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Tempo de
recomeçar
Liderar a Frente Parlamentar Ambientalista durante o governo Bolsonaro foi uma das tarefas mais
difíceis em minha trajetória política. Enfrentamos
uma gestão negacionista e que enxergava a proteção do Meio Ambiente como um inimigo do
crescimento econômico.
Se não fosse a união dos melhores quadros comprometidos com a proteção ambiental, os estragos deixados pela passagem
de Bolsonaro na presidência da República
seriam catastróficos. Conseguimos impedir
o pior.
Agora, é hora de recomeçar. A eleição
de Lula foi um recado do povo brasileiro, que
não aceita mais ver o meio ambiente ser devastado.
Precisamos unir esforços para reconstruir o
Brasil. Ao longo dos últimos dois anos, elaborei,
com a participação de economistas renomados
da UFRJ, um plano econômico batizado de Green
New Deal (GND) Brasil. São 30 ações, distribuídas em
cinco eixos temáticos, para reduzir pela metade as
emissões brasileiras de carbono na atmosfera e para
gerar de 9,5 milhões de empregos.
Em passagem pela COP27 no Egito, pude discutir
com a comunidade internacional a implementação
do GND Brasil. O mundo espera que o Brasil recupere
o protagonismo global na questão climática. Está em
nossas mãos promover uma transição para um modelo econômico verde e sustentável. Essa é a hora!
Deputado Federal
Alessandro Molon (PSB-RJ)
Coordenador da Frente Parlamentar
Ambientalista - 2022
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O Espírito Ansioso Pelo Futuro
Minha amiga e ex-senadora Marina Silva quando
presenciava aprovação de propostas contra a proteção
da Amazônia, dizia que a causa ambiental parecia um
consenso oco, todos dizem defender, mas votam a favor
de temas em oposição a sua proteção. Passado mais
de uma década, acho que podemos afirmar que
sociedade tem a dimensão da importância
desse tema para o nosso presente e para
as futuras gerações. Por outro lado,
infelizmente, temos ainda um Congresso
que pratica o dito “consenso oco” e
um governo que conscientemente
opera para desmontar a governança
ambiental.
É fato, os últimos quatro anos,
sob o governo do presidente
Jair Bolsonaro, vão entrar para a
história como um dos momentos
mais dramáticos vividos pelo meio
ambiente e para nossos povos
indígenas. Nunca um governo
trabalhou tanto para anular os direitos
de nossos povos originários como o
atual. Felizmente essa agonia tem seus
dias contados.
Diferente de outros períodos de nossa
história quando a defesa do meio ambiente
não era um valor e nem estava sistematizada
em estudos científicos rigorosos e muito por isso
acabou profundamente agredida em nome de um
crescimento econômico a qualquer custo, de 2019
a 2022 os nossos ativos ambientais foram dilapidados
consciente e criminosamente, representando esse
processo à perfeição a covarde frase famosa proferida
por um ministro do meio ambiente desse governo, "ir
passando a boiada".
Um dia quando fizermos uma análise mais serena
dos tempos tenebrosos que vivemos, teremos algo
importante a comemorar, que a despeito de termos
sido minoria no Congresso, termos tido um governo
que tem como política pública a destruição das
políticas ambientais, a união da sociedade civil e de
parlamentares aliados da causa ambiental conseguiram
pôr freio no pacote da destruição conhecido como
pacote do Veneno. Claro, reconhecemos que perdemos
algumas batalhas, mas conseguimos travar as principais
propostas que comprometeriam de forma irreversível a
proteção de nossas florestas e rios.

Nessa síntese que a Frente Ambientalista apresenta
ao leitor podemos ter noção da luta que travamos
contra os inimigos da natureza neste ano de 2022. Que
2023 nos reserve tempos melhores e, ao contrário do
que disse o filósofo Sêneca, possamos proclamar: feliz é
o espírito ansioso pelo futuro!
Eliziane Gama
Senadora pelo Estado do Maranhão e
coordenadora da Frente Parlamentar
Ambientalista do Senado Federal.
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Ato pela Terra

Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=p1NlerMva3Y

O Ato Pela Terra, aconteceu no dia 09 de março, em
frente ao Congresso Nacional, reunindo artistas, intelectuais e organizações da sociedade civil, em protesto
contra o chamado “pacote da destruição”, uma junção
de projetos de leis que ferem os direitos ambientais.
Comandado pelo cantor e ativista Caetano Veloso, o
movimento chama de “pacote da destruição” as propostas
que tratam de licenciamento ambiental (PL 3729/04); mudança nas regras de registro de agrotóxicos (PL 6299/02) e
regularização fundiária (PL 2633/20), além de outros dois
projetos ligados ao marco temporal (PL 490/07) e à exploração mineral (PL 191/20) em terras indígenas.

Vários artistas discursaram para pedir que os projetos de lei polêmicos fossem barrados, como o cantor e
compositor Seu Jorge. “Estou aqui como cidadão e peço
que efetivamente barrem todos esses projetos que não
têm a ver com o futuro do povo brasileiro”, afirmou.
O presidente do Congresso Nacional, senador Rodrigo Pacheco (PSD-MG), prometeu cautela na análise dos
cinco projetos de lei listados pelo "Movimento 342 Amazônia", como danosos aos interesses socioambientais.
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Contra o Pacote da Destruição

