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O CLIMA 
DEFENDA OS DEFENSORES 

 

 

Por justiça climática no 

Norte da África e 

Oriente Médio 

POR  @pollutersout                                     

 

A Ásia Ocidental e a região norte da África estão de 

volta! 

Adiamos nossa campanha regional para apoiar o 

movimento #BlackLivesMatter. Acreditamos que não 

há justiça climática sem justiça social e racial. A 

discriminação racial contribui para a crise climática de 

muitas maneiras, como não dar as plataformas e as 

oportunidades às comunidades e minorias 

marginalizadas para se expressarem e exigirem seus 

direitos de viver em um mundo pacífico, limpo e 

sustentável. 

As marcas e empresas poluidoras exploram a 

comunidade negra e outras comunidades 

marginalizadas há eras, onde trabalham por longas 

horas em condições muito miseráveis e por baixos 

salários que violam os direitos humanos e resultam em 

profundas consequências que aprofundam a 

desigualdade social e as questões ambientais. E muito 

mais... 

Nossa região sofre com a desigualdade racial desde o 

colonialismo e ainda estamos testemunhando seus 

efeitos em nossas vidas e em nossos países pelas crises 

econômicas, hídricas e de desigualdade social. 

Estamos na linha de frente quando se trata de efeitos 

das mudanças climáticas devido a muitos fatores 

causados pela falta de políticas climáticas rigorosas. É 

por isso que continuaremos protestando e exigindo 

#JustiçaClimática agora. Manteremos nossa luta pelos 

direitos humanos em toda a região e apoiaremos todos 

os que protestarem pela justiça racial.  

 

#DefendaOsDefensores #DefendTheDefenders 

 

 
 

 

 

 

POR HYALLY CARVALHO                      
 

Os quadros naturais e conflitos internos dos 

países da região norte africana e Oriente 

Médio os tornam extremamente vulneráveis 

a fenômenos ambientais e às mudanças 

climáticas; com a economia enfraquecida, 

combater esses problemas fica ainda mais 

difícil para os líderes locais. 

Duas ativistas do Famílias pelo Clima, 

moradoras do Oriente Médio, relataram a 

atual situação de seus países e como as 

autoridades lidam com os problemas 

ambientais. Maayan Karshen, de Israel, diz 

que políticas pró-meio ambiente são 

necessárias em seu país, mas que o dinheiro 

é o ponto central de todas as decisões. 

Quando perguntada sobre os problemas 

enfrentados na região, Maayan descreve uma 

realidade preocupante. 

“Somos um país quente, por isso temos tido 

ondas de calor e secas há décadas. Ainda 

assim, parece que se tornaram mais frequentes 

e mais poderosas. No inverno passado, 

tivemos enchentes que tiraram vidas 

humanas.  A elevação do nível do mar deveria 

ser uma preocupação maior para nós.” 

Tendo em vista os inúmeros conflitos e 

guerras internos e externos, a israelense 

enfatizou a necessidade de acordos políticos 

para a resolução das problemáticas acima, 

bem como para melhorar a distribuição de 

água e a produção de energia. Maayan 

encerrou sua fala com uma frase marcante e 

que deve inspirar mulheres e homens que, 

assim como ela, se tornaram ativistas 

ambientais por causa de seus filhos.   

 

“[...] Eu não suportaria enfrentar o desgosto 

que meus filhos poderiam ter se descobrissem 

que eu sabia da crise que estava por vir, mas 

não fiz nada. Parece uma traição.” 

Nil Sarrafoglu, turca de 50 anos e mãe de 

Atlas Sarrafoglu, fundador do Fridays for 

Future Turquia, entrou no ativismo 

ambiental inspirada pelo filho. Moradora de 

Istambul, Nil conta que o cenário da cidade 

mudou drasticamente nos últimos 10 anos; 

verões muito longos, grande população e 

falta de planejamento urbano são alguns dos 

maiores problemas. O governo parece 

ignorar a necessidade de políticas ambientais 

e insiste em querer aprovar o projeto do 

Canal Istambul – chamado de “Canal louco” 

– que representa uma ameaça ao ecossistema 

local e às poucas áreas verdes que restam na 

paisagem urbana. (Links para ler sobre o 

canal: The Guardian e Bianet) 

Analisando a Turquia sob uma perspectiva 

geral, Nil diz que os principais problemas do 

país envolvem mineração, construção de 

termoelétricas que funcionam à base de 

combustíveis fósseis e desmatamento. Assim 

como Maayan, ela se tornou ativista por 

causa de seu filho.  

“Meu filho de 13 anos começou o ativismo aos 

11, organizando greves e eu me sentia muito 

culpada pelo que ele vinha passando, que ele 

tinha que lutar pelo seu futuro. Eu não podia 

simplesmente sentar e esperar que ele 

melhorasse as coisas, então comecei o ativismo 

porque sinto que as crianças não deveriam ser 

deixadas numa situação como esta, quando 

somos nós que temos sido descuidados e 

irresponsáveis com a maneira como vivemos e 

agora deixando isso para eles.” 

 

Defenda os Defensores:  

Norte da África e Oriente Médio 

https://www.instagram.com/p/CBYSpI_HwCD/
https://www.instagram.com/explore/tags/blacklivesmatter/
https://www.instagram.com/explore/tags/justi%C3%A7aclim%C3%A1tica/
https://www.instagram.com/explore/tags/defendaosdefensores/
https://www.instagram.com/explore/tags/defendthedefenders/
https://www.theguardian.com/environment/2020/feb/17/canal-istanbul-erdogans-crazy-plan-to-plot-route-between-black-and-marmara-seas
http://bianet.org/english/environment/221999-first-tender-lodged-for-canal-istanbul-project
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ESPECIAL 

Objeção de Consumo: uma necessidade ambiental 

POR CHICO WHITAKER 

 

Os jovens estão conseguindo mobilizar muita 

gente em torno da necessidade urgente de 

interromper o aquecimento do planeta, que 

pode levar ao colapso ambiental e até à 

extinção da espécie humana. Mais do que os 

adultos e os mais velhos, vocês perceberam que 

o futuro que estão herdando de nós está ficando 

cada vez mais curto.  

