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EDITORIAL
A 31ª edição da Pensar Verde está sendo publicada em um momento em que o planeta está unido 

pela dor, pela perda de milhares de pessoas, pelo medo, pelo cansaço e pela ansiedade diante do isola-
mento e pela angústia da espera de que tudo passe o mais breve possível. E todos temos a certeza de que 
passará e poderemos rever nossos amigos e entes queridos. 

O coronavírus nos trouxe grandes dúvidas sobre o futuro e levantou debates sobre o que devemos 
fazer para evitar uma nova pandemia, sobre segurança biológica, destruição da natureza e desigualdade 
social. Nossas cidades, suas dinâmicas, a forma equivocada como foram construídas e os sistemas univer-
sais de saúde também estão no centro da discussão. 

A primeira matéria, “Contra pandemias, proteção ao meio ambiente”, apresenta o posicionamento 
de cientistas, médicos, biólogos sobre o quanto a degradação ambiental aumenta o risco de surgir um 
novo vírus que possa se propagar em escala mundial. O médico Erik Jennings (PV PA), que trabalha com os 
Zo’é, um povo de recente contato na Amazônia, fala sobre o quanto temos a aprender com os indígenas. 
E o biólogo Raphael Moura (PV PR) traz ações simples do dia a dia que podem ajudar o planeta.

A segunda parte é sobre caminhos a serem seguidos depois do isolamento para que haja mais 
igualdade social e respeito à natureza, e não apenas um desenvolvimento predador. Adelaide Prata (PV 
CE), Roberto Tricoli (PV SP) e o consultor em meio ambiente e sustentabilidade Fábio Feldmann trazem 
suas reflexões sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS), desigualdade nas cidades e Green 
New Deal.

 O Sistema Único de Saúde (SUS) é o tema de nossa entrevista com o médico, ambientalista e 
vereador Gilberto Natalini (PV SP), que assegura: “Sem o SUS, o Brasil seria uma carnificina. Seria uma 
mortandade absurda, uma desassistência muito, mas muito maior. Neste momento, o SUS está mostrando 
a que veio [...]”.

Desta vez, a seção “Verdes em Ação” está um pouco diferente, maior, e é por uma boa causa. O tema 
é a live #SomosAmazônia. O debate, promovido pela Fundação Verde e pelo Partido Verde, marcou o Dia 
Mundial do Meio Ambiente e buscou encontrar soluções para proteger a floresta e apopulação local, que 
está só, sem meios para lutar. 

Também em consequência da pandemia, esta edição da Pensar Verde está disponível somente 
on-line. Leia em seu celular, no computador, no tablet. Você também pode baixá-la ou imprimi-la. A 
Fundação Verde Herbert Daniel acredita que dias melhores virão em breve e se sensibiliza com todos 
aqueles que perderam pessoas queridas. 

Boa leitura!

Conselho Editorial
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VOCÊ SABIA ?

O termo vacina surgiu pela 
primeira vez em 1798. O 
médico e cientista inglês 
Edward Jenner soube que 

trabalhadores da zona rural 
não pegavam varíola, pois 
haviam contraído a varíola 
bovina, de menor impacto 
aos humanos. Ele, então, 

introduziu os dois vírus em 
um garoto. De fato, o rumor 

tinha base científica. Por 
isso, a palavra vacina deriva 
de Variolae vaccinae, nome 
científico da varíola bovina.
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É urgente mudar a forma 
como nos relacionamos com a 
natureza

Cientistas e estudiosos de todo o mundo vêm alertando há tempos para o 
risco que a humanidade corre diante da destruição da natureza, dos ecossistemas, 
do consumo em larga escala de animais confinados e de animais silvestres. O aviso, 
no entanto, não foi levado a sério ou, ao menos, não o suficiente para mobilizar 
os governos ao redor do mundo. Até que veio a Covid-19 e o alerta virou realidade. 
Por isso, nesta edição, a Pensar Verde reforça esse importante debate, que deve ser 
pauta mundo afora, principalmente dos verdes. 

Mas o que, afinal, nos trouxe a este momento? Para Erik Jennings  
(PV PA) – coordenador da residência médica em neurocirurgia do Hospital Regional 
do Baixo Amazonas, Universidade do Estado do Pará (Uepa), em Santarém, e médi-
co da Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) –, a pandemia é o resultado de 
ações humanas completamente contrárias às dos indígenas, por exemplo: “Nasce 
de uma dominação, de uma manipulação da natureza e do meio ambiente, consi-
derando o ser humano como um dominador, e tudo feito a nosso bel prazer”.

A opinião é compartilhada pelo biólogo Raphael Rolim de Moura (PV PR), 
professor universitário e atualmente diretor-geral da Coordenação da Região Me-
tropolitana de Curitiba. “Embora seja evidente que os recursos naturais sejam fi-
nitos, o antropocentrismo nos leva a tratar o planeta como mero fornecedor de 
insumos”, pondera Raphael.

Porém, teria a humanidade aprendido a lição com o coronavírus e a forma 
de lidar com a natureza seguirá outra direção a partir de agora? Cada indivíduo, 
em sua casa, pode contribuir para essa necessária mudança? O que temos a apren-
der com os indígenas? Ainda não temos todas as repostas, mas seguem algumas 
contribuições. 
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Contra pandemias, proteção ao meio ambiente

A pergunta de Carlos Nobre, presidente 
do Painel Brasileiro de Mudanças Climáticas e 
pesquisador sênior do Instituto de Estudos Avançados 
da Universidade de São Paulo (USP), instiga, leva 
a uma reflexão necessária e urgente. Mais do que 
uma pergunta para a qual a ciência ainda não tem 
resposta, a sua colocação é um alerta, até porque 
a resposta hipotética dada pelo cientista pode não 
durar para sempre.

“Isso talvez tenha sido sorte”, afinal “estamos 
perturbando um ambiente, estamos trazendo 
populações urbanas para muito próximo da floresta”, 
responde o pesquisador. Para ele, se for analisada 
a origem de outros vírus, bactérias, protozoários, 
será encontrado um caminho muito parecido: “São 
populações urbanas que chegam próximo, perturbam, 
começam a consumir muitos animais silvestres em 
sua alimentação, em uma escala maior. Isso também 
ocorre na Amazônia brasileira”. Portanto, a sorte pode 
mudar a qualquer momento e não será por falta de 
aviso.

Carlos Nobre, que participou do seminário 
“Covid-19 e clima: Como estão conectados?”, 
promovido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU 
em abril, considera uma hipótese dessa suposta 
“sorte”: “Talvez a diferença entre Brasil e China é 

“A grande pergunta para 
a qual eu não tenho 
resposta científica é: 
considerando que a 

Amazônia tem o maior 
número de micro-

organismos de qualquer 
bioma, de qualquer 

ecossistema do mundo, 
são milhões e milhões 

de vírus, bactérias, 
protozoários etc., [...] 
por que a Amazônia 
ainda não foi origem 
de nenhuma grande 

epidemia ou pandemia?” 
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que a legislação brasileira proíbe, desde a década 
de 1930, a comercialização de animais silvestres. 
Isso não impede, mas diminui muito. Na China, é o 
oposto”.  

Mas tal realidade legal não muda o caminho 
necessário para a manutenção dessa “sorte”: “A 
segurança de saúde também vai passar por um 
modelo de equilíbrio muito maior entre populações 
humanas, produção agrícola e manutenção da 
floresta, dos ecossistemas”.

Erik Jennings (PV PA) – coordenador da 
residência médica em neurocirurgia do Hospital 
Regional do Baixo Amazonas (Universidade do 
Estado do Pará), em Santarém, e médico da 
Secretaria Especial de Saúde Indígena (Sesai) 
– é assertivo: “Realmente, com a pandemia, 
ficou claro que o grande problema é como nós 
estamos nos relacionando com o meio ambiente, 
principalmente. Isso é um desequilíbrio que vem 
dessa concepção em que o meio ambiente está 

ao servir do ser humano, está aí para a gente  
usar”.

E nós humanos estamos bastante errados. “A 
gente precisa respeitar realmente e tentar conviver 
com certo equilíbrio e com sustentabilidade com 
o meio ambiente”, declara Erik, que, desde 2003, 
trabalha com os Zo’é, um povo de recente contato, 
com 316 indivíduos habitantes da calha norte do 
Rio Amazonas. Começou ali como voluntário, até 
2005, quando foi contratado pela antiga Fundação 
Nacional de Saúde (Funasa).

Consenso entre cientistas e estudiosos pelo mundo 
afora

Em artigo para o The New York Times, David 
Quammen, autor de “Spillover: Infecções animais 
e a próxima pandemia”, usa até mesmo de certa 
ironia em seu texto: “Quando você terminar de se 
preocupar com esse surto, já preocupe-se com o 
próximo. Ou então faça algo sobre as circunstâncias 
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atuais”. E quais são essas circunstâncias? Ele 
enumera algumas: um arriscado comércio de 
animais selvagens para alimentação humana; 7,6 
bilhões de pessoas passando fome no planeta; e 
ricos e esbanjadores que podem voar pelo mundo 
todo – ou seja, podem voar e levar junto algum 
vírus que se espalha por todos os continentes em 
poucos dias. De acordo com ele, “esses fatores não 
têm precedentes no planeta Terra”.

Mais adiante, escreve: “Nós invadimos florestas 
tropicais e outras paisagens selvagens que abrigam 
inúmeras espécies de animais e plantas – e nessas 
criaturas, tantos vírus desconhecidos. Cortamos as 
árvores; matamos os animais ou os engaiolamos e os 
enviamos aos mercados. Perturbamos ecossistemas 
e liberamos os vírus de seus hospedeiros naturais. 
Quando isso acontece, eles precisam de um novo 
hospedeiro. Muitas vezes, somos nós”. 

Em matéria da National Geographic, Andy 
MacDonald, ecologista do Instituto de Geociências 
da Universidade da Califórnia, em Santa Barbara 
(EUA), especializado em doenças, foi claro: “Já é algo 
bem estabelecido que o desmatamento pode ser um 

grande fator de transmissão de doenças infecciosas”. 
Diz, ainda, que “trata-se de um jogo numérico: 
quanto mais degradarmos e retirarmos os habitats 
florestais, mais expostos estaremos a situações de 
epidemias infecciosas”.

Em entrevista ao jornal El País, a pesquisadora 
britânica, primatologista, pioneira no ativismo 
ambiental, Jane Goodall, confirmou também 
associar a Covid-19 à falta de respeito à natureza. 
Para ela, “o problema não é só não respeitarmos 
o meio ambiente, mas sim não respeitarmos os 
animais: os caçamos, os matamos, os comemos, os 
traficamos. Muitos acabam em mercados de animais 
vivos na Ásia, onde essas diferentes espécies estão 
juntas em situações estressantes e anti-higiênicas”. 

O que podemos fazer?

O biólogo Raphael Rolim de Moura (PV PR), 
professor universitário e atualmente diretor-geral da 
Coordenação da Região Metropolitana de Curitiba, 
também entende que o desequilíbrio ambiental está 
diretamente ligado ao surgimento de pandemias 
como a que estamos vivendo agora. “Desde a 
Revolução Industrial, não estamos conseguindo aliar 
desenvolvimento com preservação ou conservação 
da natureza. Embora seja evidente que os recursos 
naturais sejam finitos, o antropocentrismo nos leva a 
tratar o planeta como mero fornecedor de insumos.” 
Para ele, é urgente mudar “a nossa forma de relação 
com a natureza”, o que é possível, desde que a gestão 
dos recursos naturais seja feita com embasamento 
científico.

Todos nós que estamos no planeta temos, 
em maior ou menor grau, culpa pelo que está 
ocorrendo e cada um, individualmente, pode fazer 
algo onde estiver para evitar novas situações como 
a da Covid-19. Primeiramente, aconselha Raphael, é 
preciso compreender que somos agentes ativos e não 
passivos na gestão do planeta. Ou seja, cada ação 
que desempenhamos, seja ela benéfica ou maléfica, 
tem a sua consequência.  

Assim, “a reutilização da água da máquina 
de lavar e das calhas dos telhados, a compostagem 
doméstica, banhos e demais ações com redução da 
utilização da água, a separação de resíduos em nossas 
casas, o uso de energias alternativas, transporte 
público e bicicletas como modal preferencial para 
a locomoção e uma série de outras ações podem 
desencadear uma reação em cadeia de boas práticas 
que serão benéficas à Terra”.
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Já a “primeira ação de um governo sério 
e responsável é fortalecer os instrumentos de 
controle ambiental”, pois, quando há uma estrutura 
de licenciamento, monitoramento e fiscalização 
adequada, “geramos segurança jurídica não 
somente aos gestores públicos, mas também aos 
empreendedores que, se agirem dentro da legalidade, 
nunca terão problemas ambientais que possam 
encerrar seus negócios”.