Tramitam no Congresso Nacional um conjunto
de projetos de lei que, se forem aprovados, consolidarão gravíssimos retrocessos para a Política Nacional
do Meio Ambiente. Mesmo que apenas um deles seja
aprovado, haverá efeitos extremamente destrutivos.
Os ambientalistas denominam esse conjunto “Pacote
da Destruição”. A luta para barrar a aprovação dessas
propostas tem mobilizado os parlamentares que atuam no tema, as principais organizações ambientalistas
do país, acadêmicos e intelectuais, artistas e nomes importantes na mídia especializada.
Devem ser destacados nessa lista a Lei do Veneno,

que viabiliza o registro de produtos cancerígenos e que
causam distúrbios hormonais, a Lei Geral do Licenciamento Ambiental, que prioriza a não licença e o autolicenciamento sem estudo ambiental, a Lei da Grilagem,
que estende direitos de pequenos proprietários para
grandes grileiros, além de estimular desmatamento e
conflitos sociais, e as propostas que atentem contra os
direitos indígenas, alterando as regras sobre demarcação e respaldando garimpos e outras atividades altamente degradadoras.
O esforço tem sido direcionado a que nenhum
desses projetos de lei seja votado no final desta legislatura. Com o início do novo governo, a expectativa é
de reconstrução da política ambiental e, nesse novo
quadro, o apoio do Poder Executivo para barrar essas
propostas pode fazer grande diferença. Na torcida para
que a nova política ambiental signifique também a implosão do Pacote da Destruição!
Suely Araújo
Especialista-sênior em políticas públicas do Observatório do Clima - OC

LIVE

Confira a live: https://www.youtube.com/watch?v=sTHkQHlqP7Q

A Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso
Nacional, realizou uma live com o tema: Contra o pacote
da destruição. O “pacote da destruição” inclui propostas
que facilitam a liberação de agrotóxicos, o licenciamento ambiental para obras de diferentes portes, alteram a
demarcação de terras indígenas, entre outros.

A Coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista do Senado Federal, Senadora Eliziane Gama, destacou o ato contra o pacote da destruição que aconteceu
no dia 09 de março, em frente ao Congresso Nacional, e
a importância da junção da sociedade civil e a união de
grandes artistas, intelectuais, e organizações, com o objetivo de protestar contra e projetos de leis que ameaçam
o meio ambiente. “Essa unidade de forças é fundamental
e preponderante pra gente tentar barrar esse pacote da
maldade, o que a gente acompanhou na última quarta-feira, foi uma coisa tão linda, tão cheia de garra, o que nos
enche realmente de alegria e de esperança “. A Senadora
deixou o seu repúdio e apontou como “um grande deboche” o pedido de urgência na câmara dos deputados do
PL 191/2020, que autoriza a exploração de recursos minerais em terras indígenas, no dia do ato pela terra.
Já o Deputado Federal Rodrigo Agostinho, falou
sobre o cuidado que se deve ter na modernização do
licenciamento ambiental, agrotóxicos, regularização
fundiária entre outros. “Não somos contra essa modernização”, mas pondero, que essa atualização não pode
ser usada para “liberar geral”, aprovando venenos que
são proibidos no mundo inteiro..
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Da resistência à restauração

Entregando a carta aos candidatos para o coordenador da Frente Ambientalista
A Frente Parlamentar Ambientalista tem garantido
às organizações da sociedade civil um espaço permanente de articulação, proposição e resistência contra
retrocessos à agenda ambiental brasileira no Congresso Nacional. Por meio de encontros técnicos, debates,
lives e grupos de trabalho estimula a participação de
especialistas, de lideranças e entidades representativas
de diversos setores da sociedade na discussão de temas estratégicos para o país.
Nesta década da restauração dos ecossistemas,
declarada pela Organização das Nações Unidas (ONU)
como um chamamento às autoridades e povos para a
emergência climática, a Frente Ambientalista foi o contraponto à agenda antiambiental conduzida na atual
Legislatura pelo Governo brasileiro. Foram momentos
difíceis, de pandemia, quando não foi possível participar
presencialmente de debates sobre projetos de lei de alto
impacto que tramitavam no Congresso Nacional. E, em
um esforço conjunto, de muita solidariedade e aprendizado, a Frente Ambientalista por meio de atividades remotas e encontros virtuais, garantiu a participação e a
articulação entre parlamentares e as organizações civis.
A resistência na defesa de legislação ambiental
brasileira, contra a “boiada” que avançou sobre a Lei
da Mata Atlântica e o Código Florestal, sobre a Lei das
Águas e as Unidades de Conservação evidencia a importância de fazer parte de uma Frente Parlamentar
Ambientalista permanente e ampla, composta por deputados e deputadas federais, senadores e senadoras e
por nós, representantes de organizações ambientalistas, por cientistas e pesquisadores.
Esse espaço democrático e de construção colaborativa deverá ser fortalecido e ampliado com a adesão
6 | Frente Parlamentar Ambientalista

de novos parlamentares na próxima legislatura para
que possamos sair da agenda de resistência para a
agenda da restauração das políticas públicas de meio
ambiente. O Brasil está voltando a ocupar o seu espaço
na agenda climática internacional, com enormes desafios agora traduzidos em compromissos.
É urgente que o Brasil assuma de forma contundente o compromisso de zerar o desmatamento, restaurar a Mata Atlântica e os ecossistemas, frear os
ataques à legislação ambiental e às instituições e restabelecer a participação da sociedade e da ciência na
governança democrática do país. E, para isso, como
organização da sociedade civil que atua há 36 anos na
defesa da Mata Atlântica e do meio ambiente, seremos
aliados nos esforços conjuntos, na vigília e na cobrança
desses compromissos, por meio da nossa participação
efetiva na Frente Parlamentar Ambientalista.
A Mata Atlântica é o lar de 72% da população brasileira e se estende por cerca de 15% do território nacional, em 17 estados. Concentra 80% do PIB nacional e garante serviços ambientais essenciais à vida e atividades
econômicas diversas – como o abastecimento de água, a
regulação do clima, a biodiversidade, saúde e bem-estar,
energia, agricultura, pesca e turismo. É o bioma mais devastado do Brasil e o único a contar com uma lei especial
para sua proteção e uso sustentável (Lei nº 11.428/2006).
Por isso, a participação permanente, qualificada e
ativa da sociedade civil junto ao Parlamento brasileiro
é fundamental.
Malu Ribeiro
Diretora de Políticas Públicas da Fundação SOS
Mata Atlântica