 

Mas imagino que, nessa luta em que se 

empenharam, talvez seja desanimador ouvir os 

que dizem que seremos todos engolidos pelos 

interesses dominantes se não conseguirmos 

mudar a lógica que rege a economia em todo o 

mundo. E que podemos até exigir que os 

governos façam alguma coisa, mas eles 

também serão engolidos por esses interesses se 

não quebrarem a lógica capitalista. Porque tudo 

hoje, da vida política e econômica até a nossa 

vida cotidiana, está totalmente submetido à 

competição e à vontade do chamado 

“mercado”, que são os eixos da lógica 

capitalista, uma lógica depredadora e suicida.  

 

Eu diria que, mais do que desanimadora, esse 

tipo de previsão é paralisante. Se para consertar 

o clima for preciso antes vencer o monstro do 

capitalismo... estamos perdidos!  

 

Felizmente há também como pensar outras 

saídas – dentro mesmo do capitalismo. Quero 

propor uma delas, que implica em agregarmos 

outra luta a essa que levamos. A estratégia dessa 

outra luta não é a de abordarmos de frente um 

monstro muito mais forte do que nós, mas a de 

atacá-lo em algum dos seus pontos fracos, ou 

quando ele abre uma oportunidade para que o 

desequilibremos. A estratégia que me ensinarem 

há muito tempo, quando quis aprender o judô. 

 

Podemos derrubar nosso oponente se nos 

levantarmos contra o consumismo. Essa ação 

corroerá a logica do capitalismo por dentro, 

atingindo a própria coluna vertebral do 

sistema.  

Está aí uma saída possível para nosso dilema. 

Alguns dirão que é coisa de sonhadores? Mas 

sonhos podem ser mobilizadores. E é uma saída 

muito concreta e imediata, porque se baseia no 

poder que está nas mãos de cada um, dentro de 

nossa vida cotidiana: no modo de viver dos 

jovens (desde criancinhas), dos adultos e dos 

velhos (até dos velhos bem velhos), dos 

medianamente ricos, dos mais ricos e dos 

pobres. Ela pode ser proposta até aos mais 

pobres, ajudando-os a superar ilusões que a 

publicidade – paga pela lógica que precisamos 

desmontar – enfiou em suas cabeças.  

 

Uma saída a ser tentada, com confiança no seu 

êxito. Já há muita gente procurando abrir esse 

caminho. Só precisamos nos aliar a eles e 

aprender com eles. Muitas das pequenas e 

grandes práticas que os ambientalistas procuram 

difundir, para mudar o mundo, vão nessa linha 

 

 

 

 

Se a luta contra o consumismo ganhar uma 

dimensão tão ampla quanto a que está ganhando 

a luta contra o aquecimento global, tornaremos 

nossa ação poderosíssima, porque todos os seres 

humanos são consumidores. E na verdade, sem 

consumismo o sistema capitalista não funciona. 

Ele entra em crise e em falência.  

 

Para justificar o que falo, vou relembrar algumas 

coisas que todos vocês sabem sobre o modo de 

funcionamento desse sistema. Aplica-se 

dinheiro numa determinada produção, vende-se 

o que foi produzido e recupera-se dessa forma o 

dinheiro aplicado, acrescido do lucro comercial 

e da parte do custo da mão de obra que não lhe 

foi paga mas embolsada pelo empresário. Os 

sindicatos de trabalhadores surgiram lutando 

para que, entre outras coisas, não se deixe de 

pagar tudo a que a mão de obra tem direito.  

 

Cada vez mais, nos dias de hoje, a mão de obra 

perde força nessa luta, pela mecanização 

crescente das cadeias produtivas e os avanços 

tecnológicos dos robôs, além dos elevados 

níveis de desemprego que tornam mais fácil 

encontrar uma mão de obra mais dócil. Mas a 

lógica do sistema exige que de alguma forma os 

consumidores recebam algum dinheiro para 

poder comprar (ainda que seja como uma “renda 

mínima”). Henry Ford, um dos primeiros 

fabricantes de automóveis, logo percebeu que 

era bom que os sindicatos exigissem bons 

salários. Precisava ter compradores para os 

automóveis que produzia. Vender era essencial.  

 

Quando, com as crises econômicas, aumentam 

os estoques e os pátios das montadoras ficam 

lotados, o sinal vermelho do sistema pisca. 

Manter estoques custa dinheiro; pior do que isso, 

a roda para de rodar. O dinheiro não se torna 

mais dinheiro se ficar parado na forma do 

produto em que se transformou. A atual crise 

mundial que a pandemia da Covid 19 fez surgir 

mais uma demonstração imediata disso.  

 

Por outro lado, quanto mais depressa a roda gira, 

mais dinheiro retorna para quem o aplicou, pelo 

lucro obtido a cada volta da roda. Para isso 

existe a publicidade: invade sem parar 

televisões, rádios, jornais, celulares, para induzir 

as pessoas a adquirirem coisas e mais coisas e 

mergulharem no “maravilhoso – e prazeroso – 

mundo das compras”, como diz a propaganda 

dos shopping centers. Um exemplo bem 

próximo a todos dessa função da publicidade é o 

mundo do vestuário, estrela desses shoppings: 

renovada a cada temporada, a moda exige que se 

substitua a cada ano a roupa que ainda pode ser 

usada, estimulando o desperdício – outra das 

características do sistema.   