Para ele, a recuperação dos biomas é parte 
de uma grande estratégia que visa à conciliação 
entre desenvolvimento e meio ambiente. O manejo 
florestal inadequado gera o empobrecimento do 
solo e pode desencadear o nosso contato com vírus 
altamente letais para a humanidade. “A Síndrome 
Respiratória Aguda Grave (Sars), a Síndrome 
Respiratória do Oriente Médio (Mers) e a Covid-19 
têm, segundo estudos científicos, origem animal 

e há, nesta cadeia de hipóteses, alguma ligação 
com as florestas.” Portanto, devemos “rever a 
maneira como estamos construindo centros urbanos 
respeitando os fatores bióticos (parcela formada 
pelos seres vivos e suas interações no ecossistema)  
envolvidos”.

Raphael entende que nenhum líder deu atenção 
aos alertas de cientistas, ativistas, ONGs etc. de todo o 
mundo para os riscos de estarmos destruindo o planeta 
porque ainda não há a compreensão de que cuidar 
do meio ambiente é cuidar da saúde das pessoas. Ele 
esclarece que, se a temática ambiental não for pauta 
dos gestores públicos mundiais, fatalmente haverá cada 
vez mais prejuízos econômicos como consequência 
desse descuido. “Realizando essa ligação entre meio 
ambiente, saúde e economia, talvez possamos 
convencer que a nossa pauta é a mais importante neste 
momento.” 
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Lições indígenas

Mas o que a humanidade está aprendendo com 
tudo isso ou, ao menos, o que deveria aprender? Para 
Erik Jennings, a grande lição que o coronavírus deixa 
para a humanidade é dar valor à cosmologia indígena, 
que, em sua maioria, é animista. “Eles acreditam em 
deuses, em espíritos, acreditam principalmente que 
todo elemento da natureza tem vida, a água tem 
vida, e tudo o que tem vida, tem espírito; e tudo o 
que tem espírito precisa ser respeitado, porque tudo 
que tem vida e tem espírito pode te trazer algo bom, 
mas também pode te trazer algo ruim.”

Já a pandemia é o resultado das ações humanas 
completamente contrárias às dos indígenas. “Nasce 
de uma dominação, de uma manipulação da 
natureza e do meio ambiente, considerando o ser 
humano como um dominador, e tudo feito a nosso 
bel prazer”, prossegue Erik.

Seguindo esse raciocínio, é fácil compreender 
a importância dos povos que vêm sendo dizimados, 
encurralados. A partir de agora, “está muito mais 

claro que a gente precisa da manutenção desses 
territórios indígenas e da manutenção da cultura 
indígena”. Portanto, para Erik, a humanidade 
precisa não somente preservar, como seguir muitos 
dos ensinamentos, muito da cultura indígena. “E 
isso não tem como a gente fazer sem a proteção 
territorial. Sem proteção territorial, não tem cultura 
e não tem saúde.” 

Erik acredita ainda ser possível proteger os 
povos isolados, sem contato com a sociedade, e 
isso é uma obrigação nossa, “não apenas do Estado 
brasileiro”, mas de todo o planeta, de todos os 
países. De acordo com ele, hoje, na Amazônia, 
existem mais de 114 referências de povos indígenas 
isolados. “A maioria desses povos está isolada por 
uma questão voluntária, estão nos evitando, não é 
uma questão geográfica. É uma questão de direitos 
humanos deixar esses povos viverem como querem  
viver.”

Ele faz um alerta: “Quando um povo isolado 
mantém contato com a nossa sociedade, na melhor 
das hipóteses, 50% morrem de alguma virose, 
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principalmente respiratória, devido à falta de 
imunidade”. No caso dos Zo’é, de recente contato, 
nos últimos 17 anos, por exemplo, foi desenvolvido 
um modelo de assistência à saúde que considerou 
conceitos indigenistas e antropológicos, no sentido 
de assistir a saúde, mas preservar a cultura daquele 
povo. “Trabalhamos com o conceito, também amplo, 
de saúde em que a gente entende que proteção 
territorial é promover saúde para esses povos. Sem 
proteção territorial não tem como a gente pensar em 
promover saúde.” 

Mas como todos nós podemos proteger esses 
povos, sua cultura, seus ensinamentos e, ao mesmo 
tempo, a floresta? Exatamente a partir da proteção 
territorial. “Mas só é possível proteger os povos 
isolados e mesmo os de recente contato se houver 
uma coalizão internacional. Infelizmente, não vejo 
outra saída, a não ser a gente juntar várias entidades 
nacionais e internacionais, mesmo governos de 
outros países, que possam nos ajudar a proteger 
esses povos. Se depender só do Brasil, acho que a 
gente não vai conseguir.” Erik ressalta que existe uma 
polarização enorme, “uma saga de partir para cima 
dessas florestas, dessas áreas onde estão os isolados. 
E uma grande parte da própria sociedade nacional 
assumiu isso como correto, como uma política”. 

Aprender com os indígenas e protegê-los, 
mudar nossa relação com o meio ambiente, com 
os recursos naturais e com o lixo, criar uma rede 
global de proteção a povos isolados e a florestas, 
unir esforços, entidades, governos, poderes, 
comunidades de todo o mundo... O caminho para 
mudarmos a direção não será simples, nem fácil, 
muito menos rápido, mas, com certeza, valerá a 
pena, como destaca o biólogo Raphael de Moura: “O 
planeta é tão incrível que ainda dá tempo. Vimos, 
durante esta pandemia da Covid-19, ecossistemas 
se restabelecendo e animais retornando para locais 
onde antes não eram vistos”. 

Sim, o potencial de recuperação da natureza 
é enorme, “porém temos que encerrar esta guerra 
que travamos com ela. Somos seres que devem estar 
integrados ao planeta e não agirmos como tumores 
malignos consumindo sem parar seus recursos”. 

Uma coisa já aprendemos: “tudo o que tem 
vida, tem espírito. E tudo o que tem espírito precisa 
ser respeitado, porque tudo que tem vida e tem 
espírito pode nos trazer algo bom, mas também pode 
nos trazer algo ruim”. Que não nos esqueçamos.

Para saber mais: 

Seminário “Covid-19 e Clima: Como estão conectados?”, 
promovido pela Rede Brasil do Pacto Global da ONU

El País: Jane Goodall: “Não deixarei que sujeitos como 
Trump e Bolsonaro me façam calar. Morrerei lutando”

Greenpeace Brasil: As Árvores Somos Nozes 23 – 
Degradação ambiental e o surgimento de doenças

Erik Jennings: 

Amazônia vive pandemia de destruição com Covid-19 e 
ofensiva de Bolsonaro

Covid-19 mostra que medicina concentrada em grandes 
hospitais tem que ser superada

The Amazon: Deregulation and deforestation fuel the 
pandemic

Offensive against the Amazon: An incontrollable 
pandemic

Ofensiva contra a floresta: uma pandemia incontrolável

National Geographic: Desmatamento está causando 
aumento de doenças infecciosas em humanos

The New York Times: We Made the Coronavirus Epidemic

https://www.youtube.com/watch?v=vNJvvdbxELc
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-06-22/jane-goodall-nao-deixarei-que-sujeitos-como-trump-e-bolsonaro-me-facam-calar-morrerei-lutando.html
https://brasil.elpais.com/smoda/2020-06-22/jane-goodall-nao-deixarei-que-sujeitos-como-trump-e-bolsonaro-me-facam-calar-morrerei-lutando.html
https://www.greenpeace.org/brasil/podcast/as-arvores-somos-nozes-23-degradacao-ambiental-e-o-surgimento-de-doencas/
https://www.greenpeace.org/brasil/podcast/as-arvores-somos-nozes-23-degradacao-ambiental-e-o-surgimento-de-doencas/
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/amazonia-vive-pandemia-de-destruicao-com-covid-19-e-ofensiva-de-bolsonaro.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/05/amazonia-vive-pandemia-de-destruicao-com-covid-19-e-ofensiva-de-bolsonaro.shtml?utm_source=whatsapp&utm_medium=social&utm_campaign=compwa
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/04/covid-19-mostra-que-medicina-concentrada-em-grandes-hospitais-deve-ser-superada.shtml?origin=folha
https://www1.folha.uol.com.br/ilustrissima/2020/04/covid-19-mostra-que-medicina-concentrada-em-grandes-hospitais-deve-ser-superada.shtml?origin=folha
https://lab.org.uk/the-amazon-deregulation-and-deforestation-fuel-the-pandemic/
https://lab.org.uk/the-amazon-deregulation-and-deforestation-fuel-the-pandemic/
https://news.mongabay.com/2020/06/offensive-against-the-amazon-an-incontrollable-pandemic-commentary/
https://news.mongabay.com/2020/06/offensive-against-the-amazon-an-incontrollable-pandemic-commentary/
https://amazonialatitude.com/2020/05/22/ofensiva-contra-a-floresta-uma-pandemia-incontrolavel/
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/12/desmatamento-esta-causando-aumento-de-doencas-infecciosas-em-humanos
https://www.nationalgeographicbrasil.com/meio-ambiente/2019/12/desmatamento-esta-causando-aumento-de-doencas-infecciosas-em-humanos
https://www.nytimes.com/2020/01/28/opinion/coronavirus-china.html
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Depois da COVID-19, quais 
direções seguir?

Um acordo, um pacto mundial será necessário em prol de um futuro que tra-
ga maior igualdade social e respeito ao meio ambiente, um pacto que una institui-
ções, governos, políticos, ativistas, sociedade, cada um dos indivíduos que habitam 
a Terra. Em artigos, Adelaide Prata (PV CE), Roberto Tricoli (PV SP) e o consultor em 
meio ambiente e sustentabilidade Fábio Feldmann trazem reflexões sobre o que 
virá depois da pandemia – ou o que deveria vir – visando a um futuro mais iguali-
tário e de respeito ao planeta.   

Feldmann analisa o que vem sendo chamado de “Green New Deal”, que, se-
gundo ele, “ultrapassa a dimensão do clima ao propor o combate às desigualdades 
sociais, item hoje inafastável da agenda global e nacional da maioria dos países 
pobres e ricos, com rebatimento forte em termos eleitorais em todos eles”.

Para Adelaide Prata, há “a necessidade urgente de agirmos no sentido da re-
tomada das agendas já postas em organismos nacionais e internacionais e pautar 
essa construção nos organismos governamentais e na sociedade civil em todas as 
escalas territoriais”. Segundo ela, “não partiremos do zero. Já possuímos significa-
tivos documentos orientadores para nos guiar [...]”. 

Tricoli, por sua vez, discorre sobre a desigualdade nas cidades: “Nós temos 
que direcionar todos os nossos esforços no debate com a sociedade sobre uma 
nova economia, mais limpa, mais local, criativa e inclusiva”. De acordo com ele, 
um dos problemas a serem enfrentados é o do deslocamento: “Atualmente, duas 
horas é o tempo médio que as populações das periferias gastam nas grandes ci-
dades brasileiras para o trajeto ao trabalho em dias normais. As periferias estão 
isoladas, em abandono. É preciso agir localmente”. 
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Cuidando da nossa casa comum:  
uma rede de muitos para todos
>  Adelaide Maria Braga da Silva Prata

Contra a desigualdade nas cidades,  
ações locais para inclusão
>  José Roberto Tricoli

O Brasil está na contramão 
do Green New Deal
>  Fabio Feldmann
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O Brasil está na contramão do Green New Deal
>  Fabio Feldmann

 Como a Covid-19 tem uma feição supranacio-
nal, exigindo muito mais do que medidas nacionais, 
com impacto na economia global, trouxe, para a 
agenda mundial, a crise conhecida do aquecimento 
global, cujos danos se revelam pela ampliação ine-
gável dos desastres naturais, que geram para os mais 
pobres os maiores ônus. 

Mas as consequências piores estão chegando 
com graves impactos na agricultura mundial, em ter-
mos de oferta de alimentos e redistribuição de cultu-
ras em função de fatores como mudança de tempe-
ratura e, especialmente, de regime hidrológico. São 
tantas e graves mudanças em curso: altas tempera-
turas e derretimento do Ártico, enchentes e inunda-
ções, ondas de calor e aumento de morbidades.