Sessão Solene, 25 anos da
Lei das Águas Avanços e Desafios

Confira a live: https://www.youtube.com/watch?v=PB_3QgMAAQU

Promovida pela Frente Parlamentar Ambientalista,
juntamente com a Fundação SOS Mata Atlântica, a Sessão Solene sobre os 25 anos da Lei das Águas ocorreu no
dia 22 de março, no Museu do Amanhã, na cidade do Rio
de Janeiro, marcando os principais avanços, impactos e
desafios da Lei na proteção dos recursos hídricos.
Com a presença do Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Deputado Federal Alessandro
Molon, e de representantes da Fundação SOS Mata
Atlântica, do Instituto de Desenvolvimento e Gestão
(IDG), do Observatório da Governança da Água (OGA) e
de Comitês de Bacia Hidrográficas, o evento chamou a
atenção da sociedade para a necessidade da aprovação
da Proposta de Emenda Constitucional (PEC 06/2021)
que inclui a água entre os direitos fundamentais dos
brasileiros, destacando experiências positivas, avanços

e desafios dos 25 anos dessa política pública de gestão
e governança da água.
O Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, Deputado Federal Alessandro Molon, avaliou os avanços na proteção dos recursos hídricos. “No mesmo dia que comemoramos os
25 anos da Lei das Águas e o avanço que essa lei trouxe
para a proteção dos recursos hídricos, é o momento de
avaliarmos os desafios, problemas e riscos que alguns
projetos de lei trazem e, por outro lado, a esperança
que outras iniciativas legislativas propõem na proteção
dos recursos hídricos”, afirmou.
A Deputada Federal e integrante do Grupo de Trabalho sobre água, gênero e segurança climática, Talíria
Petrone, lembrou que, embora este seja um dia de celebração, também é uma celebração no meio de um momento dramático. “Há um colapso ambiental em curso
e a crise climática que apresenta um risco implacável
para os recursos hídricos no Brasil vem sendo aprofundada com o desmonte socioambiental em andamento
no Congresso Nacional, com o respaldo do atual presidente da República. Digo isto, pois não tenho dúvidas
de que esta Sessão Solene é um momento de resistência e muito necessário para a vida no planeta”, ressaltou.
Ainda na Sessão Solene, a Fundação SOS Mata
Atlântica divulgou um estudo indicando que o Brasil
ainda está distante de atingir o fornecimento ideal de
água limpa em quantidade à toda a população.
“Nossos rios não são sujos, somos nós que sujamos. Em poucos segundos, é possível poluir um rio,
mas para limpar suas águas é um trabalho de muitos
anos” disse Gustavo Veronesi, Coordenador do Observando os Rios da SOS Mata Atlântica.
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25 anos da Lei das Águas
A água é um elemento vital para a vida, para o
funcionamento dos ecossistemas, da economia e para a
saúde e o bem-estar da população. O território brasileiro
contém cerca de 12% de toda a água doce do planeta.
É um enorme potencial hídrico, capaz de prover um
volume de água por pessoa 19 vezes superior ao mínimo
estabelecido pela ONU – de 1.700 m³/s por habitante
por ano. Porém, a distribuição no Brasil é desigual do
ponto de vista social e das próprias regiões do território
nacional.
Da mesma forma, apesar da abundância, os rios
seguem sendo atacados no Brasil. Samuel Barrêto,
gerente nacional de Água da The Nature Conservancy
Brasil (TNC-Brasil), alerta que o desmatamento bate
recordes em diversas regiões, há contaminação pelo uso
dos agrotóxicos, recursos aquáticos são superexplorados,
as águas são poluídas, drenadas, canalizadas, represadas
e desviadas, e ecossistemas de proteção e conservação
das águas, como matas de galeria, mananciais e
nascentes, estão sendo destruídos.
Manejar tais conflitos e todo este patrimônio, assim
como promover os usos múltiplos da água para uma
série de atividades estratégicas para o país, de maneira
sustentável é uma tarefa desafiadora. Para tal, além da
Constituição, que reconhece a necessidade de proteger
os recursos hídricos dentro da estrutura global do meio
ambiente, em 8 de janeiro de 1997 foi criada a Lei nº
9.433, conhecida como “Lei das Águas”, que estabelece a
Política Nacional de Recursos Hídricos (PNRH).
A Lei das Águas surgiu em um contexto em
que a água se torna cada vez mais escassa, com a
preocupação de que a sua distribuição seja equitativa
com controle social. Assim, a lei estabeleceu o Sistema
Nacional de Gerenciamento de Recursos Hídricos
(Singreh), no qual o poder público, a sociedade civil
organizada e os usuários da água integram os Comitês
de Bacias Hidrográficas (CBH) e atuam, em conjunto, na
definição e aprovação das políticas acerca dos recursos
hídricos de cada bacia hidrográfica.
Seu objetivo geral foi determinar um pacto
nacional com a definição de diretrizes e políticas
públicas voltadas para a melhoria da oferta de água.
A Lei também trouxe fundamentos nacionais como o
entendimento de que a água é um bem de domínio
público dotado de valor econômico, mas de uso
prioritário em situações de escassez para o consumo
humano e de uso por animais.
Contudo, a Lei foi responsável por abrir um espaço
importante de participação da sociedade, o que
possibilitou ampliar a transparência e o controle social.
Entretanto, propostas de mudança contidas no Projeto
de Lei 4546/2021, com o Novo Marco Hídrico, ameaçam
8 | Frente Parlamentar Ambientalista