 

A parada da roda prejudica até quem ganha 

dinheiro sem fazê-lo passar pela forma de 

produto e sim, diretamente, pela Bolsa de 

Valores (a casa onde mora o tal de “mercado”,  

 

 

onde dinheiro faz dinheiro – e atualmente muito 

mais dinheiro que na produção), já que cai o 

valor das ações das empresas e embaralham-se 

as perspectivas de lucros futuros.  

 

Para vender sempre e sempre mais, chegou-se 

ao paradoxo de pagar pesquisas para descobrir 

como automóveis, aparelhos domésticos e 

peças poderiam durar menos – obrigando os 

consumidores a substituí-los com maior 

frequência. É a chamada obsolescência 

programada, capítulo essencial no 

planejamento de grande parte das indústrias de 

produtos de consumo1.  

 

Esse conjunto de mecanismos criou uma 

máquina infernal e insaciável, com a dimensão 

dos negócios sendo exacerbada pela dimensão 

dos mercados consumidores, em tempos de 

globalização. Tudo para produzir dinheiro – 

esse instrumento inventado para facilitar as 

trocas mas que acabou se tornando o rei do 

mundo. Ele hoje escraviza a maioria da 

população, que só pensa em como obtê-lo – 

seja para sobreviver, seja para acumulá-lo. 

Estimula a ganância, a violência e tudo de ruim 

que temos escondido dentro de nós, e nos leva 

a viver numa competição permanente que é o 

oposto da solidariedade e da colaboração.  

 

Sendo o objetivo da produção, 

fundamentalmente, o de ganhar dinheiro, a 

racionalidade das decisões sobre o que se vai 

produzir não busca formas de produção não 

poluidoras e que levem em conta a questão do 

impacto sobre o entorno ecológico, assim 

como não se guia pelas necessidades humanas 

a atender. Estas se transformaram em pretexto. 

Procura-se produzir o que dê dinheiro, e com 

esse objetivo até se criam necessidades. O que 

se quer são somente formas de produção as 

mais baratas possíveis. 

 

Submetida à essa lógica, a atividade econômica 

não se incomoda em depredar o planeta em 

busca de todos os tipos de matéria prima ou de 

energia para nossas fábricas, assim como para 

os meios de transporte e de comunicação 

exigidos num planeta que se transformou numa 

única praça de produção e de consumo. Toda 

essa loucura sob o impulso dos interesses do 

“mercado” que, para não entrar em crise, exige 

que se mantenha um ritmo frenético de 

produção e consumo. Ainda que a Terra, nessa 

sofreguidão produtivista e consumista, se 

aqueça demais. Com todos nós transformados, 

até inconscientemente, numa peça essencial de 

todo o mecanismo, como compradores.  

 

Seria possível recusarmos pelo menos o 

consumo supérfluo? Apoiando-nos no direito à 

objeção de consciência, usado por muitos 

jovens ao longo da história para não empunhar 

armas ou lutar em guerras, que tal fazermos 

objeção de consumo?  

 

 1 Sobre isto a revista francesa Reporterre publicou, no dia 10 de junho último, 

um artigo muito esclarecedor mostrando até onde pode ir a publicidade 

 e a luta que já se faz contra ela. Para ver, clique aqui. 

Chico Whitaker é arquiteto, político e ativista social brasileiro, Prêmio Nobel 

Alternativo da Right Livewood Award, em 2006. 

https://reporterre.net/Comment-se-liberer-de-la-publicite-arme-de-seduction-massive-des-multinationales
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INTERNACIONAL 

Carta do Parents for Future para o Presidente do 

Conselho Europeu, Presidente da Comissão Europeia 

e Presidente do Parlamento Europeu. 
 

Caros Presidente do Conselho Europeu Charles Michel, Presidente da Comissão Europeia Ursula von der Leyen, 

Presidente do Parlamento Europeu David Sassoli, 

Nós, Parents for Future na Europa, apoiados por pais de todo o mundo, acreditamos que, neste momento histórico 

em que a democracia e o internacionalismo estão ameaçados, as instituições da UE estão em uma posição única 

para assumir a liderança global na implementação de uma estratégia corajosa e decisiva para o clima e transição 

ecológica. 

Parents For Future é uma rede global, comunocêntrica, de ativistas de pais e pais inspirada pelo movimento 

Fridays for Future (greves escolares pelo clima). A crise climática é uma questão de justiça intergeracional e nos 

alinhamos colaborativamente com os jovens ativistas climáticos, apoiando suas demandas. Movidos pela 

preocupação comum com o bem-estar de nossas crianças e das gerações futuras, imaginamos um planeta 

saudável, onde todas as comunidades convivam em harmonia entre si e com a natureza. Essa voz dos pais precisa 

ser ouvida nos fóruns de políticas internacionais. 

Nossos filhos e as gerações futuras estão enfrentando um futuro incerto devido à crise climática e à acelerada 

perda de biodiversidade. A crise do COVID 19 expôs a perigosa fragilidade dos sistemas socioeconômicos 

globais, particularmente no contexto de uma ecosfera que se esgota rapidamente. Nosso sistema socioeconômico 

deve dar um salto em direção à resiliência e sustentabilidade. 