Impõe-se o que se chama de “adaptação”, na 
qual se incluem medidas que venham a permitir que 
nos preparemos para esses cenários preocupantes e 
cada vez mais reais, que vão desde os impactos da 
elevação do nível dos mares, passando pelo fenôme-
no da “acidificação dos oceanos” e, como já mencio-
namos, secas prolongadas em algumas regiões e, em 
outras, chuvas aterrorizantes.

Mas é no campo da mitigação que devemos 
pensar, isto é, o que fazer para diminuir o lançamento 
dos gases do efeito estufa na atmosfera. A depender do 
nosso engajamento nessa redução, podemos assegu-

A Covid-19 
demonstrou as nossas 
vulnerabilidades de 
modo irretocável: 

mesmo com todo o 
progresso da ciência e da 
medicina, fomos pegos 
de calça curta frente a 

um vírus devastador, que 
levou à morte milhares 
de pessoas, impôs uma 

radical mudança de 
hábitos e expôs uma 
radiografia da cruel 

desigualdade social pelo 
mundo afora.
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rar uma diminuição dos danos, sendo que o Acordo de 
Paris, firmado em 2015, estabeleceu um compromisso 
de limitar esses gases em um patamar que assegure um 
aumento de temperatura média do planeta até 1 °C, em 
um curto prazo, e até 5 °C até o fim deste século.

Muita gente séria está pessimista com a viabi-
lidade real do Acordo de Paris, mas a Covid-19 de-
monstrou que a redução das atividades econômicas 
conteve os gases do efeito estufa na atmosfera con-
cretamente e tornou as cidades menos poluídas, já 
que muitos poluentes não são gases do efeito estufa.

Ainda que essa constatação pareça óbvia para 
muita gente, o que se viu foi uma espécie de prova dos 
nove. Com isso, certamente fica claro que as atenções se 
dão no campo da política na qual se inserem os gover-
nos e os parlamentos. E, com eles, outros atores essen-
ciais como as empresas, incumbidas da oferta de produ-
tos e de serviços de baixo carbono. Além da sociedade 
civil, por óbvio, e da comunidade científica.

Mas a liderança certamente deverá incluir a es-
fera política, eis que os arranjos institucionais neces-
sitam de marcos legais e de instrumentos econômi-
cos para viabilizar essa “economia de baixo carbono”.

E aqui vale a pena mencionar que a Covid-19 
demonstrou por “a” mais “b” o papel do Estado nes-
sas megacrises: dá para imaginar o que seria de to-
dos sem a intervenção dos governos na mitigação dos 
prejuízos sociais gerados pela paralisação das econo-
mias? E a regulação do isolamento social?

No mundo com o pioneirismo de parlamenta-
res norte-americanos, dá-se o nome de Green New 
Deal a essa ideia de instituir um grande programa 
macroeconômico de transição para a economia de 
baixo carbono mediante estímulo à energia reno-
vável sem combustível fóssil, agricultura com pouca 
intensidade de gases efeito estufa, enfim, atividades 
econômicas com menor pegada de carbono.

O Green New Deal ultrapassa a dimensão do 
clima ao propor o combate às desigualdades sociais, 
item hoje inafastável da agenda global e nacional da 
maioria dos países pobres e ricos, com rebatimento 
forte em termos eleitorais em todos eles.

Exemplo do efeito eleitoral: as recentes elei-
ções francesas com a vitória dos verdes pode assi-
nalar uma importante tendência na Europa, sendo 
relevante observar as próximas eleições americanas. 
De um lado, o atual governo Trump, com posição ne-
gacionista, saindo do Acordo de Paris, e a candidatu-

ra democrata de Joe Biden, cogitando escolher uma 
mulher para a vice-presidência, com possibilidade de 
que venha ser a deputada Alexandria Ocaso Cortez, a 
grande líder do Green New Deal.

Essa ideia hoje está na boca de muitos líderes 
mundiais, com inspiração no New Deal criado por 
Roosevelt para fazer frente à grande depressão dos 
anos 1930 do século 20.

Infelizmente, temos um governo negacio-
nista que, diante de tudo, finge ignorar o aque-
cimento global e estimula o desmatamento da 
Amazônia e de outros biomas, colocando o Brasil 
como um país que, em plena pandemia, aumenta 
suas emissões de gases. Com isso, nos coloca em 
um papel horroroso e com grave repercussão no 
pós-Covid-19, afastando investidores e fechando 
mercados para nossas exportações.

Mas realmente graves são os impactos dire-
tos na Amazônia com toda essa destruição a ame-
açar nosso maior patrimônio. Enfim, estamos lide-
rando o atraso em termos de aumento da nossa 
contribuição ao aquecimento global e rasgando 
a Constituição, ao invés de liderar o Global Green 
New Deal.

Triste, muito triste.

Fabio Feldmann 
é advogado e administrador e foi eleito 

deputado federal por três mandatos 
consecutivos (1986-1998). Como deputado 

constituinte (Constituição de 1988), foi 
responsável pela elaboração do capítulo 
destinado ao meio ambiente. Também 
participou de importantes ONGs, entre 

elas, Greenpeace, Global Reporting Initia-
tive (GRI) e Fundação S.O.S Mata Atlântica. 
Atualmente, dirige seu próprio escritório 
de consultoria, que trabalha principal-

mente com questões relacionadas ao meio 
ambiente e à sustentabilidade. 
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Cuidando da nossa casa comum:  
uma rede de muitos para todos
>  Adelaide Maria Braga da Silva Prata

Estamos diante de um cenário mundial desa-
fiador. Enquanto seres hoje encarnados, não tivemos 
experiência igual. Por isso, temos que ter a ciência 
como o único foco para a nossa orientação, dia após 
dia, uma observação por vez e assim seguimos. En-
tretanto, apesar das imensas dores causadas pelas 
perdas de milhares de vidas, temos que pensar em 
um cenário onde amanhã possamos voltar à vida 
plenamente de forma presencial, onde possamos 
demonstrar nossos afetos de forma livre, agora com 
a experiência e a dor do isolamento, seus efeitos, 
causas e consequências, e definir de forma conjunta 
como morar na casa comum a todos ditos humanos. 

Como se não bastasse toda essa situação pan-
dêmica, o Brasil passa por um processo interno de 
transformações e involuções jamais pensadas após 
12 anos de avanços nas políticas públicas do país. 
Estamos a presenciar retrocessos significativos em 
todas as áreas que visam a proteção, organização, ex-
pansão, direitos e desenvolvimento nas formas ma-
cro e microeconômica. Um terço dos nossos cidadãos 
escolheu o que de pior poderia nos representar e as 
consequências estão sendo sentidas por todos que 
possuem um pensamento mais humano, de mais 
igualdade de oportunidade, de mais consciência dos 
processos que devem ser implementados, enfim, por 

Dentro da séria crise 
interna e externa, 

estamos todos no meio 
de uma crise sanitária 

mundial, com paralisação 
das atividades humanas, 

colocando as pessoas 
em isolamento social, 

havendo a orientação de 
que o trânsito se limite 
aos serviços essenciais, 

com redução drástica nos 
transportes, de modo 
que os demais serviços 

possam ser realizados de 
forma virtual.
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todos aqueles que têm a percepção da diversidade 
humana que compõe nosso país.

Em cada área do fazer humano, temos registro 
de bons encaminhamentos para um existir planetário 
com mais responsabilidade. Sabemos que o sistema 
montado não responde às necessidades do todo. Se a 
condução permanecer como está, vamos ver e conspi-
rar contra a nossa própria existência. Há que se empre-
ender uma jornada hercúlea para nos reinventarmos e 
evoluirmos do homo sapiens para o homo noéticus (a 
noética é uma nova ciência que estuda os fenômenos 
subjetivos da consciência, da mente, do espírito e da 
vida a partir do ponto de vista da ciência).

Há muito tempo, vários grupos, em todo o 
mundo, começaram a perceber as necessidades de 
pautar esses cuidados com o planeta e com o todo 

que ele abriga e, de forma fragmentada, realizaram 
ações, atos, conferências, criaram organismos, reali-
zaram pesquisas científicas, escreveram manifestos, 
publicaram recomendações, criaram novos equi-
pamentos, nova arquitetura, design de processos, 
agricultura (orgânica, biodinâmica etc.), pecuária 
sustentável, novas formas de viver no urbano, comu-
nidades rurais e alternativas, energias renováveis, 
novos métodos de educação etc. Estamos desper-
tando para o verdadeiro sentido do termo religião, 
re-ligare, ligar com o divino, presente em todas as es-
piritualidades – Cristianismo, Budismo, Hinduísmo, 
Espiritismo, Judaísmo, Candomblé, Xamanismo etc.

Como conceito filosófico, em linhas gerais, a 
dimensão espiritual do homem define-se como o 
convergir e o conectar para um caminho de respeito, 
comunhão, equilíbrio, paz e cuidado com o todo. É a 
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grande equação que os seres formuladores têm como 
desafio: tecer a teia de sustentação para uma nova 
formulação do nosso sistema e caminhar na beleza, 
ressignificando o viver, tendo como direção e propó-
sito de abrir o coração e, assim, acolher e cuidar do 
humano em nós. Desenvolver nossas formulações e 
descobertas por tantos séculos a favor de uma vida 
menos dura, extirpando as questões das discrimina-
ções, assegurando direitos existenciais, harmonizan-
do nossa convivência com a natureza e restabelecen-
do um mundo do trabalho menos opressor.

É necessário que as pessoas percebam o quan-
to o mundo se modificou e se instrumentalizou pelas 
tecnologias da informação nos últimos 30 anos, re-
volucionando nossa forma de viver, de se relacionar.

A rede mundial de computadores nos permitiu 
o acesso a todas as áreas do conhecimento, a comuni-
cação de forma fluida com qualquer parte do mundo. 
Esse instrumento tem que operar a favor da sustenta-
ção deste planeta. E será imprescindível sua utiliza-
ção, pois será através dele que nos conectaremos para 
desenvolver as convergências necessárias, da escala 
micro à macroterritorial, entre iguais e complementa-
res, ajudando na resolução dos vários problemas que 
o planeta enfrenta.

O homem produziu a espetacular descoberta 
de conexão e de ajuda que é a tecnologia da infor-
mação. Juntar essa descoberta de desenvolvimento 
mental do homem, que é a rede mundial de compu-
tadores, buscar e organizar os cientistas, seus estudos 
e descobertas, os menos letrados e suas sabedorias, os 
líderes nas suas áreas e amplitudes, todos os profissio-
nais, certificados ou não, todas as raças, todos os or-
ganismos sociais que, de forma institucionalizada ou 
não, existam, e estabelecer uma grande via em todos 

os níveis de territorialidade do planeta para cuidar 
da casa comum será a tarefa para a construção de 
um mundo inclusivo, livre e cuidador.

Nesse cenário global paralisado, existe um desafio 
para a construção de uma coalizão mundial envolvendo 
todos os organismos sociais que estejam relacionados à 
vida das pessoas neste espaço físico chamado terra.

Há a necessidade urgente de agirmos no 
sentido da retomada das agendas já postas em or-
ganismos nacionais e internacionais e pautar essa 
construção nos organismos governamentais e na so-
ciedade civil em todas as escalas territoriais.

Não partiremos do zero. Já possuímos signi-
ficativos documentos orientadores para nos guiar, 
como a encíclica papal Laudato Si’, os Objetivos do 
Desenvolvimento Sustentável (ODS), a Carta da Ter-
ra, a Declaração Universal dos Direitos Humanos e 
tantos outros. Esses são grandes guias para iluminar 
o caminho.

Precisamos criar 
um ambiente de 

convergência para 
propor um caminhar 

em busca de um 
desenvolvimento 

centrado nas pessoas 
e no cuidar da Mãe 

Terra, respeitando cada 
um de seus reinos: 
animal, vegetal e 

mineral, sob o manto 
inspirador da Laudato 

Si’ e dos Objetivos 
do Desenvolvimento 
Sustentável liderados 
pela Assembleia Geral 

das Nações Unidas (ONU).
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A encíclica papal de Francisco (2015) nos co-
necta diretamente com essa visão do cuidado com a 
nossa casa comum, revela os princípios que nortea-
rão o caminhar dos despertos e sensibilizados para 
essa necessidade urgente. Os temas abordados tra-
zem luz para caminharmos na beleza e nos significa-
dos imprescindíveis para todos os moradores da Ter-
ra, com a amplitude necessária para que possamos 
construir, resgatar e ressignificar o que por séculos 
foi posto à margem, como acessório ou como objetos 
descartáveis, seja pela ignorância, seja pela ganância 
por dinheiro, seja por uma alma opressora que mui-
tos ainda carregam.

