outro ativo da cida-
de, ganhou nova dinâmica com o Celeiro Espaço Cria-
tivo e o incentivo municipal ao cinema. O turismo é 
diretamente beneficiado com as novas ações de in-
fraestrutura, da Orla ao Centro Histórico, junto com a 
oferta de cursos de qualificação profissional. 

Pensar Verde: A questão ambiental, mais do que 
nunca, é uma das prioridades em todo o mundo. 
Quais têm sido suas ações para João Pessoa? 

Luciano Cartaxo: A eficiência só é plena quando 
o equilíbrio fiscal caminha junto ao equilíbrio so-
cial e ambiental. João Pessoa é uma das capitais 
mais verdes do País, sendo banhada pela orla, tida 
como a mais bela do Nordeste, e por muitos rios. 
A partir do Programa Cidade Jardim, alcançamos 
a marca de 200 mil novas árvores plantadas na ci-
dade. Estamos retirando cerca de quatro mil famí-
lias de áreas de risco, a exemplo da comunidade 
ribeirinha do bairro São José, hoje transformada 
em um residencial com toda infraestrutura para as 
famílias. Além disso, enfrentamos um dos maiores 
desafios ambientais de João Pessoa, com a drena-
gem da Barreira do Cabo Branco e, em breve, va-
mos entregar a primeira EcoPraça da cidade. Novas 
ações também estão previstas nessa parceria com o 
BID, cuja contrapartida já iniciamos. Teremos uma 

central de comando e controle e a transformação 
de novas áreas degradadas ou de risco em mais 
espaços de lazer para a cidade. 

Pensar Verde: O senhor incentiva muito a cultura da 
participação popular. Qual a importância desse di-
álogo com os moradores e como a população pode 
contribuir para o sucesso de uma administração?

Luciano Cartaxo: Governo, sem diálogo e participa-
ção, vira ficção, por não atender às demandas reais 
da população. Só com o Orçamento Participativo já 
realizamos mais de 60 plenárias e 100 reuniões, in-
cluindo a escuta ativa de crianças da rede municipal, 
que começam a exercer a cidadania desde cedo. Aca-
bamos de concluir as últimas audiências de 2019 em 
setembro deste ano, prestando contas e, ao mesmo 
tempo, incorporando novas demandas da popula-
ção. Como resultado direto desse diálogo, avança-
mos com programas como o Ação Asfalto, que prevê 
a recuperação de 170 km de avenidas da cidade. O 
Mais Pavimentação vai atender 400 ruas até o ano 
que vem e o programa LED nas Ruas já trouxe 6,5 
mil novos pontos de iluminação. É a partir desse di-
álogo aberto com a população que João Pessoa vem 
construindo um futuro novo. Agora com ainda mais 
motivos para seguir em frente. 



“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