o princípio da água como bem público e esvaziam o
diálogo com as esferas locais. Em desacordo aos termos
procedimentais, não houveram audiências públicas
para debater, nem consulta aos principais atores da
sociedade civil e usuários para sua elaboração.
Para o Observatório de Governança das Águas, o
OGA, o PL representa uma ameaça à Lei das Águas e foi
apresentada pelo governo Bolsonaro em meio ao ápice
da pandemia sem qualquer consulta ou transparência.
O PL não aborda a segurança hídrica; não estabelece
diretrizes e mecanismos para fomentar a resiliência e
recuperação das bacias hidrográficas, seja no campo
ou nas cidades. Ainda mais alarmante, o texto institui
a cessão onerosa de direito de uso dos recursos
hídricos. Em outras palavras, cria um mercado de
água, permitindo a sua comercialização e privatização,
alterando um dos fundamentos da Lei das Águas como
um bem de domínio público.
Em 25 anos, a Lei das Águas foi fruto de uma
grande mobilização da sociedade civil organizada,
é parte importante para responder aos desafios
da gestão pública das águas que deve sim receber
aprimoramentos. A Lei precisa ser compreendida e
defendida junto à opinião pública e ao Congresso
Nacional, especialmente nesse momento em que o
PL 4.546/2021 cria uma ruptura com o atual marco.
Melhorias devem acontecer com liderança, ação
coletiva e boa governança com base nos princípios,
fundamentos e instrumentos desta Lei. Portanto, é
nosso dever fortalecer, melhorar e defendê-la, mas
da mesma forma denunciar os retrocessos do atual
governo que pretendem fragilizá-la.
Deputada Federal
Taliria Petrone (PSOL-RJ)
Coordenadora do GT Água, Clima e Gênero da
Frente Parlamentar Ambientalista.Coordenadora
do GT de Água, Segurança Climática e Gênero

O GT Água e a importância da
mobilização para garantir a proteção
dos rios e a educação ambiental
Preocupados com os graves problemas de
degradação ambiental enfrentados em nível nacional
e mundial, Deputados Federais e Senadores criaram a
Frente Parlamentar Ambientalista com o compromisso
de atuar, conjuntamente com a sociedade civil,
no sentido de apoiar iniciativas governamentais e
não-governamentais que visem alcançar padrões
sustentáveis de desenvolvimento.
Para atuação de forma coordenada, a Frente
Parlamentar Ambientalista organizou diversos grupos
de trabalho temáticos, dentre eles o Grupo de Trabalho
do tema Água – o GT Água.
Um dos objetivos deste grupo é acompanhar e
trabalhar para a correta implementação da Política
Nacional de Recursos Hídricos, da Lei de Crimes
Ambientais, da Lei da Educação Ambiental, da Lei do
Sistema Nacional de Unidades de Conservação e de
todas as demais conquistas já efetivadas no campo da
legislação ambiental.
O GT Água é composto por deputados (as),
senadores (as) e membros de instituições da sociedade
civil cuja tarefa principal é promover a articulação
entre o legislativo e a sociedade para o engajamento e
mobilização em defesa e proteção de nossas águas e a
educação ambiental.
A Deputada Talíria Petrone está à frente da
Coordenação do GT Água e tem sido fundamental para
o debate sobre o tema.
O GT Água tem a grande tarefa de junto com
a Deputada, abrir o diálogo com os mais diferentes
setores da sociedade e diferentes deputados e
senadores para a construção de políticas públicas que
garantam água para todos os usos, garantam o uso da
água para o abastecimento humano, para os negócios,
para as comunidades que dependem economicamente
e socialmente das águas e para a manutenção dos
ecossistemas aquáticos e de nossos biomas.
O manejo inadequado do uso do solo na área
urbana e rural, a poluição dos rios, o desperdício no uso
da água por diversos setores, o desmatamento em todos
os biomas, colocam em risco a quantidade e qualidade
das águas e colocam os negócios em risco, podem ser
enumerados diversos exemplos desta situação de risco.
Portanto, é fundamental que os atores do legislativo
e da sociedade civil se mobilizem pois dentre os riscos,
existem vários projetos de lei que ameaçam nossas
águas, projetos de lei que mostram que é fundamental

articular e mobilizar instituições que atuam na questão
do clima, das florestas e do manejo e uso do solo.
O GT Água, têm a grande tarefa de mobilizar os
atores para debater sobre estes PLs, em especial para
afirmar que estes representam o aumento dos riscos
para garantir a conservação de nossas águas.
Segundo a nota técnica elaborada em conjunto
pelos Observatório do Código Florestal e Observatório
das águas, “Essas propostas trazem como justificativas
a necessidade de intervir nas Áreas de Preservação
Permanentes (APPs) para garantir a segurança
alimentar e hídrica do Brasil. O argumento preocupa,
pois demonstra total incoerência com a finalidade
dessas áreas que, justamente, possuem a função de
preservar os recursos naturais necessários para a oferta
de água e para a produção agrícola”.
Acesse a nota técnica no link: https://
observatoriodasaguas.org/obras-de-irrigacao-emareas-de-preservacao-permanente-utilidade-publicapara-quem/
Convocamos os atores sociais para garantirmos
a construção de uma agenda de mobilização para
que possamos enfrentar esses desafios e para além
disso prepararmos propostas para implementação de
políticas públicas em defesa dos rios, das florestas e da
educação ambiental.
Angelo Lima
Consultor Executivo do Observatório da Governança das Água (OGA)
www.observatoriodasaguas.org
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Lançamento do GT Empresas