Temos plena consciência de que a UE está prestes a gastar recursos financeiros públicos significativos que se 

tornarão a dívida de nossos filhos e que esse ônus é adicionado à dívida ambiental indescritivelmente maciça que 

deixamos a eles. Acreditamos que a forma como o dinheiro é gasto é fundamental, e deve representar um 

investimento e não outro custo para o futuro de nossos filhos. 

Como expressou a Presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, o Fundo de Recuperação de 750 

bilhões de euros e todos os outros esforços coordenados por estímulos representam uma oportunidade singular 

para um novo caminho de desenvolvimento. Lembramos que a Agenda 2030 da ONU deixa claro que as 

instituições são uma das bases fundamentais da sustentabilidade e da equidade. 

Apelamos para que vocês considerem o papel fundamental que desempenham no futuro de nossos filhos. Um 

visionário Fundo de Recuperação Verde enviará um claro sinal de política não apenas aos mercados europeu, mas 

também global. Como o segundo maior mercado do mundo, a União Europeia não está apenas em uma posição 

única para assumir a liderança global, mas possui um imperativo moral para fazê-lo. 

Solicitamos ao Parlamento Europeu, nossos representantes eleitos, que defendam que o Conselho Europeu adote 

diretrizes políticas corajosas e transformadoras para a ratificação dos instrumentos do Fundo de Recuperação. 

Essa liderança precisa ser expressa através da unidade de intenção e verdadeira visão política independente e 

orientada para o futuro, levando em consideração a voz que nossos jovens expressaram no movimento climático 

por quase dois anos. Acreditamos que a liderança global que apoia o desenvolvimento equitativo e sustentável é 

possível e é uma responsabilidade que as instituições da UE têm para com seus cidadãos. 

Estamos em uma encruzilhada e a estrada que vocês escolherem determinará se nossos filhos terão ou não uma 

qualidade de vida quando a própria vida estiver em jogo. 

 

Europa, 12.6.2020 
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INTERNACIONAL 

Captura e armazenamento de carbono  

na Islândia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grande objetivo é remover o CO2 diretamente 

da atmosfera e corrigi-lo, conhecido como 

captura direta do ar. No momento, a captura 

direta de ar é muito cara para ser usada em 

grande escala, embora tenha atraído muito 

interesse e ênfase tenha sido colocada no 

desenvolvimento de tais tecnologias - 15 

plantas estão atualmente em operação em todo 

o mundo. No entanto, o custo dessas plantas é 

muito alto devido ao fluxo particularmente 

diluído de CO2 que estão capturando em 

comparação com as fontes pontuais. 

O Painel Intergovernamental das Nações 

Unidas sobre Mudanças Climáticas (IPCC) 

constatou que serão necessários métodos para 

remover CO2 da atmosfera se quisermos 

limitar o aquecimento a 1,5-2C neste século. 

Quando se trata de captura e armazenamento 

de carbono, realisticamente, isso significa 

instalar entre 10.000 e 14.000 poços de injeção 

em todo o mundo nos próximos 30 anos, 

segundo uma estimativa. 

A Islândia é um país pequeno, com uma 

população de apenas 364.000 habitantes e uma 

abundância bem aproveitada de energia 

renovável. Mas, apesar de a linha de base da 

Islândia para emissões ser relativamente baixa, 

outros países maiores e mais intensivos em 

carbono podem ter algo a aprender com a 

maneira como estão afastando até as indústrias 

mais pesadas das emissões de CO2. 

POR RENATA PADILHA   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Você sabia que a indústria pesada na Islândia 

contribui com 48% das emissões de dióxido 

de carbono (CO2) do país? Os dados são de 

acordo com a Agência Ambiental da Islândia. 

Embora as instalações industriais no país 

utilizem energia renovável a partir de 

hidroeletricidade e energia geotérmica, o CO2 

ainda é liberado como parte do processo de 

produção de metais como o alumínio. 

Atualmente, há três fundições de alumínio, 

duas fábricas e a empresa de energia 

Reykjavik Energy as quais estão investigando 

a neutralização de carbono em 2040. Juntas, 

as instalações liberam cerca de 1,76 milhão de 

toneladas de CO2 a cada ano. Uma das 

alternativas encontradas é a capturar o CO2 

liberado das chaminés das instalações e injetá-

lo na rocha de basalto islandesa nas 

proximidades e esperar que até ele se 

transforme em pedra. 

O conceito é conhecido como captura e 

armazenamento de carbono (CCS) e versões 

da tecnologia são testadas há anos. 

Normalmente, a captura e armazenamento de 

carbono envolve capturar o CO2 e separá-lo 

de outros gases, transportá-lo por tubulação 

ou navio para um local adequado e depois 

injetá-lo no subsolo. Pode ser injetado em 

grandes áreas de rochas sedimentares ou 

campos de petróleo e gás empobrecidos, entre 

outros locais. Lá, ele é armazenado, 

geralmente a profundidades de pelo menos um 

quilômetro, e com o tempo é transformado em 

um mineral carbonato inofensivo, como a 

calcita - um dos principais componentes do 

mármore e do calcário. 

Atualmente, muitas fábricas de captura e 

armazenamento de carbono estão em operação, 

para aproveitar o CO2 de usinas de energia ou 

de outras instalações industriais. No entanto, a 

maioria deles é de pequena escala ou ainda está 

em construção. Somente duas usinas de grande 

porte com CCS estão atualmente em operação, 

Petra Nova Carbon Capture nos EUA e 

Boundary Dam CCS no Canadá. Uma dúzia de 

plantas está em vários estágios de desenvolvi- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mento em todo o mundo. A tecnologia 

funciona melhor quando há uma alta 

concentração de CO2 a ser extraída. Em uma 

grande usina a carvão, a CCS pode capturar 

pelo menos 800.000 toneladas de CO2 por ano. 