Como pontos de partida, temos as metas do 
desenvolvimento sustentável estabelecidas pela As-
sembleia Geral da ONU: erradicação da pobreza, 
fome zero e agricultura sustentável, saúde e bem-
-estar, educação de qualidade, igualdade de gênero, 
água limpa e saneamento, energia acessível e limpa, 
emprego digno e crescimento econômico, indústria, 
inovação e infraestrutura, redução das desigualda-
des, cidades e comunidades sustentáveis, consumo 
e produção responsáveis, combate às alterações cli-
máticas, vida debaixo da água, vida sobre a terra, 
paz, justiça e instituições fortes, parcerias em prol 
das metas. E acrescentaria, ainda, a justiça interge-
racional e a cultura. Daqui, tudo se irradia em círcu-
los virtuosos de mudança no eixo do cuidado com a 
nossa casa comum. Sua amplitude inclui o todo que s 
omos nós.

Existem outros aspectos estruturantes e im-
portantes que precisam ser sempre observados no 
desenvolvimento de todas as metas: planejamento, 
gestão, jurídico, financeiro, administração, comuni-
cação, articulações, saúde, educação, assistência so-
cial, ambiente, inovação, tecnologia da informação e 
cultura. Estão contidos em todas as metas do cuida-
do com a casa comum, de uma forma mais robusta 
ou menos robusta, e alguns como imprescindíveis na 
execução dessas metas.

Na morada pessoal do ego, tão inflamado pelo 
medo da escassez, da guerra, das perdas e da própria 
morte, para além das dores que as batalhas do existir 
nos deixaram e deixam, temos de reconhecê-las não 
como força de paralisação de nossas vidas, mas como 
aprendizado do viver. Precisamos acessar o poder de 
amar e de nos encantarmos com o divino que é viver 
esta existência e de nos conectarmos com o poder da 
transformação quando enxergamos o outro como parte 
de nós. De juntarmos todos que vibrem nessa sintonia 
do cuidado com a casa comum. Para isso, temos que 
tornar como decreto número 01/2020 – Conhece-te a ti 
mesmo, encarar primeiro nosso EU, o que carregamos 
como crenças, nossos preconceitos, nossas caixinhas 
mais fechadas, e compreender como isso impacta as 
nossas relações com as pessoas, e o quanto cria separa-
ção entre o eu e o nós; trazer à consciência nossos limi-
tes pessoais e ampliar nossa visão para cuidar do agora 
e das gerações futuras, para aqueles que acreditam em 
reencarnação, na volta.
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 Juntar os despertos, organismos e pessoas, 
estabelecer uma adesão a esse propósito será o pri-
meiro passo, o que já estaria dentro da meta “17” 
– Parcerias em prol das metas. Perceber que, nas di-
mensões territoriais e em suas escalas (localidades, 
bairros, municípios, divisões territoriais estaduais, 
regiões nacionais, nações, subcontinentais e conti-
nentais), estão inclusas também todas as metas. Ar-
ticular e criar instrumentos de interlocução, sermos 
fiéis aos princípios da encíclica e tecer uma grande 
rede que nos conecte, este é um princípio criador.

A questão estruturadora é com qual meta me 
identifico do lugar onde estou, onde posso fazer a 
diferença e em qual escala territorial posso atuar. E, 
a partir desses focos, ouvir as pessoas, realizar pes-
quisas e diagnósticos, resgatar os existentes e atua-
lizá-los. Esses dados são extremamente importantes 
para alcançar os resultados dos Objetivos do Desen-
volvimento Sustentável.

A ciência, as escolas superiores precisam se 
conectar com e onde o povo e seus problemas estão. 
Sair do conforto de seus escritórios, conviver com as 
comunidades rurais e urbanas, ver seus problemas, 
sem desconsiderar seus saberes, sua cultura, encon-
trar a melhor solução juntos.

Propomos uma 
articulação que só 

pode ser construída 
por humanos despertos 

para cuidar do nosso 
planeta, pelo interesse 

das vidas de todos e 
de tudo. Uma ação 
solidária de pessoas 

já sensibilizadas 
se faz necessária 

com urgência, pois, 
certamente, estamos a 
poucos passos de nos 

destruirmos.
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Adelaide Maria Braga da Silva Prata 
 é cuidadora do Espaço Holístico Casa-

rão Gavião (adelaideprata@gmail.com). 
Em suas palavras: “Sou constituída pela 

escola onde aprendi a ler, família, amigos 
e livros, tenho meu caminho espiritual na 
tradição do catolicismo e do xamanismo, 
meus pensamentos são constituídos de 
uma práxis de base comunitária, meus 

sentimentos são os de um coração acolhe-
dor e meu corpo reflete a idade, o cuidado 

e o descuidado dos anos de existência”.

Sigamos. Muito a se fazer, ajustar, acrescentar, 
retirar e excluir, mas convergir é uma necessidade e 
saibamos que cada um é fundamental com seus sa-
beres, conhecimentos e vivências, e, neste momento 
de ataque às instituições democráticas e aos organis-
mos populares nacionais e internacionais, é exigida 
de todos nós uma união a favor da vida. Somos todos 
parentes.
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Creio que a sociedade 
precisa de um rumo 

para trilhar o caminho 
da autotransformação. A 
ideia exposta é para ser 

uma provocação à espécie 
humana e vai exigir dos 

despertos uma briga 
interna, dentro da estrutura 
do ser, e outra externa, na 
estrutura do relacionar-se 
com os outros e com as 

outras espécies. 

https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
https://www.mma.gov.br/estruturas/agenda21/_arquivos/carta_terra.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2018/10/DUDH.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
http://www.vatican.va/content/francesco/pt/encyclicals/documents/papafrancesco_20150524_enciclica-laudato-si.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
https://nacoesunidas.org/wp-content/uploads/2015/10/agenda2030-pt-br.pdf
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Contra a desigualdade nas cidades,  
ações locais para inclusão
>  José Roberto Tricoli

A desigualdade nos centros urbanos foi um dos 
grandes fatores que levaram o coronavírus a alcançar 
proporções tão desastrosas no Brasil. E não será fácil 
organizar as cidades para todas as transformações ne-
cessárias no pós-pandemia. A única certeza que temos 
é que as coisas mudarão. Se não já, mudarão depois... 
Como caminhar nesse movimento? Nossos novos pre-
feitos e prefeitas, vereadores e vereadoras, deverão 
fazer um esforço muito grande para criar mecanismos 
de inclusão das pessoas e das comunidades e garantir 
lugar no transporte para esse novo lugar.

Antes de mais nada, eu me pergunto se estamos 
exercitando o pensamento verde, o que é necessário 
para acontecer o novo PV que queremos construir. Nós 
temos que direcionar todos os nossos esforços no de-
bate com a sociedade sobre uma nova economia, mais 
limpa, mais local, criativa e inclusiva. Se, por um lado, 
há a necessidade de garantir as famílias com repasses e 
um programa de renda mínima, por outro, há a neces-
sidade de garantir normas claras que assegurem a pro-
teção dos ecossistemas dentro das cidades e no entorno 
delas. A mudança é uma certeza. A transformação é ne-
cessária. Então, devemos fazer com que essa mudança 
seja para melhorar a vida das pessoas e corrigir os erros 
e os equívocos acumulados na construção das cidades. 
É preciso adotar os ditames da Reforma Urbana estabe-
lecidos desde o Estatuto das Cidades e das metrópoles.

O grande desafio para o que virá após esse perío-
do de isolamento e contenção social é o enfrentamento 
necessário dos desequilíbrios e das desigualdades nas 
cidades. Mais que nunca, épreciso desenvolver meca-
nismos e políticas públicas para diminuir a distância 
social e econômica. Não apenas construir propostas 
concretas para dar as garantias necessárias à sobrevi-
vência, mas também apresentar um plano de recupe-
ração da economia, do ambiente e da vida das pessoas.

O Brasil tem um dos maiores 
índices de desigualdade do 

mundo, uma dívida acumulada 
no tempo e perversa contra 

as populações mais pobres. É 
constante em todas as cidades 
uma parte da população estar 

abandonada e invisível aos olhos 
dos governantes e dos gestores.
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Não bastasse tudo isso, temos um momento crí-
tico e de distensão. Vivemos a pandemia na Saúde e o 
pandemônio no governo federal. A pandemia impac-
tando a vida das pessoas, colapsando o sistema de saú-
de, e o governo gerando crises sequenciadas, factoides, 
fake news, sem governar.

A gestão democrática está ameaçada, as políticas 
públicas estão sendo desmontadas no meio ambiente, na 
economia, na educação, na cultura. Não se trata apenas de 
ver instalados no poder os inimigos das causas que sempre 
defendemos, fosse assim, estaríamos vivendo apenas mais 
um capítulo da democracia brasileira. Mas não, o que vi-
venciamos é uma ameaça real e um risco iminente sobre 
nossas liberdades e nosso futuro comum. 

O que não nos impede de pensarmos desde já so-
bre o que queremos daqui em diante, em quais cidades 
queremos viver, em qual sociedade. Mas quais serão os 
caminhos?

Acesso ao trabalho

Os problemas que teremos de enfrentar no pós-
-pandemia são clássicos e contínuos, vistos por mui-
tos como se fossem normais. Para mim, entre os mais 
importantes, está a locomoção nas grandes cidades, o 
tempo muito longo que as pessoas gastam diariamente 
para chegar ao trabalho e para ter acesso aos serviços 

e aos equipamentos de que necessitam. O ideal seria 
termos acesso a pé ou a curta distância em 15 ou 20 
minutos. Além de longas distâncias, temos o tempo de 
espera, as aglomerações, os trajetos. Tudo é estresse, 
gerando desconforto, indignidade e muito prejuízo.

Atualmente, duas horas é o tempo médio que as 
populações das periferias gastam, nas grandes cidades 
brasileiras, para o trajeto ao trabalho em dias normais. 
As periferias estão isoladas, em abandono. É preciso 
agir localmente. 

A “cidade em 15 minutos” é um conceito que 
vem sendo difundido no mundo. Ao invés de se ter um 
grande centro ou as atividades planejadas por setores 
e em distâncias diametrais, sugere-se potencializar ou 
criar vários centros e equipá-los com o que for neces-
sário, computadores, internet, e proporcionar suprir as 
necessidades cotidianas. É hora de reconstruir o concei-
to de núcleos com características e identidade próprias, 
revisitar, em nossas lembranças, o que entendemos por 
bairro, vila, comunidade.

É preciso redescobrir as afinidades, a identidade 
comum. Há muitas experiências nesse sentido, no Bra-
sil inclusive, próximas a nós e com ideário de sustenta-
bilidade. Por que não multiplicamos isso?! Muitas vezes 
é porque o gestor municipal usa esse modelo de forma 
midiática, sem a consistência de efetivação das ações 
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em programas permanentes e que tenham sido absor-
vidos e aprovados pela maioria da população, de forma 
plural, para além da afirmação de ideologia partidária. 

Um dos aspectos mais perversos dos pontos de 
desigualdade nas cidades é o acesso ao trabalho. Há 
grandes massas de população morando nas bordas da 
cidade, distantes do trabalho, tendo que se submeter ao 
máximo de desconforto. Quando há trabalho... E se elas 
pudessem trabalhar remotamente, em núcleos, em suas 
comunidades, ou próximo de suas casas?

Vejo ser possível equipar espaços disponíveis, 
construir pequenos centros nas comunidades. Há espa-
ços ociosos ou degradados nos bairros e vilas. Recuperar 
esses espaços para atividade produtiva criativa é uma 
ação eficiente de ecologia urbana. 

Criar espaços alternativos e coletivos para o tra-
balho e o aprendizado em que a comunidade possa 
compartilhar estações e equipamentos, ferramentas 
etc. A organização público-civil pode viabilizar proces-

sos, criando equipes de apoio, dando suporte tecnoló-
gico. As câmaras podem criar legislação de incentivo e 
redução de custos, aprovar programas e investimentos.  
Ou os coworkings e as startups são possibilidades ape-
nas para um segmento seleto da sociedade? Podem e 
devem ser de iniciativa pública também! E para aten-
der as comunidades.

Se discutimos o acesso ao trabalho, também te-
mos que discutir as novas relações e quais profissões 
ainda existirão, quais sucumbirão. Se a forma de edu-
car e formar já se esgotou como modelo no que hoje é 
feito nas escolas e instituições, então esse desafio deve 
ser enfrentado também na escala local pelos agentes 
públicos e ativistas da causa. O compromisso com a 
educação integral do indivíduo, que a cada sete ou dez 
anos tem que se reestruturar para mudar de posição, 
deve ser pactuado nas cidades.