Confira a live: https://www.youtube.com/watch?v=sTHkQHlqP7Q

Em 2022, a Frente Parlamentar Ambientalista do
Congresso Nacional inaugurou uma nova vertente no
escopo do Colegiado. Foi instaurado o Grupo de Trabalho empresarial com o objetivo de promover discussões e ampliar a participação das empresas em cenários de vulnerabilidade socioambiental.
A conjuntura em curso de desmantelamento das
políticas ambientais no Brasil motivou a articulação
com o setor empresarial. Representantes das principais
empresas brasileiras demonstraram preocupação com
a preservação, conservação e uso sustentável da biodiversidade.
No primeiro encontro realizado em junho, estavam presentes, representantes das empresas, Coca-Cola, AMBEV, RAÍZEN, Natura, O Boticario, Suzano,
Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (ABIA),
Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
de Bebidas não Alcoólicas
(ABIR) e Sindicato Nacional
da Indústria de Cerveja ( SINDICERV).
Coordenador do GT empresas, o Deputado Federal
Rodrigo Agostinho (PSB/SP)
ressaltou o processo de concepção e metodologias individuais de cada organização
e apontou que a concessão
florestal é uma das melhores
iniciativas para combater o
desmatamento.
A concessão florestal
permite ao concessionário
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apenas o direito de praticar o manejo florestal sustentável. Isso significa que as empresas podem extrair produtos madeireiros e não madeireiros, além de oferecer
serviços de turismo.
Temas de resíduos sólidos e mercado de carbono
serão uma das prioridades do GT da Frente Ambientalista que inicia os primeiros passos, na missão de levar a
relevância e os benefícios do desenvolvimento sustentável e da conservação ambiental, por meio do diálogo
com as empresas, visando a contribuição individual de
cada uma em ações ligadas à conservação da Biodiversidade, assim como em aspectos políticos e socioeconômicos que permeiam a conservação ambiental no Brasil.
Deputado Federal
Rodrigo Agostinho (PSB-SP)
Coordenador do GT Empresas

GT Empresas

A Coca-Cola acredita que as empresas têm um
papel relevante no desenvolvimento sustentável e na
diminuição das desigualdades do Brasil. Nosso propósito, inclusive, é refrescar o mundo e fazer a diferença.
Desde a criação da Frente Parlamentar Ambientalista
temos participado das discussões para o aperfeiçoamento da legislação ambiental do país.
O GT de empresas é uma oportunidade única para

as empresas contribuírem com a agenda ambiental
do Congresso Nacional. Temas como conservação e
preservação, água, resíduos sólidos, carbono, energias
alternativas e muito mais foram debatidos esse ano.
A participação no GT de empresas fortalece o setor
empresarial nas discussões ambientais no parlamento. Trás para a discussão a diversidade de ideias, fator
crucial para aprovação de leis mais fortes e conectadas
com os ensaios e necessidades da sociedade.
A Coca-Cola tem uma agenda ambiental intensa com
grandes compromissos, como o de dar destinação correta a todas suas embalagens colocadas no mercado até o
ano de 2030 e o de reduzir em 25% as emissões totais absolutas também no mesmo período. Já devolvemos para
a natureza toda a água que consumimos e temos levado
água potável para milhares de brasileiros através da nossa
iniciativa Água + Acesso, no Norte e Nordeste.
Temos muito orgulho de termos contribuído para
as discussões do GT de empresas em 2022, com a certeza que em 2023 as discussões serão ainda mais relevantes e impactantes.
Victor Bicca
Diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola
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Sessão solene - Dia Mundial
do Meio Ambiente

Confira a live: https://www.youtube.com/watch?v=kf9SJxQjVWQ

Em homenagem ao Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado dia 5 de junho, foi realizado uma
solenidade que reuniu parlamentares e defensores Socioambientais em uma cerimônia com um café da manhã no Senado, foram entregues placas de honra aos
homenageados, realizada pela Liderança do PSOL, protagonizando momentos de luta e resistência mediante
ao cenário ambiental do país.
Em seguida, a Sessão Solene teve continuidade na
Câmara dos Deputados, com discursos dos homenageados presentes e a apresentação de um vídeo
institucional, prestigiando parte dos defensores
socioambientais que não puderam comparecer
presencialmente.
Após a Sessão Solene, Deputados da Frente Parlamentar Ambientalista e defensores socioambientais, reuniram-se para uma coletiva
de imprensa, em que foi lançado um manifesto
de denúncia contra projetos de leis prejudiciais
ao meio ambiente.
O Coordenador da Frente Parlamentar
Ambientalista , Deputado Federal Alessandro
Molon (PSB-RJ), falou sobre a importância da
mobilização dos membros da Frente Ambientalista, para evitar a aprovação dos projetos de
leis como o projeto da caça esportiva de animais no País (PL 5544/20).
Já a Diretora de Políticas Públicas da SOS
Mata Atlântica, Malu Ribeiro, declarou em seu
discurso a importância de se reconhecer a urgência na restauração dos ecossistemas, e das
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dificuldades que a comunidade científica e ambientalista vem enfrentando. “Além dos ambientalistas a comunidade científica também vem sendo afetada atacada e renegada, a obscuridade que se instalou aqui
vai passar, nós vamos resistir a essa boiada”, completou.
O evento foi organizado pela Liderança do PSOL;
Liderança do PT; Liderança do PSB; Liderança do PV;
Liderança da Minoria; Rede Sustentabilidade; Liderança da minoria, Frente Parlamentar Ambientalista;
Frente Parlamentar em Defesa dos Direitos dos Povos
Indígenas.