Nas usinas de gás natural, que normalmente 

emitem menos CO2, o número está próximo de 

400.000 toneladas por ano. 

A Islândia fica em uma das principais falhas nas 

placas tectônicas da Terra, levando à formação 

de centenas de vulcões na ilha. Como resultado, 

a ilha possui várias zonas de alta temperatura, 

onde a temperatura subterrânea atinge 250 ° C 

a 1 km de profundidade e, nas zonas de “baixa 

temperatura”, a temperatura atinge até 150 ° C 

a 1 km de profundidade. Mas em Hellisheiði, a 

temperatura da formação rochosa era de 20 a 

50 ° C, o que é suficiente para uma 

mineralização rápida. Em outras partes do 

mundo, em locais com geologia menos 

favorável, a mineralização do CO2 levaria 

milhares de anos. 

Existem algumas desvantagens ambientais no 

processo. O CarbFix consome muita água, 

cerca de 27 toneladas de água para cada 

tonelada de CO2 injetado na rocha, porém, 

segundo cientistas, isso não seria um problema, 

tendo em vista que a água pode ser reutilizada 

após a mineralização. Os métodos 

convencionais de captura e armazenamento de 

carbono também levantaram questões sobre a 

contaminação das águas subterrâneas, usada 

como fonte de água potável. Estudos teóricos 

mostraram que, se os gases dissolvidos 

escapassem antes de serem mineralizados, eles 

poderiam elevar os níveis de contaminantes nas 

fontes de água subterrânea acima de níveis 

seguros. Mas o método de dissolver o CO2 na 

água antes da injeção ajuda a reduzir esse risco, 

porque a água carregada de CO2 tem uma 

densidade mais alta e tende a afundar ao invés 

de escapar para cima. 

Limpando o ar 

Uma coisa é fixar carbono em uma instalação 

onde as concentrações de CO2 são altas. Mas o  

 

 

RESUMO DA SEMANA 

Número de pessoas forçadas a 
sair de casa no mundo quase 

dobra em 1 década 

Desmatamento na Amazônia cresce 
34% em maio, segundo INPE 

Observatório do Clima cria 
plataforma contra fake news 

ambientais 

Líder indígena Paulinho Payakan 
morre de covid-19 aos 67 anos 

Legisladores da UE apóiam regras 
verdes de financiamento e pedem uso 

no fundo de recuperação COVID 

Demarcação da Terra Indígena 
Apyterewa sob risco no STF 

Agentes fiscalizam madeireiras de 
Buritis, RO, em ação contra 

desmatamento ilegal e queimadas 

Governo libera o registro de 25 
agrotóxicos genéricos e dois 

pesticidas biológicos inéditos para 
uso dos agricultores 

 

 

Blue Lagoon, Grindavík, Islândia. Foto: Unsplash / Sam Bark 

https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/numero-de-pessoas-forcadas-a-sair-de-casa-no-mundo-quase-dobra-em-1-decada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/numero-de-pessoas-forcadas-a-sair-de-casa-no-mundo-quase-dobra-em-1-decada.shtml
https://www1.folha.uol.com.br/mundo/2020/06/numero-de-pessoas-forcadas-a-sair-de-casa-no-mundo-quase-dobra-em-1-decada.shtml
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/142828-desmatamento-na-amazonia-cresce-34-em-maio-segundo-inpe
https://www.sbt.com.br/jornalismo/sbt-brasil/noticia/142828-desmatamento-na-amazonia-cresce-34-em-maio-segundo-inpe
https://www.oeco.org.br/noticias/observatorio-do-clima-cria-plataforma-contra-fake-news-ambientais/
https://www.oeco.org.br/noticias/observatorio-do-clima-cria-plataforma-contra-fake-news-ambientais/
https://www.oeco.org.br/noticias/observatorio-do-clima-cria-plataforma-contra-fake-news-ambientais/
https://istoe.com.br/lider-indigena-paulinho-payakan-morre-de-covid-19-aos-67-anos/
https://istoe.com.br/lider-indigena-paulinho-payakan-morre-de-covid-19-aos-67-anos/
https://www.reuters.com/article/us-eu-recovery-green-finance/eu-lawmakers-back-green-finance-rules-urge-use-in-covid-recovery-fund-idUSKBN23P2I1
https://www.reuters.com/article/us-eu-recovery-green-finance/eu-lawmakers-back-green-finance-rules-urge-use-in-covid-recovery-fund-idUSKBN23P2I1
https://www.reuters.com/article/us-eu-recovery-green-finance/eu-lawmakers-back-green-finance-rules-urge-use-in-covid-recovery-fund-idUSKBN23P2I1
http://apib.info/2020/06/15/demarcacao-da-terra-indigena-apyterewa-sob-risco-no-stf/
http://apib.info/2020/06/15/demarcacao-da-terra-indigena-apyterewa-sob-risco-no-stf/
https://g1.globo.com/ro/rondonia/natureza/amazonia/noticia/2020/06/16/agentes-fiscalizam-madeireiras-de-buritis-ro-em-acao-contra-desmatamento-ilegal-e-queimadas.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/natureza/amazonia/noticia/2020/06/16/agentes-fiscalizam-madeireiras-de-buritis-ro-em-acao-contra-desmatamento-ilegal-e-queimadas.ghtml
https://g1.globo.com/ro/rondonia/natureza/amazonia/noticia/2020/06/16/agentes-fiscalizam-madeireiras-de-buritis-ro-em-acao-contra-desmatamento-ilegal-e-queimadas.ghtml
https://jrregional.com.br/news/governo-libera-o-registro-de-25-agrotoxicos-genericos-e-dois-pesticidas-biologicos-ineditos-para-uso-dos-agricultores
https://jrregional.com.br/news/governo-libera-o-registro-de-25-agrotoxicos-genericos-e-dois-pesticidas-biologicos-ineditos-para-uso-dos-agricultores
https://jrregional.com.br/news/governo-libera-o-registro-de-25-agrotoxicos-genericos-e-dois-pesticidas-biologicos-ineditos-para-uso-dos-agricultores
https://jrregional.com.br/news/governo-libera-o-registro-de-25-agrotoxicos-genericos-e-dois-pesticidas-biologicos-ineditos-para-uso-dos-agricultores
https://unsplash.com/s/photos/blue-lagoon-iceland%2C-grindav%C3%ADk%2C-iceland
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VOCABUÁRIO CLIMÁTICO 