Esse desafio não está colocado só pensando na 
juventude ou nas crianças. É para cada segmento mar-
ginalizado, invisível e esquecido da população... Intera-
ção e integração geracional é uma possibilidade real no 
território local. E esses modelos de associação e com-
partilhamento podem ser múltiplos. Podem ser não só 
baseados nos conceitos iniciais do cooperativismo, mas 
também nas novas formas de realizar, dividir as tarefas 
nos processos produtivos e realizadores, que estão sen-
do testados por aí. Na cidade, seus núcleos e iniciativas 
locais devem ser os laboratórios e oficinas do novo. 

No futuro, muitas das 
profissões que hoje 

conhecemos não existirão 
mais. Muita rotatividade 
e alteração nos perfis de 
profissão farão com que 
as pessoas necessitem de 
capacidade de adaptação. 

A pandemia e a quarentena 
mostraram que muitas das 
atividades podem ser feitas 

remotamente, longe das 
bases das empresas. Mas 
muitas das pessoas que 

potencialmente poderiam 
trabalhar assim não têm 
suporte em casa, nem 

espaço... 
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Fortalecimento da economia local

Ações diretas nas cidades organizadas pelas pre-
feituras podem favorecer a economia local e regional. 
As prefeituras podem criar mecanismos para fortalecer 
os círculos do empreender, o produzir e o consumir lo-
cal.  Além de atuar na microeconomia, esse modelo po-
lui menos, porque gera menos fluxos, logística e trans-
portes (embalagens, lixo e resíduos), tem menor custo, 
agrega valor e potencializa.

Também é importante mapear os produtores, 
comerciantes, distribuidores, incorporando inovações e 
novas tecnologias, aproximando o que está perto e mui-
tas vezes desconhecemos em nossas próprias cidades. O 
que faz seu vizinho, ou sabe e poderia fazer, para suprir 
uma demanda local?

As novas plataformas digitais podem facilitar, e 
com custo baixo, o surgimento de novos coletivos de 
empreendimento e consumo. O coletivo pode se apro-
priar dessas ferramentas e ter o domínio dessas infor-
mações tão estratégicas. 

Outra ação necessária são os programas de renda 
mínima, que devem estar associados às novas frentes de 
trabalho e à formação das capacidades profissionais. E 
é necessário que o poder local articule os vários progra-
mas nas esferas de poder. Ao assumir o protagonismo 
disso, deve incrementar a participação dos movimentos 
e das organizações da sociedade.

Há, ainda, que se combater a invisibilidade e 
o abandono, reduzir cargos políticos e perdulários, 
mas não para reduzir despesas e, sim, para transferir 
essas verbas aos programas de renda mínima e ação 
comunitária. 

E não podemos deixar de falar da desigualdade 
na arrecadação. Quem puder analisar com cuidado e 
atenção os dados de arrecadação de orçamento públi-
co (mesmo o municipal), cruzando com as informações 
do perfil dos contribuintes, vai concluir que quem mais 
paga, e mais assiduamente, são os que detêm menor 
riqueza e os mais pobres. 

Os índices de inadimplência no IPTU, por exem-
plo, são maiores para os que têm maior poder econô-
mico. Os que têm mais propriedades usufruem mais 
e pressionam por anistias e incentivos desvinculados. 
Então, utilizar o orçamento municipal para educar a 
população contribuinte, corrigir os maus pagadores e 
gerar o máximo de inclusão, e com transparência, no 
momento do planejamento e das decisões pode ser 
transformador.

Nesse sentido, é possível organizar a arrecadação 
e os modelos de cobrança para alterar essa situação de 
injustiça e desigualdade. Estabelecer regras claras para 
fazer pagar mais quem consome mais, quem polui 
mais, quem desperdiça mais, suja mais... Isso me refiro 
principalmente às taxas e tarifas de lixo, água, esgoto, 
iluminação pública. Implantar incentivos redutores de 
impostos para quem reduz custos na manutenção e na 
conservação da cidade, seja na limpeza ou na conserva-
ção de patrimônio, seja na participação em programas 
de renda ou formação, oficinas de arte ou esporte, por 
exemplo.  

Segurança biológica

Para além dos programas já existentes de saúde fa-
miliar, é necessário ampliar substancialmente o número 
de agentes comunitários de saúde, de vigilância sanitária 
e epidemiológica, de esportes e lazer, de cultura, e tam-
bém reconhecer os recicladores e catadores como agentes 
ambientais. Na base e nos territórios das cidades, deverão 
ser orientados para serem os agentes transformadores da 
realidade perversa das bordas e periferias.  
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Em recente live, Fernando Gabeira citou a neces-
sidade de discutirmos nas cidades a segurança biológica 
diante da pandemia e das eleições, de ter como ban-
deira para esse momento o saneamento básico. No que 
concordo plenamente.

É preciso discutir esses eventos extremos que afli-
gem as populações, a pandemia, as enchentes, os surtos 
de doenças, as ondas de calor, as secas nas cidades, “como 
o desmatamento colaborou para ressurgir a febre amare-
la nas cidades brasileiras”, mas também essa necessidade 
básica que é o saneamento. O direito ao saneamento não 
deve ser um privilégio das classes média e alta. 

  O saneamento ambiental deve, sim, ser a base 
da discussão para enfrentarmos os problemas nas cida-
des e pauta das eleições municipais, encontrando for-
mas e estratégias para enfrentarmos os problemas mais 
expostos e desmascarados com o coronavírus. O sanea-
mento ambiental com foco em segurança biológica, a 
mobilidade urbana e as ações na economia devem ser a 
tônica das discussões pós-Covid-19.

Na retomada das atividades coletivas, social e pú-
bica, será importante observar as “novas” regras de dis-
tanciamento social (afinal sempre existiram como reco-
mendações) quando da escolha dos espaços coletivos e da 
implantação de novos equipamentos e serviços. Questão 
básica para nós da arquitetura, essa lógica da segurança 
biológica pós-quarentena deve ser adotada mesmo que 
contrarie os interesses da especulação imobiliária e das 
“regras de mercado” da construção civil. Com a Covid-19, 
essas regras elementares do bem-estar colocadas pela na-
tureza voltam a ser consideradas: recuos em relação aos 
logradouros, distâncias entre as construções, insolação, 
ventilação permanente e natural.

Inclusão e participação

Orçamento participativo (OP)? Resgatar modelos 
de participação e decisão e criar outros pode garantir 

maior número de agentes no processo. Não precisa 
negar os velhos modelos de participação do OP, nem 
simplesmente reproduzi-los. Dá para melhorar, am-
pliar. Não precisa ser só em assembleias presenciais 
para eleger as prioridades, os delegados e os fiscais do 
orçamento.  

Deve-se diversificar ainda mais os temas, os 
cardápios, as localidades, os segmentos, as afinidades. 
Evoluir os modelos, utilizar as plataformas digitais para 
o OP jovem, OP mulher, OP terceira idade, OP para pro-
jetos de afirmação e inclusão etc.

Se, em 2005, achávamos um sucesso reuniões 
em um bairro com mil pessoas em uma cidade de 100 
mil habitantes (ou seja 1% da população), hoje é possí-
vel pensar em realizar consultas que envolvam 70 mil 
ou 100% de cada tema ou segmento. Também é neces-
sário aprimorar as ferramentas de acompanhamento 
das execuções das ações e programas decididos nos OP.

É necessário encontrar o modo certo para os 
conselhos de governança locais, de forma a envolver os 
agentes empreendedores das localidades, sejam bair-
ros, sejam vilas (comerciantes, empresários, prestado-
res de serviços). Tudo em tempo real, de forma mais 
horizontal e transparente.

Acho que cada grupo de interesse, as corpora-
ções de negócios, os clubes ou as igrejas vão buscar 
seus objetivos e tentar emplacar suas propostas e 
narrativas, o que sempre aconteceu, e será assim no 
pós-Covid-19. E nós do PV temos a mesma tarefa e o 
mesmo desafio. Primeiro, não perder de vista o mo-
mento crítico e de ameaça ao Estado de direito, nos 
alinharmos às forças progressistas e antitotalitárias 
na luta pela democracia; e, para as eleições munici-
pais, buscar as alianças com quem luta pela transfor-
mação de nossas cidades, contra as desigualdades e 
os desequilíbrios, na busca de um novo modelo mais 
justo e sustentável.
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José Roberto Tricoli 
é arquiteto e urbanista, desde 1988 no 

PV. Foi vereador (1992-1996), duas vezes 
prefeito de Atibaia (2001-2004 e 2005-

2008), coordenador de recursos hídricos 
da Secretaria de Estado dos Recursos Hídri-
cos e Saneamento (1999-2000). Ocupou a 

presidência do Fórum entre Serras e Águas 
(2001-2003), duas vezes presidente dos 
comitês das bacias dos rios Piracicaba, 
Capivari e Jundiaí (PCJ) e do Consórcio 

Intermunicipal Pró-Estrada (2005-2008), 
além de diretor do Circuito das Frutas 

(2007-2008). Em março de 2010, deixou 
o cargo de secretário municipal de Urba-

nismo e Meio Ambiente para ser deputado 
estadual pelo PV (2011-2015). Também 

foi secretário estadual de Turismo (2016). 
Hoje, é secretário de Organização do PV-SP 

e é membro do Diretório Nacional.

A pandemia demonstrou a falta de planejamento 
e o despreparo da maior parte de nossos governantes, 
demonstrou a importância e a necessidade do Estado 
forte e organizado e de políticas sociais permanentes, 
a qualidade de atuação do SUS e de seus profissionais. 
Não dá para sair dessa sem ter a consciência de que há 
muita desigualdade, populações invisíveis e desassisti-
das na maioria das cidades brasileiras. E que, aos olhos 
do poder central, não são mais que números que deve-
riam ser camuflados.

Não me parece possível não se sensibilizar diante 
de tantas vidas interrompidas e projetos perdidos... Faz 
despertar a solidariedade e a compaixão. Não é possível 
não se indignar com um desgoverno desse instalado em 
Brasília, com tanta sujeira debaixo do tapete e varrida 
para tão perto da gente (...Eu aqui em Atibaia)! 

Independentemente do tamanho da cidade, elas 
são organizadas a partir de bairros e localidades. Existe 
uma escala para definir o pequeno território, detectá-
vel e possível no planejar das ações públicas de cada 
município. O PV deve ser aliado da ciência e do conhe-
cimento, dos técnicos e do planejamento permanente e 
integrado, para que seja sustentável, efetivo.

Agir localmente não é restringir a gestão pública a 
pequenas ações, mas adotar um determinado tamanho 
em território e população para garantir a participação e 
o envolvimento da comunidade. E, assim, implantar as 
ações e multiplicá-las para o resto do território ocupado 
e carente dessas mesmas ações. É testar o modelo para 
universalizar. Gestar, conceber para gerir, gestionar.

Hoje, com tanta tecnologia e informação é pos-
sível saber o que está acontecendo no mundo, conhe-
cer essas práticas e experiências aprovadas e adaptar, 
adequar à realidade local. E isso é cada vez mais fácil e 
rápido. O gestor, agente político do PV, prefeito ou pre-
feita, vereador ou vereadora, tem que ter esse compro-
misso. Saber que essa transformação não será imediata, 
mas terá uma evolução com resultados a médio e longo 
prazo.

O agente político alinhado com o pensamento 
verde não pode ser nem imediatista, nem oportunista, 
nem achar que gestão se terceiriza ou se transfere para 
outro fim que não seja o interesse coletivo, para a mu-
dança permanente e a favor da maioria. A prosperidade 
ética deve ser a proposta e o objetivo.

Candidatos e candidatas do PV não devem se 
apresentar às pessoas nas cidades como mais do mes-
mo, prometendo máscaras e respiradores artificiais. Afi-
nal, queremos ar puro, saúde, oxigênio na política, nas 
cidades e nas nossas casas.

Outro passo é afinar a fala 
com a prática. Nós, dirigentes 
e lideranças do PV, temos que 

ter coerência em praticar o 
que pregamos. As populações 

buscam eleger líderes que 
espelhem suas expectativas ou 
sua compreensão de mundo, 

por isso, deve-se ser autêntico e 
verdadeiro na proposta.



30

Pensar Verde

VERDES  
EM AÇÃO
VERDES  
EM AÇÃO

Lideranças do PV nos estados da 
Amazônia discutem problemas da região

O debate #SomosAmazônia, promovido pela Fundação Verde e pelo 
Partido Verde, marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente e buscou 

encontrar soluções para proteger a população local e a floresta

A proteção aos povos da Amazônia e à flores-
ta foram o ponto central de live realizada pela Fun-
dação Verde Herbert Daniel (FVHD) e pelo Partido 
Verde (PV) no dia 5 de junho, Dia Mundial do Meio 
Ambiente. O tema #SomosAmazônia foi motivado 
pela situação em que se encontra a população tradi-
cional, que está só, sem ter meios para lutar contra 
os invasores de terras e a destruição da floresta. 