Mercado de Carbono Brasileiro

Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=rG8ekXvnbdI&t=325s

A Frente Parlamentar Ambientalista realizou debate sobre Mercado de Carbono e o Decreto Federal nº
11.075/2022, que estabelece os procedimentos para a
elaboração dos Planos Setoriais de Mitigação das Mudanças Climáticas e institui o Sistema Nacional de Redução de Emissões de Gases de Efeito Estufa ( Sinare).
O debate teve como foco o projeto de lei 2148/15,
que está tramitando na Câmara dos Deputados, de au-

toria do Deputado Federal Jaime Martins, e relatoria
da Deputada Federal Carla Zambelli que dispõe sobre
a legislação que cria o sistema de registro e a regulação
dos mercados nacionais de carbono, que estimula a
preservação e recuperação florestal, garante a ampliação do PIB por meio dos ativos ambientais brasileiros,
respeitando a soberania nacional e atraindo investimentos internacionais.
O Coordenador do GT Empresas da Frente Parlamentar Ambientalista, Deputado Federal Rodrigo
Agostinho, conduziu a discussão juntamente com
time de especialistas. Já a Diretora Executiva do Instituto Clima e Sociedade-ICS, Ana Toni, destacou que
a prioridade é a descarbonização do Brasil, e que o
mercado de carbono é um dos caminhos para se atingir essa meta. “Sem governabilidade a gente não vai
conseguir nos colocar no lugar que deveríamos estar,
que é um mercado íntegro e vendendo créditos de
carbono", disse.
De acordo com os especialistas, a expectativa é
que o Brasil cumpra os compromissos firmados junto
à comunidade internacional e, para atender às demandas do mercado externo é urgente e necessário que
haja no país um mercado de carbono regulado e que
realmente aja em prol da redução de emissões de gases
do efeito estufa e mantenha as florestas em pé.

6° relatório do IPCC - Oficina Técnica CEFOR
O objetivo da oficina foi oferecer subsídios técnicos qualificados e de alto nível para que os assessores
possam subsidiar os mandatos nos debates sobre os
projetos de lei com temas de altíssima prioridade, complexidade e relevância para as políticas públicas territoriais e socioambientais e a agenda cotidiana.
Os cientistas alertam que mais de 3,4 bilhões de
pessoas já vivem sob efeito das mudanças climáticas e
o atraso nas ações globais pode levar à perda da oportunidade de se manter o planeta habitável.
Acesse o QR code e leia a matéria na íntegra.

Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=mXlWvrsrepI
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Farol Verde ilumina o Voto
Ambientalista em 2022

Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=_6kWTljugyc&t=29s

O Painel Farol Verde desenvolvido por mais de
três dezenas de organizações ligadas à RAC e coordenado pelo Instituto Democracia e Sustentabilidade
(IDS) criou o Índice de Convergência Ambiental total
(ICAt), com o mapeamento das principais votações de
pautas socioambientais e climáticas importantes que
ocorreram na legislatura federal de 2019 a 2022.
O painel comparou o voto de 553 parlamentares
candidatos à reeleição com os votos das lideranças da
Frente Parlamentar Ambientalista (Deputados Rodrigo Agostinho e Alessandro Molon e Senadores Eliziane Gama e Fabiano Contarato).
Cada votação garantiu uma pontuação de “convergência ambiental”. Quanto maior a convergência
com as frentes socioambientais, melhor foi a pontuação do candidato à reeleição.
De acordo com o relatório final do Painel Farol
Verde (LINK) o índice de reeleição dos parlamentares mais convergentes com a pauta ambiental (ICAt
> 50%) foi mais alto que a média geral de reeleição
na Câmara.
Dos 130 deputados candidatos à reeleição para a
Câmara Federal em 2022 com índice de convergência
ambiental acima de 50%, 82 reelegeram-se (63% de
índice de reeleição).
Os candidatos novos (não-reeleição) também
participaram do Farol Verde respondendo a
uma enquete composta por 12 perguntas sobre temas de alta relevância para a agenda
socioambiental.
As 147 candidaturas verdes consideradas “novas” (não-reeleição)
que responderam às perguntas da
enquete somaram mais de 5,2 milhões de votos, sendo que oito se
elegeram.
Veja sobre o Farol Verde em
www.farolverde.org.br
André Lima
Consultor Sênior de Política e
Direito Socioambiental do IDS Instituto Democracia e Sustentabilidade
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Pagamento por Serviços
Ambientais (PSA)

Confira a Live:https://www.youtube.com/watch?v=Ah_9kFdXpqs&t=1s

A Coalizão Brasil apresentou proposta para a regulamentação da Política Nacional de Pagamento por
Serviços Ambientais. O evento teve como objetivo
apresentar aos parlamentares a nota técnica, elaborada pela Coalizão Brasil, com 10 propostas para a regulamentação da Lei
Propostas de regulamentação da Lei
14.119/2021 que institui a Política Nacional, o Cadastro Nacional e o Programa Federal de Pagamento por Serviços Ambientais (PSA)
É cada vez mais evidente que a saúde e prosperidade econômica do país depende da conservação
dos seus recursos naturais. Não é à toa que muitos
dos nossos parlamentares apostaram na conciliação
das agendas de desenvolvimento do país e da preservação das nossas riquezas naturais ao aprovarem a
Lei 14.119/2021 que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA). Agora, os
diferentes setores da economia precisam dedicar esforços para evitar um colapso futuro.
Manter a integridade dos ecossistemas e sua biodiversidade, frear o desmatamento, restaurar áreas
degradadas, adotar sistemas produtivos de baixo impacto, recuperar a qualidade dos recursos hídricos e
dos solos e manejar de forma sustentável os recursos
naturais são exemplos de ações provedoras de serviços
ambientais.
Neste sentido, a PNPSA é oportuna ao reconhecer
juridicamente esforços capazes de mudar o cenário atual de perda maciça dos recursos naturais nos diferentes
biomas brasileiros. O incentivo aos produtores rurais
que recuperam áreas degradadas de suas propriedades,
por exemplo, garante a provisão de serviços ambientais
que afetam positivamente a produção agropecuária e a
qualidade de vida das famílias no campo.