Greenwashing: o que é e como se blindar dele? 

 

 

 

Consumir é um ato político... e sair do piloto 

automático na hora de adquirir produtos e 

serviços alinhados com seus valores e 

princípios éticos requer doses extras de 

atenção e pesquisa. As estratégias de 

marketing estão cada vez mais sofisticadas na 

tentativa de ampliar as vendas para 

consumidores preocupados com as questões 

ambientais. Em muitos casos, para não dizer 

na maioria, empresas que investem milhões 

em campanhas publicitárias não são tão 

generosas nos investimentos em inovação e 

tecnologia para repensar seus produtos e 

torná-los, de fato, menos impactantes ao meio 

ambiente. Para esconder esse abismo entre 

discurso e prática, muitas apelam para o 

chamado greenwashing, que é a expressão em 

inglês para maquiagem (ou lavagem) verde. 

Na prática, isso significa desinformação 

disseminada por uma organização com o 

objetivo de apresentar uma imagem pública 

ambientalmente responsável, podendo induzir 

o consumidor ao erro. 

Basta uma ida ao supermercado, com a 

disposição para olhar rótulos e selos das 

embalagens, para ver, na prática, como o 

greenwashing acontece. Produtos que 

estampam em suas embalagens expressões 

como “eco”, “100% sustentável”, 

“biodegradável”, “ecologicamente correto”, 

“amigo da natureza” já merecem atenção 

redobrada de quem quer fugir das armadilhas 

do falso marketing ambiental. 

Um exemplo clássico foi o do Bombril Eco, 

cuja peça publicitária foi retirada do ar pelo 

CONAR (Conselho Nacional de 

Autorregulamentação Publicitária), em 2016, 

por denúncia de greenwashing. Na 

propaganda, com o texto de apoio “100% 

ecológico”, o “garoto-Bombril” dizia que a 

esponja de aço é “amiga da natureza” e “já 

nasceu ecológica”, porque é feita de aço e, 

depois que é usada, “enferruja, vira pó e 

some”. A propaganda, entretanto, 

desconsidera os impactos ambientais da 

produção dessa lã de aço, desde a mineração, 

o beneficiamento do minério de ferro e a 

produção do aço. Após o processo do 

CONAR, a Bombril mudou a embalagem do 

produto, mantendo o “ECO”, mas retirando os 

dizeres “produto 100% ecológico”. 

Exemplos não faltam. Pesquisa realizada em 

15 lojas no Brasil pela Market Analysis, 

seguindo a metodologia desenvolvida pela 

TerraChoice Environmental Marketing Inc., 

no relatório “The Seven Sins of 

Greenwashing” (Os Sete Pecados do 

Greenwashing), identificou 501 produtos de 

várias categorias que, somados, apresentaram 

887 apelos ecológicos nas embalagens. 

Comparado a outros países, o Brasil é o que 

apresenta a menor média de apelos ecológicos 

por produto (1,8 por produto). Os Estados 

Unidos, que lideram o ranking, possuem uma 

média de 2,3 apelos por produto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se proteger e denunciar? 

Denúncias contra a maquiagem verde, no 

Brasil, podem ser encaminhadas ao Ministério 

Público, aos órgãos de defesa do consumidor e 

ao CONAR (Conselho Nacional de 

Autorregulação Publicitária). 

Outra forma de se proteger contra o 

greenwashing é pesquisar por informações 

sobre os produtos que consome nos endereços 

eletrônicos corporativos das fabricantes e nos 

seus respectivos relatórios de sustentabilidade. 

Na maioria das vezes, existe um descasamento 

entre o que é publicado nestes relatórios – 

que precisam seguir uma série de exigências  

 

E geralmente são verificados por auditorias 

externas independentes - e o tratamento dado 

às marcas e aos produtos por meio das peças 

publicitárias e das campanhas de marketing. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Quando uma empresa apresenta um produto 

como sendo verde, ela tem de apresentar alguma 

certificação de terceira parte que comprove isso e 

precisa prover o consumidor com informações 

adicionais que tornem isso evidente”, afirmou 

Pedro Luiz Côrtes, coordenador da Rede 

Internacional de Estudos sobre Meio Ambiente e 

Sustentabilidade e professor da USP, durante 

entrevista concedida à CBN. 