Muito pobre e com poucos canais de comuni-
cação, essa população fica à mercê de empresários 
locais, que se associam aos que vêm de fora trazen-
do a cultura do desenvolvimento a qualquer custo. 
Sozinhos, não dão e não darão conta de se defender 
e de proteger a Amazônia. É preciso a solidariedade 
externa, a união de esforços.

Por isso, lideranças do Partido Verde na região 
decidiram unir forças para levantar caminhos possíveis 
e ações necessárias ao enfrentamento dos diversos pro-
blemas encontrados, os quais exigem urgência. Para 
debater o assunto, além do escritor e jornalista Fernan-
do Gabeira, participaram: José Luiz Penna, presidente 
nacional do Partido Verde; Aires Mota, PV Rondônia; 
Eliane Ferreira, PV Amazonas; Zezé Nunes, PV Amapá; 
Cristina Vasconcelos e José Carlos Lima, PV Pará; Rud-

son Leite, PV Roraima; Aluízo Leite, PV Mato Grosso; e 
Shirley Torres, PV Acre. 

Em sua apresentação, o presidente nacional 
do Partido Verde, Luiz Penna, falou das duas frentes 
em que o partido tem trabalhado. “A primeira é pon-
tual, na Câmara. Nós abrimos uma CPI em cima do 
ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, e temos 
acompanhado  todas as questões que nos põem em 
um processo de frente democrática.” Outro ponto é 
exatamente a “confecção de uma frente democrática 
brasileira”.

As questões dos madeireiros, grileiros, garim-
peiros ilegais, que agora estão ainda mais motivados 
em consequência do posicionamento do presiden-
te da República, têm de ser enfrentadas, mas, para 
além dessa luta, há também algo de bom a ser vis-
lumbrado. “O que tem me encantado é a discussão 
do futuro e, nessa discussão, nós estamos absoluta-
mente inseridos”, declarou o presidente, que citou 
a energia limpa e questões ambientais que estão no 
eixo central dos debates no mundo. E destacou: “O 
Partido Verde tem de trazer as bandeiras para a so-
ciedade, para as possibilidades de um mundo mais 
sustentável”.
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Para ele, “nosso ativo econômico para a recu-
peração é exatamente a nossa biodiversidade natu-
ral”, portanto, na contramão do que pensa o ministro 
do Meio Ambiente. “Ninguém vai emprestar dinheiro 
para o Brasil porque os ativos que são importantes 
para o mundo nós estamos depredando.” Por isso, o 
presidente assevera que o Partido Verde na região da 
Amazônia tem que agir e pode contar com os verdes 
do Brasil e, inclusive, do mundo todo. 

Apagamento cultural

Ao abrir a live, o presidente do PV Pará, José 
Carlos Lima, questionou qual a melhor forma de sair 
da crise da Amazônia e, em seguida, passou a palavra 
ao jornalista e escritor Fernando Gabeira. “Vivemos 
uma situação muito triste na Amazônia. A floresta 

está sendo atingida, as pessoas estão sendo atingi-
das e o vírus [do Covid-19] consegue atingir os dois 
simultaneamente. Primeiro, dizimando uma parte 
da população indígena; segundo, destruindo os mais 
velhos”, iniciou Gabeira. 

O jornalista citou matéria do jornal El País se-
gundo a qual cada vez que morre um velho na Ama-
zônia, morre uma biblioteca: “A tradição da região 
é uma tradição oral, assim, toda vez que um velho 
morre, morre também um conjunto de sabedorias 
importantes para a continuidade da própria comuni-
dade e para o ensinamento dos mais jovens”. 

Mais à frente em sua explanação, Gabeira 
pontuou o fato de que o atual governo pensa que 
os povos indígenas devam ser incorporados ao povo 
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brasileiro, esquecendo sua cultura. “Eles têm de ser 
dissolvidos na sociedade.” Para ele, “chegou o mo-
mento de o Partido Verde começar a se preocupar 
com essa situação”.

Em seguida, após a fala de Gabeira e do 
presidente do Partido Verde, Luiz Penna, foi a vez 
da presidente do PV Acre e secretária Nacional de 
Mulheres, Shirley Torres, que também se preocu-
pa com a perda da cultura amazônica. “O que me 
angustia e o que me preocupa neste momento é 
que, com esse presidente e esse ministro do Meio 
Ambiente, nós estamos correndo o risco de perder 
a nossa cultura amazônica, as nossas mulheres 
mateiras, as nossas mulheres rendeiras, as nossas 
curandeiras, as nossas mulheres que têm o poder 
do conhecimento, dos chás.”

O avanço do desmatamento

As falas trouxeram à tona os diversos pro-
blemas enfrentados na região, entre eles, o mais 
gritante de todos: o desmatamento cada vez mais 
acelerado. Fernando Gabeira citou relatório do Hu-
man Rights Watch, de acordo com o qual, desde 
outubro, não se cobram mais as multas aplicadas 
aos agressores do meio ambiente na Amazônia. Ga-
beira lembrou que, de agosto de 2019 a abril des-
te ano, 5,6 mil quilômetros quadrados de floresta 
foram destruídos. Em um comparativo com igual 

período do ano anterior, de agosto de 2018 a abril 
de 2019, houve um aumento de 94% no desmata-
mento. 

De acordo com a presidente do PV Amazonas, 
Eliane Ferreira, esperava-se que, com a crise do coro-
navírus, o desmatamento pudesse ter um retrocesso, 
uma amenizada. “Mas, nos últimos quatro meses, 
aqui no Amazonas, de janeiro a abril, houve 64% de 
aumento do desmatamento ilegal.” A situação fica 
ainda pior com o isolamento das comunidades, onde 
as pessoas se sentem sem força para lutar, sozinhas, 
realmente abandonadas. “E isso nos traz uma refle-
xão, como partido, como instituição, como cidadãos: 
como fazer e unir forças para que a gente possa real-
mente mudar esse quadro desse desmatamento que 
tem nos assustado?”.

 “É preciso pensar coletivamente”, ressalta. 
“Comunidade, população, parlamentares, 
autoridades jurídicas, legislativo...” Para ela, o 
momento exige cuidar da humanidade, mas “não 
existe pensar na humanidade, sem pensar no meio 
ambiente”.

Já no Amapá, segundo o presidente do PV no 
estado, Antônio José Nunes dos Santos (Zezé Nu-
nes), a situação é completamente diferente. “Tem 
uma lenda que diz que o Amapá é o estado mais 
preservado do Brasil, e eu fico feliz em saber disso 
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e em comunicar nossos amigos do Partido Verde que 
muitos desses problemas que há nos estados da Ama-
zônia, nós não temos no Amapá. A área indígena é 
toda demarcada e não temos problema de invasão”, 
afirmou. Zezé Nunes informou, ainda, que a madeira 
retirada é de manejo: “Não temos conhecimento de 
invasões de terra, de garimpagem, de madeireira”. 

O caminho do crime

Outro aspecto citado pelo jornalista Fernando 
Gabeira, resultado da política do atual governo, foi a 
proteção dada aos garimpeiros e a todos os grupos 
que adentram a mata e ocupam áreas dos indígenas 
e de proteção ambiental. Também comentou o fato 
de não mais permitirem a destruição dos equipa-
mentos das pessoas que estão irregularmente dentro 
da mata, o que é ilegal, segundo a legislação vigente. 
“Mas os ficais do Ibama que tentaram aplicar a lei 
foram demitidos. Ele [o presidente da República] não 
acabou com a lei, a lei existe. Então o presidente está 
aplicando uma política ilegal”, reforçou. 

Em resposta ao dado do relatório do Human Ri-
ghts Watch, citado por Gabeira, de acordo com o qual 
desde outubro não se cobram mais as multas aplicadas 
aos invasores de terras, o presidente do PV Rondônia, 
Aires Mota, explicou que tem havido ação da Polícia 
Federal no estado, principalmente quanto à madeira 
ilegal, e que o auto de infração tem sido emitido. O pro-
blema está na hora do pagamento. “Todo carregamento 
de madeira que não tem o DOF [Documento de Origem 
Florestal] está sendo apreendido, fazem o auto de infra-
ção e dão um prazo para a pessoa levar o documento. 
Quando ela chega com o DOF, a madeira é liberada; se 
não tem, a madeira é apreendida. Estranhamente, os 
DOF sempre aparecem e há questionamento sobre a ve-
racidade deles”, esclarece. 

De acordo com ele, outra questão “é que está 
se formando uma indústria de aluguel de CPF”. Por 
exemplo, há invasor de terra pagando para a multa 
ficar em outro CPF que não o dele. Outro impasse em 
Rondônia, segundo Aires, é o fato de o estado ter um 
dos maiores rebanhos de bovinos do país. Além do 
mais, “ao contrário de Amazonas, que tem 90% dos 
municípios acessíveis apenas de barco, ou de avião, 
aqui você entra por terra em 100% dos municípios. E 
isso facilita a extração ilegal de madeira”.

Ao perguntar aos invasores por que tanta área 
para gado, a resposta obtida por Aires foi a falta da 
legalização de terra. “Eles explicam que tem um pro-
blema grande de legalização. Nenhuma terra tem 
documento. Se nós [os invasores] tivéssemos a lega-

lização da terra, primeiro nós faríamos o manejo, 
dizem.” De acordo com ele, quem tem a terra do-
cumentada respeita o manejo, mas quem não tem 
nenhum tipo de documentação derruba o máximo 
que puder para plantar capim e criar gado.

E qual a justificativa? “É que sem documentação 
a gente não tem acesso às linhas de crédito para a 
gente poder instalar uma estrutura de confinamento 
ou de semiconfinamento”, explicaram ao presidente 
do PV Rondônia. 

Diálogo versus modelo econômico

A necessidade de aumentar o diálogo com o 
setor produtivo foi um dos aspectos tratados pelo se-
cretário de Relações Internacionais do PV nacional, 
Aluizio Leite, do partido no Mato Grosso. Segundo 
ele, há muitos anos, quando eram feitas palestras no 
interior, o setor produtivo, muito forte no estado, os 
via como adversários, “mas, com o passar dos anos, 
nós fomos aprendendo a conviver com esse setor”.

Em 2019, quando houve o auge das queimadas 
no Brasil, os representantes do agronegócio foram 
separados entre os irresponsáveis e “os que pensam 
como nós”. Para ele, o grande desafio é o desmata-
mento ilegal zero na Amazônia. “Aqui, o maior índice 
de queimada e de desmatamento foi por conta dos 
desmatamentos ilegais.” 

O que se constata, prosseguiu Aluizio, é que 
“o setor produtivo tem uma voz muito forte quando 
se fala na questão ambiental no Mato Grosso”. Outro 
aspecto é que eles vêm desenvolvendo “uma nova 
forma de dialogar com a sociedade”. Por exemplo, “o 
setor madeireiro diz que cuida da floresta e só retira 
as árvores velhas, e fazem tudo dentro do direciona-
mento de manejo florestal aprovado pelo órgão am-
biental. Quando nós sabemos que isso, na realidade, 
não acontece de fato.” Portanto, “eles estão usando a 
propaganda pelo poder que eles dispõem para ven-
der uma realidade que não existe”.

 “O que nós precisamos, a meu ver?”, questiona 
Aluizio. “É aumentar a nossa capacidade de diálogo 
com esses segmentos para que eles se tornem nossos 
aliados na questão da preservação, da conservação 
e do desenvolvimento sustentável.” Para ele, a rela-
ção internacional é importante, porém é necessário 
também agir localmente. É preciso estabelecer “uma 
relação em que o Partido Verde é forte, fortalecer e 
potencializar mais ainda nosso diálogo com os parti-
dos verdes do mundo, mas também temos o desafio 
de fazer nossa parte em nossos estados”. 
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Já o presidente do PV Pará, José Carlos Lima, 
acredita que o problema está além do diálogo. “Eu 
tenho refletido muito sobre a Amazônia. Comecei 
essa batalha minha muito tempo atrás, junto a outras 
pessoas. Já perdi muitos amigos aqui. Já perdi muita 
gente que começou comigo e foi morto a bala.” De-
pois prosseguiu: “Hoje, a minha conclusão é que nos-
so problema não é de diálogo com as pessoas. Nosso 
problema é a discussão de um modelo econômico. O 
modelo econômico que está na Amazônia não serve 
para a Amazônia, porque quando ele consegue não 
ser tão predatório do ponto de vista ambiental, ele é 
do ponto de vista social.” 