Após a aprovação da PNPSA, a Força Tarefa de PSA
da Coalizão Brasil, Clima, Florestas e Agricultura elaborou uma proposta para a regulamentação da lei. A proposta reforça a importância de uma política inclusiva
que permita a participação das comunidades tradicionais, povos indígenas, produtores familiares e proprietários de reservas particulares do patrimônio natural
(RPPN) nos esquemas de PSA.
Em 2022, a proposta foi apresentada na Câmara
dos Deputados com o intuito de fortalecer as alianças
já construídas ao longo de 14 anos de debate sobre o
tema no Congresso Nacional e indicar caminhos para
que o Brasil se torne exemplo no tema. A proposta também foi apresentada no Ministério do Meio Ambiente,
no Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, na Confederação Nacional da Indústria, além de diversos espaços de diálogo.
Entre as recomendações, vale destacar: i. adoção
de salvaguardas socioambientais nos contratos públicos ou privados de PSA para resguardar os direitos
dos provedores de serviços ambientais, especialmente quando se tratar de povos indígenas, comunidades
tradicionais e agricultores familiares; ii. ampliação das
modalidades de PSA incluindo os direitos creditórios,
iii. adoção de critérios mínimos para comprovar os resultados das iniciativas, iv. inclusão de outras ações elegíveis para a provisão de serviços ambientais para além
daquelas já definidas o Programa Federal de PSA (tratamento de resíduos, melhoria dos solos e dos recursos
hídricos, entre outras).
É urgente a regulamentação da Lei 14.119/2021 para
impulsionarmos a agenda da sustentabilidade no país e
atrair novas oportunidades capazes de valorizar os esforços de milhões de cidadãos que mantêm nossas riquezas
naturais e garantem o futuro das próximas gerações.
Érica Pinto
Coordenadora de projetos e Pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM)
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ÓSOCIOBIO e a defesa de uma
economia da sociobiodiversidade

Confira a Live: https://www.camara.leg.br/evento-legislativo/
65521?a=552151&t=1654091913947&trechosOrador=

Reunindo ambientalistas, movimentos sociais do
campo e populações tradicionais no Brasil, o Observatório da Economia da Sociobiodiversidade, batizado carinhosamente Ósociobio, foi lançado em 1º de
junho de 2022. O objetivo é influenciar políticas públicas que fortaleçam o uso sustentável da biodiversidade e a inclusão socioeconômica dos povos e comunidades tradicionais.
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Fazem parte do grupo o Instituto Socioambiental (ISA); Instituto Sociedade, População e Natureza
(ISPN); WWF-Brasil; Conselho Nacional das Populações Extrativistas (CNS); Memorial Chico Mendes;
Articulação Pacari, CONTAG, CONEXSUS, INESC e outros parceiros que, juntos, somam mais de 25 organizações empenhadas a garantir a sustentabilidade no
desenvolvimento econômico e social brasileiro.
O evento de lançamento foi realizado em parceria
com a Frente Parlamentar Ambientalista, na Câmara
dos Deputados. A iniciativa do Observatório ancora-se sobre um tripé que alia Economia, Pessoas e Biodiversidade, ancorado no respeito aos direitos territoriais dos povos. Não há meio ambiente sem apostar na
economia da sociobiodiversidade.
Os povos tradicionais promovem a conservação por meio do uso sustentável da biodiversidade
em seus territórios e áreas manejadas. Reconhecer o
potencial da economia da sociobiodiversidade e as
contribuições associadas à adaptação e mitigação das
mudanças climáticas é chave para construir estratégias de geração de renda, segurança alimentar e nutricional, e desenvolvimento regional sustentável.

Guilherme Eidt
Assessor Técnico do ISPN

Encontro com Embaixadores

A Frente Parlamentar Ambientalista participou
de um encontro com embaixadores para tratar sobre
a pauta ambiental do Brasil. Estavam presentes membros da Embaixada da Noruega,Reino Unido, Alemanha, Estados Unidos da América e União Europeia.
O Coordenador do GT Empresas da Frente Parlamentar Ambientalista, Deputado Federal Rodrigo
Agostinho, e a Coordenadora do GT de Questões Urba-

nas , Deputada Federal Tábata Amaral, discutiram sobre
a importância da regulação do mercado de carbono no
Brasil e os projetos de leis prioritários para a bancada
ambiental em tramitação no Congresso Nacional.
O encontro teve como objetivo apresentar a Frente
Parlamentar Ambientalista e seus integrantes para os embaixadores de diversos países no Brasil. Com o aumento
do debate ambiental no mundo, o Brasil perdeu protagonismo na pauta, mas o Legislativo segue atuante em
defesa da proteção dos povos indígenas e no combate ao
desmatamento ambiental e às mudanças climáticas.
A Coordenadora do GT de Questões Urbanas, Deputada Federal Tabata Amaral, falou do atual cenário
ambiental no Brasil e das dificuldades de segurar projetos antiambientais. “Estamos vivendo uma tragédia
no Brasil em termos ambientais, são anos muito difíceis
e a gente vem resistindo como pode, especialmente
na Comissão do Meio Ambiente que a gente tem uma
minoria em termos de Parlamentares, mas que temos
dado muito trabalho com atuação de enfrentamento
contra projetos antiambientais”, disse.
Já o Deputado Federal Rodrigo Agostinho destacou a importância em implementar políticas públicas
efetivas que preservem a nossa biodiversidade. No
Congresso Nacional, “vamos seguir priorizando a agenda verde”, pontuou.
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Frente Ambientalista insere
Brasil na agenda global do clima
Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=6FwOPYU8Rps