 

Fontes:  

The Greenwash Guide –  

Futerra Sustainability Communications 

Estudo Greenwashing no Brasil (PDF) 

Comercial da Bombril (Vídeo) 

Cidades & Soluções (Vídeo) 

Greenwashing e Sustentabilidade –  

Por um mundo mais verde (Vídeo) 

 

 

 

 

 

Mentira completa – Declarações ou dados 

totalmente fabricados 

Já o TerraChoice Environmental Marketing 

fala nos sete pecados da rotulagem ambiental, 

que são os seguintes: 

Custo ambiental camuflado – O rótulo destaca 

uma qualidade verde do produto, mas esconde 

outras características cujos malefícios podem 

ser maiores do que o benefício anunciado 

Falta de prova – Informações não acessíveis, 

selos verdes não reconhecidos, afirma que é 

bom para o meio ambiente sem explicar por 

qual motivo 

Incerteza – Declarações pobres ou abrangentes 

demais, por exemplo, produto “100% natural”, 

“amigo do meio ambiente”, ou exibição do 

rótulo dizendo que é reciclável, sem dizer se 

isso se refere à embalagem ou ao produto 

Irrelevância – Quando o fabricante destaca na 

embalagem uma característica do produto em 

favor do meio ambiente que é obrigatório por 

lei, por exemplo, a mensagem de que o produto 

“Não contém CFC” (O clorofluorcarbono está 

proibido no Brasil desde 2007) 

“Menos pior” – Fabricante de cigarros abre 

generosos espaços para dizer que o produto é 

orgânico, em vez de alertar para os riscos à 

saúde 

Mentira – Declarações falsas, como, por 

exemplo, colocar o selo de uma certificadora 

ambiental sem autorização desta 

Culto aos falsos rótulos – Fabricante cria o 

próprio selo ou símbolo, induzindo o 

consumidor a acreditar que determinado 

produto é ambientalmente correto.  

 

 

 

A agência internacional Futerra, 

especializada em comunicação para a 

sustentabilidade, analisou comunicações 

online, impressas e veiculadas em tevês e 

rádios do Reino Unido e preparou um guia 

sobre Greenwashing, no qual identificou 10 

sinais da maquiagem verde. 

Linguagem fofa – Palavras ou expressões 

sem significado claro como, por exemplo, 

“amigo do meio ambiente” (eco-friendly) 

Produto verde versus empresa suja – 

Como lâmpadas eficientes fabricadas por 

uma fábrica que polui rios 

Imagens sugestivas – Imagens que indicam 

um impacto verde (injustificado), como por 

exemplo flores que desabrocham do 

escapamento de carros 

Declarações irrelevantes – Ênfase a um 

pequeno atributo verde quando todo o resto 

não é verde 

Melhor da classe – Declarações de que a 

empresa é mais verde do que as demais, 

mesmo que as outras (ou o setor como um 

todo) sejam terríveis 

Sem cabimento – Com o exemplo dos cigarros 

“amigos da natureza”, feitos com base no 

cultivo orgânico, a Futerra diz que “esverdear” 

um produto perigoso não o torna seguro 

Jargão – Informações que só um cientista 

poderia checar ou entender 

Amigos imaginários – Um “selo” (rótulo) 

que parece endosso de uma terceira parte, 

mas que foi criado pela própria empresa 

Sem provas – Pode até estar certo, mas onde 

estão as evidências? 

POR DANIELA VIANNA                               

Como identificar a maquiagem verde? 

https://www.youtube.com/watch?v=9DDCjGWW5qY
http://marketanalysis.com.br/wp-content/uploads/2014/07/Greenwashing-in-Brazil.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=9DDCjGWW5qY
https://www.youtube.com/watch?v=RL5-ICgVBns
https://www.youtube.com/watch?v=TrNZRW4rYKg
https://www.youtube.com/watch?v=TrNZRW4rYKg
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CULTURA & ARTE 

NO PAMPA NÃO ERA ASSIM 

 

 

 

A mudança no cenário vem há anos impactando 

as comunidades tradicionais, com ameaça aos 

seus modos de vida e de produção. O Pampa já 

perdeu mais da metade de sua área coberta por 

vegetação nativa, sendo o segundo bioma mais 

devastado do País, depois da Mata 

Atlântica. Um dos impactos visíveis é a 

mudança das temperaturas e do clima. 

 

“Quando verão faz um calor, dali um pouco faz 

frio, vem uma chuva, às vezes aquenta, dali um 

pouco esfria, então tudo a gente já vem notando 

e vem estranhando isso, de uns anos pra cá. Não 

era assim”, disse João Carlos dos Santos 

Aristimunho, pecuarista familiar, que mora no 

interior de Quaraí. “O sol sapeca tudo, a gente 

tem que estar com grande cuidado, se não, não 

colhe nada. Aqui, vou lhe dizer, os olhos d’água 

que nós chamamos, mudou muito, tem lugar que 

tá sequinho, sequinho, mudou a vertente, não 

tem mais”, confirmou dona Hilka de Dias Lima, 

quilombola e benzedeira, do interior de Rosário 

do Sul, próximo da Serra do Caverá.  

Na sua simplicidade, Gilberto Menezes, 

pecuarista familiar, deixou um recado: Eu 

imagino que na natureza, tudo tenha o seu tempo 

e o seu espaço. Aqui nessa região mesmo tem 

muito animal silvestre, muito veado, nas regiões 

baixas tem capincho (capivara), todas essas 

espécies têm aqui. Só que tudo convive em 

harmonia, porque isso é a natureza. Cada um 

respeita o espaço do outro. Tu não precisa de 

uma espécie pra trabalhar outra. Se a gente não 

preservar o ambiente que a gente vive, o mundo 

vai terminar”. 

 

Uma versão longa do vídeo, com o nome 

Pampa, memórias e saberes do nosso lugar, 

pode ser acessada aqui. 

 

“Faz 10 anos que estou aqui, eu dependo dos 

vizinhos pra buscar um litro d’água, pra beber, 

pra tomar banho. Eu busco água na propriedade 

vizinha de carrinho de mão, faço tudo a muque. 