O presidente do PV Pará disse perceber, ainda, 
que “uma parte dos políticos da Amazônia concorda 
com esse modelo predatório que nós temos aqui. [...] 
A maioria dos políticos e empresários é a favor desse 
modelo”. E, para ele, os que não são a favor sofrem 
da Síndrome de Estocolmo, em que a vítima se acos-
tuma ao opressor. “A gente vê as pessoas sem voz.”

Denúncias e segurança biológica: ações necessá-
rias ao PV

Após apresentar um panorama da situação na 
Amazônia, Fernando Gabeira pontuou o que ele cha-
mou de tripé de atuação, “que seria muito necessá-
ria”. O primeiro é denunciar a destruição da floresta, 
a cumplicidade do governo, a intervenção do Exército 
na Amazônia, “que está colocando o Ibama e as pes-
soas que cumprem a lei em segundo plano”. A denún-
cia da presença militar seria necessária “não porque 
ela seja ruim, mas denunciar porque essa presença, 
no momento, significa o alijamento das forças legais 
e competentes para cuidar do problema”.

“Concordo completamente com o Gabeira”, 
declarou o presidente do PV Pará, José Carlos Lima. 
“Nós temos que, primeiro, denunciar o desmonte 
dos órgãos ambientais da Amazônia, da legislação da 
Amazônia, a invasão do Exército no lugar dos funcio-
nários do Ibama [...]. Nós temos, então, que juntar 
nossos estados amazônicos e talvez criar um grupo 
de advogados voluntários de cada estado para pen-
sarmos nas ações que devemos fazer para darmos 
repercussão.”

O segundo ponto resulta da Covid-19, que tem 
atingido vários povos da floresta. E essa situação tor-
na “necessário estabelecer cada vez mais um trabalho 
de associação entre a luta pela floresta e a luta pela 
segurança biológica das pessoas”, ressalvou Gabeira. 
É necessário “mostrar que a destruição da floresta 
amazônica é o anúncio de novas epidemias que vêm 

por aí, porque você está desalojando uma série de 
animais, uma série de seres vivos de seu habitat na-
tural e está contribuindo para isso através do desma-
tamento [...]”. Nessa linha de pensamento, Gabeira 
falou da importância de o Partido Verde estabelecer 
um trabalho ligado a essa frente pela vida. 

O tema também foi abordado pelo presi-
dente do PV Pará: “A gente tem que fazer essa luta 
da segurança biológica, porque a Amazônia tem 
muitas doenças passadas por vírus e vai ter mui-
to mais”,  pontuou José Carlos. “Nossos partidos 
verdes têm que ter um protagonismo muito maior 
nessa região.” 

Terceira atuação: frente internacional

O terceiro ponto apresentado por Gabeira foi 
a frente internacional. Para o jornalista, a Amazô-
nia continua sendo, para o mundo inteiro, o grande 
tema do Brasil e o grande fator de desgaste do gover-
no. “Qual é a política que nós temos que fazer? Nós 
temos que começar a nos entender cada vez mais 
com o exterior, começar a passar cada vez mais in-
formações para o exterior”, enfatizou. 

A seguir, falou da necessidade de o PV ter uma 
Secretaria de Informação na Amazônia, com alguém 
que fale e escreva em inglês para a produção de bo-
letins permanentes sobre a situação local, estabele-
cendo contatos não somente com os partidos verdes 
de fora, mas também com a imprensa internacional. 
“É preciso denunciar permanentemente, porque é 
através dessa denúncia que nós vamos fortalecer a 
nossa luta. O peso do apoio internacional é muito 
grande.” 

Shirley Torres (PV AC) concorda. De acordo 
com ela, “quando o Chico Mendes lutava aqui den-
tro, as pessoas não davam muita importância para 
o que ele falava. Quando ele ultrapassou a barreira 
estadual, chegou a Brasília, ele foi um pouco ouvido, 
mas mesmo assim não atingiu seu objetivo”. Shirley 
conta que foi somente após ele extrapolar a barreira 
nacional, “quando Chico Mendes começou a ir para 
fora do país e falar das dificuldades que o Acre tinha, 
que ele conseguiu ser ouvido”. 

Assim, ela deixou uma proposta, “uma suges-
tão para todos nós e para o PV: trazer o PV europeu, 
o PV mundial para cá, para eles verificarem como 
isso tudo está acontecendo e denunciar lá fora”. 

A secretária do PV Mulher no Pará, Cristina 
Vasconcelos, também levantou a questão interna-
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cional. Ao citar a degradação ambiental no estado, 
com áreas desmatadas para plantio de soja e criação 
de gado, Cristina lembrou que a Região Norte é gran-
de exportadora de grãos e de carne e que o mercado 
Europeu, por exemplo, é bem rigoroso com a questão 
ambiental. 

Para ela, é preciso parar para “analisar que a 
Europa, que os países de primeiro mundo priorizam 
muito o meio ambiente equilibrado, se aquela soja 
está sendo plantada de uma forma adequada, se as 
comunidades estão sendo bem atendidas”. E refor-
çou: “Daqui a pouco, nós não vamos mais conseguir 
exportar, porque realmente estamos degradando 
muito o meio ambiente”.

Roraima e o fornecimento de energia 

O presidente do PV Roraima, Rudson Leite, se 
ateve mais a problemas específicos de seu estado. 
Ele ressaltou que Roraima é o único estado do Bra-
sil que está de fato isolado, assim como seu sistema 
elétrico. “A gente não está interligado com o resto do 
país.” Por isso, “nossa energia aqui é ligada através 
de motores.”

Rudson questionou por que o problema não é 
solucionado, se, para atravessar os cabos, são apenas 
125 km na área da Terra Indígena Waimiri Atroari. “O 
que falta, qual é o problema?”  Ele contou que esteve 
com os Waimiri Atroari e perguntou exatamente isso. 
“E os índios me disseram sabe o quê? Vocês bran-
cos não cumprem acordo. Ou seja, eles estão lá para 
conversar, para se entender e ter o dividendo para 
eles, porque é claro que eles querem um benefício.” 
E prosseguiu: “Está faltando um entendimento. Só 
isso”.

Atualmente, o diesel para o gerador é levado 
via estradas. “Imagina o quanto de diesel é queima-
do, gerando poluição”, ponderou. Com campos e sol 
em abundância, Rudson acredita que seria uma óti-
ma iniciativa a geração de energia limpa, com fazen-
das de placas solares, mas aí reside outro problema: 
“Gerar essa energia para quê, se não estamos interli-
gados na rede para atender o Brasil?”.  

Todo o debate pode ser assistido no Facebook da 
Fundação Verde: https://www.facebook.com/funda-
caoverde/videos/ 

https://www.facebook.com/fundacaoverde/videos/
https://www.facebook.com/fundacaoverde/videos/
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O QUE PENSA

Entrevista

GILBERTO 
NATALINI

“Sou médico dedicado à saúde pública. Sou am-
bientalista porque entendi que saúde sem meio 
ambiente é brincadeira, é piada. E estou verea-
dor”, declara o médico e vereador Gilberto Nata-
lini (PV SP), que iniciou sua carreira política em 
1970. Na época, ainda era estudante de Medici-
na e participou das ações estudantis pelas liber-
dades democráticas no país. Depois disso, a tra-
jetória é longa. Natalini foi secretário Municipal 
de Saúde do Município de Diadema (1997-2000) 
e de São Lourenço da Serra (2000), secretário de 
Participação e Parceria da cidade de São Paulo 
(2005 e 2006) e secretário do Verde e do Meio 
Ambiente de São Paulo (2017).  Também já faz 

tempo que foi eleito vereador da cidade de São 
Paulo pela primeira vez. De 2000 até agora, são 
cinco mandatos.  Incansável, Natalini é autor 
de  405 projetos de leis e tem 134 leis aprova-
das. A sua atuação ocorre, principalmente, nas 
áreas de saúde, meio ambiente, urbanismo e ze-
ladoria urbana. Mas boa parte de sua dedicação 
é dirigida ao SUS: “Sou um vereador do SUS na 
Câmara Municipal de São Paulo e tenho muita 
honra, muito orgulho disso”, ressalta o médico, 
ambientalista e vereador, que falou à Pensar Ver-
de exatamente sobre o Sistema Único de Saúde. 

Pensar Verde: Sem o Sistema Único de Saúde 
(SUS), como estaria o Brasil diante da pandemia?

Gilberto Natalini: Sem o SUS, o Brasil seria 
uma carnificina. Seria uma mortandade absur-
da, uma desassistência muito, mas muito maior. 
Neste momento, o SUS está mostrando a que 
veio, porque, com toda a dificuldade, com todo 
o sucateamento de que ele é vítima, o desfinan-
ciamento de que o SUS é vítima, em todos os 
governos, mesmo assim, com toda a dificuldade 
de gestão, de financiamento, o SUS está mostran-
do que tem condições de suportar a atenção à 
saúde do povo brasileiro. 

No geral, o atendimento está sendo feito. É claro 
que tem lugares em que a sobrecarga é imensa 
e o sistema não aguenta. Mas naquilo que ele 
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aguenta, o grande exército de jaleco branco, 
como a gente chama, que são os profissionais 
do SUS, está dando demonstração de patriotis-
mo um milhão de vezes maior do que qualquer 
outro discurso de patriotismo no Brasil. Então, o 
SUS hoje é a salvação do nosso povo, por conta 
da pandemia. Não fosse o SUS, talvez o número 
de mortos fosse dez vezes maior. 

Pensar Verde: Dos países com mais de 200 mi-
lhões de habitantes, o Brasil é o único que conta 
com serviços gratuitos de saúde de forma uni-
versal. Há críticas quanto a esse serviço, tanto 
por parte de governos, quanto da população. Há 
uma falta de reconhecimento da amplitude e da 
importância do SUS pela sociedade e, principal-
mente, pela classe política?

 Gilberto Natalini: A gente sempre diz que quem 
usa o SUS, quem precisou usar o SUS, respeita 
o SUS. Aquele que precisou de um transplante 
de rim, que precisou de uma internação, de um 
tratamento oncológico, ele sabe que, passou da 
porta do hospital para dentro, ele vai ter um 
atendimento que não vai ter limite de compra 
de remédios, diferentemente dos protocolos da 
medicina privada, em que o médico não tem a 
liberdade de fazer o que precisa. O SUS, haven-
do medicamento, havendo as condições, ele não 
tem limite para o atendimento. Então, quem cri-
tica o SUS muitas vezes são aqueles que nunca 
usaram o SUS. 

O Brasil é dividido em duas ideologias na saú-
de: daqueles que acham que a saúde é um 
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bem de vida humana, como eu, e aqueles que 
acham que a saúde pode ser uma mercadoria, 
um objeto de lucro, de ganho, de negociação 
financeira. Então, aqueles que acham que a 
saúde pode ser um negócio, esses sempre pro-
curam destruir o SUS, porque 75% do Brasil 
dependem do SUS. Só 25% têm convênios pri-
vados ou planos de saúde, ou podem pagar sua 
consulta do bolso – esses são ínfimos, menos 
de 1%. Mas não são 75% do nosso povo que de-
fendem o SUS, porque a pessoa só sabe o que é 
o sistema quando ela precisa, quando ela tem 
um câncer. Ou quando tem uma infecção por 
HIV, vai ao SUS e pega todos os medicamentos 
que ela precisa tomar de graça. Aí, a pessoa 
sabe que o SUS está provendo. 

Existem pessoas, um certo número de teólogos, 
de políticos, de economistas, de empresários, 
que acham que isso é gastar dinheiro à toa, com 
a saúde de quem, para eles, não merece, com 
a saúde de pobre. São aqueles que acham: “Ah, 
vai morrer, mas e daí? Que morra. Mas é um ve-
lho... Que bom, desonera a folha do INSS”. É o 
que estamos vendo hoje. Essa gente forma um 
grupo grande, e são pessoas com poder. É uma 
questão ideológica. Por isso que o SUS é um 
sistema muito bem estruturado, muito generoso. 
É o mais generoso do mundo. Aqui, não se per-
gunta nem de onde o doente vem [de qual país]. 
Se está doente, pode entrar. 

Pensar Verde:  Qual o custo desse serviço por 
pessoa/dia? 