Todos os anos que eu tô aqui, sempre puxei 

água. Dá uns oito quilômetros daqui até onde 

que eu pego. É sofrido.” O depoimento é da 

agente de saúde Marilena Godói Silveira, do 

município de Manoel Viana, no vídeo Não era 

assim... aqui no Pampa, produzido em 2019 pela 

Fundação Luterana de Diaconia (FLD), uma 

organização da sociedade civil, com apoio da 

agência de cooperação internacional Pão para o 

Mundo. A realização do vídeo, que contou com 

a parceria do Comitê dos Povos e Comunidades 

Tradicionais do Pampa na sua realização, 

registra a percepção de comunidades locais da 

fronteira oeste do RS sobre as mudanças 

climáticas e outros desafios.  

 

O Bioma Pampa é uma das áreas de campos 

temperados mais importantes do mundo. A 

região, reconhecida como bioma apenas em 

2004, tem um imenso patrimônio cultural 

associado à biodiversidade. A paisagem é feita 

de campos, capões de mata, matas ciliares e 

banhados. De acordo com dados do ICMBio, o 

ecossistema conta com 3 mil espécies de 

plantas, 102 espécies de mamíferos, quase 500 

espécies de aves e  50 espécies de peixes. Há 

espécies que só ocorrem aqui - e muitas estão 

ameaçadas de extinção. Em termos de 

comunidades tradicionais, vivem ali pecuaristas 

familiares, povo cigano, povo de terreiro, povo  

 

pomerano, comunidades indígenas, 

quilombolas, benzedeiras e benzedores, e 

pescadoras e pescadores artesanais. 

 

Toda essa riqueza é pouco conhecida pelas suas 

características, com extensas regiões de 

gramíneas, os campos nativos, que criaram uma 

imagem de terra “pobre ”em relação à 

diversidade de flora e fauna, um “vazio 

ecológico”.  Muitas vezes, o avanço das grandes 

plantações de soja– com o uso intenso de 

agrotóxicos – , das plantações de pinus, os 

desertos verdes, e, em algumas regiões, o 

interesse predatório pela exploração de 

minérios, são aplaudidos, como única 

alternativa para o “desenvolvimento 

econômico” local. 

 
  

POR SUSANNE BUCHWEITZ 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=57&v=2AllGV-3uWg&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=DCtpjP_V6Vc&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=65&v=DCtpjP_V6Vc&feature=emb_logo
https://comitepampa.com.br/
https://comitepampa.com.br/
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GO VEGAN 

Novo currículo escolar na Nova Zelândia desestimula o 

consumo de carne e laticínios 

 

O governo da Nova Zelândia está comprando briga com os pecuaristas do 

país. O motivo? Está sendo implementado um novo currículo escolar o 

qual aconselha os estudantes a consumirem menos carnes e laticínios em 

benefício do meio ambiente, além de debater sobre a forma de lidar com 

os negacionistas da crise climática.  A medida se dá devido ao objetivo 

assumido pelo governo em reduzir as suas emissões de carbono, a meta é 

fazer da Nova Zelândia um país neutro em carbono até 2050. 

 

Baseando-se em cientistas e organização renomadas nos estudos sobre 

mudanças climáticas, o material o oferecido explica o impacto das 

mudanças climáticas e como os estudantes podem contribuir, 

apontando a agropecuária como uma das grandes causas do aumento 

das emissões de gases do efeito estufa. Além disso, o material ainda 

conta com dicas de como os estudantes podem substituir a carne e o 

leite na alimentação, incentivando o consumo de mais vegetais, dá 

dicas de como dirigir menos, realizar a reciclagem e comprar produtos 

de segunda mão quando possível.  

 

O curso sobre mudanças climáticas não é obrigatório, e o Ministério 

da Educação sugere que as escolas consultem os pais e a comunidade 

antes de aplicá-lo. Ainda assim, a vice-secretária adjunta do 

Ministério da Educação, Pauline Cleaver, informou à Reuters que a 

inclusão do tema no currículo escolar tem sido bem recebida pelas 

escolas, pais e comunidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O governo classifica o novo currículo como importante para os 

estudantes, considerando que na Nova Zelândia eles estão cada vez 

mais preocupados com o impacto das mudanças climáticas em suas 

vidas. “Eles percebem o simples fato de que os anos têm sido cada vez 

mais quentes e esperam que tomemos uma atitude”, declarou o 

ministro para Mudanças Climáticas, James Shaw, após o lançamento 

do novo currículo escolar. 
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POR LATUFF | CIMI                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O CLIMA é um jornal digital elaborado por ativistas dos movimentos 

pelo clima. Projeto sem fins lucrativos, tem sua distribuição livremente 

autorizada. Para mais informações, sugestões, dúvidas, reclamações ou 

contato, favor acessar nosso site ou nossas redes sociais: 

 

www.jornaloclima.org (em construção) 

https://www.instagram.com/jornaloclima/ (em construção) 

https://fridaysforfuturebrasil.org/ 

https://www.instagram.com/fridaysforfuturebrasil/ 

https://www.instagram.com/familiaspeloclima/ 

 

 

 
 

 

POR RENATA PADILHA                                                                      

Foto: Unsplash / Colton Jones 

https://cimi.org.br/2020/04/levantamento-mostra-aldeias-em-quarentena-dificuldades-alimentares-e-sanitarias-alem-da-morosidade-do-governo/
http://www.jornaloclima.org/
https://www.instagram.com/jornaloclima/
https://fridaysforfuturebrasil.org/
https://www.instagram.com/fridaysforfuturebrasil/
https://www.instagram.com/familiaspeloclima/