Gilberto Natalini: O financiamento que é dado 
ao SUS não é condizente com a sua generosida-
de. Daí vem o paradoxo. Porque o SUS, se você 
somar todo o dinheiro federal, estadual e mu-
nicipal empregado no sistema público de saúde 
no Brasil e dividir pelo número de brasileiros, dá 
R$ 3,60 por dia para fazer promoção, prevenção, 
cura e reabilitação. E a última vez que o SUS teve 
um reajuste razoável foi com a aprovação da 
Emenda 29, em 2000, depois ele só teve tungada, 
veio perdendo dinheiro.

   Pensar Verde:  Se fosse feita uma ampla cam-
panha para divulgar o SUS para a população, 

como ele é importante, como funciona, e se 
a população pressionasse o governo para que 
houvesse mais investimentos, isso ocorreria?

Gilberto Natalini: Venho fazendo isto há tem-
pos: lutar para conscientizar a população a bri-
gar por uma saúde digna. E as pessoas só se mo-
bilizam quando dói o calo delas. Se ela estiver 
bem, se a família estiver bem, ela não vem para 
a luta pelo posto de saúde. É uma mobilização 
por espasmos, não é constante, e isso enfraque-
ce o movimento por saúde.

A pandemia, com todo o respeito a todos os que 
perderam entes queridos, reavivou o orgulho do 
SUS. Ela mostrou ao povo brasileiro que tem um 
Sistema Único de Saúde, se tiver apoio, funcio-
na, acolhe, trata e salva a vida das pessoas sem-
pre que possível. O SUS sai muito fortalecido.

Pensar Verde:  E quanto ao sucateamento do 
sistema de saúde pública no Brasil?

Gilberto Natalini: O desfinanciamento é enorme. 
Nos governos Lula e Dilma, de 2004 a 2014, hou-
ve um contingenciamento de cerca de R$ 176 
bilhões do sistema público de saúde, que o go-
verno do PT fez. Foram fechados mais de 20 mil 
leitos hospitalares no Brasil. O que aumentou 
no orçamento do SUS foi vegetativo. Não teve 
aumento real nos últimos 20 anos praticamen-
te. Teve com a Emenda 29/2000, quando entrou 
dinheiro federal, estadual e municipal. Mas, de 
2004 para frente, essa emenda começou a ser 
desrespeitada, e passou a haver o contingen-
ciamento, principalmente por parte do governo 
federal. Se você pegar a curva de financiamen-
to, a curva dos estados subiu um pouco, a dos 
municípios explodiu para cima e a do federal foi 
diminuindo.

Pensar Verde: Os gestores municipais recla-
mam que o peso nas costas dos municípios 
está muito grande...

O governo federal, antes da Emenda 29, coloca-
va cerca de 60% do orçamento global na Saúde. 
Hoje, ele coloca menos de 43%. A gente nunca 
conseguiu, na lei, colocar um percentual para o 
governo federal. Nós queríamos que fosse 10% 
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do orçamento líquido para o federal, 12% para o 
estadual e 15% para o municipal. Mas não conse-
guimos. Aí o governo federal foi jogando nas cos-
tas dos prefeitos. Tem município hoje que coloca 
35% do seu dinheiro na Saúde. Até junho agora, 
São Paulo já tinha colocado 23% do seu orça-
mento na Saúde. Isso porque o dinheiro que vem 
do federal é pingado e cada vez menor. Hoje, o 
grande vilão do financiamento do SUS chama-se 
governo federal. Hoje não, de 2004 para cá.

Pensar Verde: Esse desinteresse do governo em 
relação ao SUS passa por uma pressão do setor 
privado, dos planos de saúde?

Gilberto Natalini: Sim, é óbvio. Os planos de saú-
de, para se ter uma ideia, atendem 25% do povo 
brasileiro e o SUS, 75%. O dinheiro que circula 
em torno da medicina privada é bem maior do 
que o dinheiro que circula em torno da medicina 
pública, mesmo eles atendendo somente 25%. 
Ou seja, você vê como esse setor mexe com mui-
to dinheiro. E mais: as pessoas têm isenção de 
imposto de renda quando pagam seu plano de 

saúde, ou seja, isso é uma retirada indireta de 
dinheiro público que poderia ser posto no SUS. 

Ainda mais: nós aprovamos uma lei – eu ainda 
era do Conasems [Conselho Nacional de Secre-
tarias Municipais de Saúde] quando essa lei foi 
aprovada no Congresso – obrigando os planos 
de saúde a ressarcirem o SUS quando o SUS aten-
desse seus dependentes. Nunca pagaram esse 
dinheiro. Nunca obedeceram a lei. Vão para a 
Justiça, fazem de tudo, mas não pagam. O repas-
se feito é mínimo. 

Pensar Verde: Pela Constituição de 1988, a 
saúde é um direito de todos e dever do Es-
tado, e o SUS foi criado para atender a esse 
mandamento. A Constituição também estabe-
lece cinco princípios básicos que norteiam o 
sistema, são eles: universalidade, integralida-
de, equidade, descentralização e participação 
social. Quais desses princípios vêm sendo des-
respeitados? 

Gilberto Natalini: Os princípios são respeitados. 
O desrespeito é não dar o dinheiro para financiar 
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os princípios. Você luta, luta, luta, faz uma casa 
bonita. Na hora de mobiliar a casa, de pagar a 
luz, a água, botar o fogão para funcionar, com-
prar comida, você não tem dinheiro suficiente. 
Não adianta você ter um palácio e viver ali como 
um mendigo. 

O SUS tem um projeto nacional de saúde – que 
eu tenho a honra na minha vida de ter partici-
pado disso, junto a muitos outros, junto ao [Sér-
gio] Arouca, ao Eduardo Jorge, ao Carlos Gentile 
de Mello, são muitos, é uma plêiade, e eu tive a 
honra de eles terem me deixado ser um dos par-
ticipantes do chamado movimento da reforma 
sanitária brasileira, que levou para a Constitui-
ção de 1988 a ideia do SUS. 

Nós ganhamos a luta, mas ganhamos parcial-
mente, porque, na regulamentação, não veio 
o financiamento, e nunca o SUS foi financiado 
na medida da necessidade. Por isso que os cin-
co princípios são ofendidos, porque você não 

consegue financiar os cinco princípios. Como 
você financia equidade se você tem uma situação 
nos rincões do Brasil em que o médico não chega 
porque não tem salário?

Pensar Verde: Para o senhor, o que seria uma 
gestão eficiente do Sistema Único de Saúde?

Gilberto Natalini: Tudo o que o SUS precisa para 
ser eficiente está escrito em seus documentos 
e no Plano Nacional de Saúde, na comissão tri-
partite, na relação entre os entes federados, no 
plano de vacinação, nos planos de assistência 
farmacêutica... O projeto está pronto há mui-
to tempo para ser implementado. Por que não 
é implementado? O SUS não precisa de aula de 
saúde pública de ninguém. Ele é autodidata. O 
que falta para implementar? Faltam os recursos 
financeiros e, muitas vezes, falta gestão, porque 
politizou demais, do ministro ao secretário da 
Saúde. Muitos nunca viram o SUS. O secretário 
que está em São Paulo hoje é do Einstein, nunca 
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viu o SUS na vida. Nem sabe o que é. Isso é uma 
covardia com o SUS. Perdemos o pé na gestão. 

Hoje, por exemplo, nós temos um general do 
Exército que é ministro [interino] da Saúde. 
Com todo o respeito, está cercado de um mon-
te de oficiais do Exército que nem médicos são. 
Qual é a atitude do governo federal? Mudou 
dois ministros no meio da pandemia e ago-
ra não tem ministro titular. O ministério tem 
uma turma de profissionais de saúde pública 
de alto padrão, dos melhores do mundo. Estão 
todos indo embora. Muitos estão deixando ou 
estão encostados no ministério. Isso é falta de 
gestão, é uma gestão temerária, suicida do sis-
tema de saúde.

Por que o SUS não se desmancha? Porque tem 
uma turma, já de cabelo branco, e alguns mais 
jovens, que estão entrando agora, uma turma 
grande, que sabe o que é o SUS, sabe como fazer 
e estão segurando a peteca. É isso que o Minis-
tério da Saúde está perdendo agora com esse ge-

neral, perdendo esses oficiais da saúde pública, 
que estão indo embora. 

Pensar Verde: Como é a sua luta como médico 
e, ao mesmo tempo, vereador em São Paulo? 

Gilberto Natalini: Sou médico dedicado à saú-
de pública. Sou ambientalista porque entendi 
que saúde sem meio ambiente é brincadeira, 
é piada. E estou vereador. Já faz algum tempo 
que estou vereador. São 20 anos. Mas eu nunca 
abandonei as minhas bandeiras como vereador. 
As minhas bandeiras na Câmara são quatro: a 
primeira delas é a saúde pública; junto com ela, 
caminha a ação ambiental da cidade; a terceira 
é a zeladoria urbana em São Paulo, os cuidados 
com as ruas, enfim, com a cidade; e a quarta 
bandeira é o urbanismo, como que a cidade se 
desenvolve de forma sustentável. 

Quando entrei na Câmara, fui líder da oposi-
ção à Marta [Suplicy]. Eu era líder da oposição, 
em 2001, quando a gente entrou. Coloquei 
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embaixo do braço o processo de municipa-
lização do SUS em São Paulo, que estava na 
Câmara Municipal, e fui o grande articulador 
da aprovação da lei para a municipalização, 
porque São Paulo estava fora do SUS. O [Pau-
lo] Maluf criou o PAS [Plano de Atendimento à 
Saúde]. Quando o [Celso] Pitta perdeu, a Marta 
queria mudar o PAS para SUS. O Eduardo Jorge 
era o secretário de Saúde dela – uma pessoa 
que conheço há 45 anos, lá das lutas sociais da 
zona leste, alguém que respeito muito e hoje 
estamos juntos no PV. É um amigo, a história 
de vida dele, as propostas, a gente pensa mui-
to igual. Eu nunca misturei partido com saúde. 
Sempre trabalhei na Câmara para aprovar e 
para fazer avançar as coisas da Saúde.

No governo [José] Serra e [Gilberto] Kassab, a 
prefeitura tinha 490 unidades de saúde muni-
cipais. Hoje, com nossa luta – eu digo nossa 
porque eu participei passo a passo como verea-

dor junto à Secretaria Municipal de Saúde –, 
temos 985 unidades de saúde. Nós dobramos 
as unidades de saúde de São Paulo. O avanço 
do SUS em São Paulo foi enorme. O Programa 
de Saúde da Família tinha 600 equipes quan-
do a Marta saiu. Hoje, são 1,6 mil, quase três 
vezes mais. Participamos da luta pela cons-
trução dos hospitais mais novos, que estão aí. 
Enfim, eu sou um vereador do SUS na Câmara 
Municipal de São Paulo e tenho muita honra, 
muito orgulho disso. 

Pensar Verde: Qual conselho o senhor daria 
para um candidato ou para uma candidata a 
vereador ou vereadora pelo PV hoje?

Gilberto Natalini: Em primeiro lugar, que ele 
não roube. Não roube, meu amigo, minha 
amiga, não entre nessa. Tenha trato e respei-
to com o dinheiro público. O PV não veio ao 
mundo para roubar. O PV veio ao mundo para 
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fazer, para realizar, para ser, e não para ter. 
Esse é o primeiro conselho que eu dou: mora-
lidade pública. 

O segundo é: tenha causas. Se está no PV, obri-
gatoriamente tem que ter a causa ambiental, se 
não, devia estar em outro partido. A defesa da 
sustentabilidade, da água, do ar, do solo, do ver-
de é intrínseca ao parlamentar do PV, tem que 
ser intrínseca, se não, ele é um corpo estranho 
dentro do partido. 

Outro ponto: além da causa ambiental, tenha 
uma causa social. O meio ambiente é onde a 
sociedade mora, então, se você defende o meio 
ambiente, defenda também o ser humano. 

Causa social significa você ter uma bandeira 
de melhor qualidade de vida para as pessoas. 
Se pudesse ser a saúde, eu ficaria muito feliz. 
Mas se você preferir a educação, seja muito 
vitorioso no seu caminho. Se você preferir a 
assistência social, mais vitória ainda. Mas te-
nha uma causa social junto à causa ambien-
tal. Esses são os conselhos que eu dou. Não 
tenha preguiça, senhor vereador, senhora ve-
readora do Partido Verde. Trabalhe como eu 
faço, 16, 17 horas por dia, seja compreensivo 
com o povo, aceite crítica, seja humilde, que 
a gente vai construir uma sociedade melhor. 
Eu acredito que o PV tem muito a colaborar 
com uma sociedade mais sustentável e mais 
humanizada.



“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
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