A ação propositiva da Frente Parlamentar Ambientalista no Senado Federal reflete nossa grande preocupação com os compromissos do Brasil no Acordo de
Paris - documento ratificado por 195 nações em 2015 visando à meta global de redução de emissões de gases
do efeito estufa. O Acordo se autodeclara uma resposta
global a uma urgente ameaça para a humanidade: a mudança do clima, no contexto do desenvolvimento sustentável e dos esforços de erradicação da pobreza.
A partir de requerimento de minha autoria, subscrito por outros colegas, o Senado promoveu uma sessão de debates temáticos, em agosto deste ano, para
discutir o cumprimento das metas da NDC - sigla em
inglês para Contribuição Nacionalmente Determinada
– assumidas pelo Brasil na 26ª Conferência das Nações
Unidas sobre Mudança do Clima (COP 26) - realizada
em 2021, na Escócia -, e as propostas concretas do país
para a COP 27, realizada em novembro deste ano de
2022, no Egito, em ambas as quais estive presente.
Alinhando objetivos da Frente Parlamentar Ambientalista - da qual, com imenso orgulho, fui coordenador e sou titular -, nosso propósito com a sessão de
debates foi reunir os diagnósticos de especialistas, as
contribuições da ciência e os subsídios de representantes da sociedade, de forma a aliar a densa produção
científica e as inovações tecnológicas de ponta às soluções mais adequadas de preservação do meio ambiente
e uso sustentável dos recursos naturais e da biodiversidade em toda a vasta extensão territorial brasileira.
A COP 26 teve como resultado a regulamentação
das últimas cláusulas do Acordo de Paris - a qual permitiu aos países comercializar créditos de carbono entre
si, uma condição essencial para conter o aquecimento
global. Entretanto, os líderes que representam os países
nas próximas cúpulas do clima continuam com grande
desafio pela frente quanto ao combate ao aumento da
temperatura global, visto que o relatório Global Annual
to Decadal Climate Update for 2022–2026 revela que
os anos entre 2022 e 2026 devem ser os mais quentes
até agora, com 90% de chance de as temperaturas serem mais altas do que os cinco anos anteriores.
De acordo com os novos dados climáticos, as chances
de a elevação da temperatura global ultrapassar 1,5°C aumentaram de forma constante desde 2015, quando estava
perto de zero. Para os anos entre 2017 e 2021, subiu para
10% e, para o período até 2026, saltou para quase 50%.
Sabemos que a prevenção e o controle do desmatamento tanto na Amazônia como nos demais biomas
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brasileiros envolvem a necessidade de se desenvolver
uma agricultura de baixo carbono - e que seja rentável
e de interesse dos produtores rurais, de modo a incentivar sua adesão a esse modelo.
Um grande desafio da nossa agenda legislativa é
envolver os parlamentares nas discussões da agenda
ambiental. Durante minha atuação como presidente da
Comissão de Meio Ambiente do Senado (2019-2020),
enfrentamos situações de quórum baixo, mas trabalhamos na sensibilização dos parlamentares sobre a gravidade das ameaças ao país e à população promovidas
pelo governo Jair Bolsonaro.
É possível - e muito importante - avançar nas discussões com participação efetiva daqueles que se comprometem com o bom debate e com a transparência de objetivos, respeitando divergências que são parte intrínseca
da democracia e das construções políticas do Parlamento.
Acreditamos firmemente que o governo do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva priorizará o cumprimento do acordo resultante da COP 26 e planejar as
futuras ações e propostas a serem consideradas pelo
Brasil nos debates que tomarão a pauta mundial do clima. Zelar pela preservação do meio ambiente e pela
conservação dos povos tradicionais significa debater
as oportunidades que se abrem para o Brasil na exploração da floresta em pé.
Além disso, o desenvolvimento de uma agricultura
de baixo carbono e de fontes alternativas de energia
verde envolvem a regulamentação do mercado de carbono e expansão da bioeconomia – que são potencialidades econômicas extremamente positivas para que
possamos ser uma das maiores potências do manejo
de recursos naturais por meio da sua preservação.
Senador Fabiano Contarato (PT-ES)

Preparação Para Cop 27

Webinar preparatório para a COP 27, voltado para
parlamentares e assessorias, organizações e movimentos. Panorama da COP: o que estará em debate e os
principais espaços de articulação e incidência.
Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=rG8ekXvnbdI&t=325s

COP27- Atuação Parlamentar
em Perdas e Danos
Direto do Egito na COP 27 parlamentares brasileiros
no Brazil Climate Action Hub debateram sobre a agenda
de perdas e danos na perspectiva do Global Sul.
Países do Global Sul estão em maior vulnerabilidade em relação aos eventos climáticos extremos.
Precisamos de políticas públicas para dar resposta aos impactos decorrentes destes eventos, que estão acontecendo de forma cada vez mais frequente e
intensa.
É necessário discutir sobre o papel fundamental de
lideranças do legislativo na agenda de perdas e danos,
tanto em relação a proposições legislativas, quanto a
fiscalização do poder executivo de seus países.
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Ato Pelo Clima

Confira a Live: https://www.facebook.com/
ambientalfrente/videos/866003357724138

Entidades e associações de servidores da área
socioambiental e movimentos sociais do campo, das
florestas e das cidades em parceria com a Frente Parlamentar Ambientalista, Frente Parlamentar Mista Em
Defesa Dos Direitos Dos Povos Indígenas, liderança
do PSOL, liderança da minoria juntamente com entidades socioambientais e parlamentares, realizaram
no dia 8 de novembro em Brasília, o “Ato Pelo Clima”
um protesto contra a tramitação de projetos no Congresso considerados retrocessos na defesa do meio
ambiente. O ato teve início em frente ao Ministério
do Meio Ambiente, na Esplanada dos Ministérios e
terminou com uma coletiva de imprensa com parlamentares e entidades socioambientais no Salão Verde
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da Câmara dos Deputados.
A manifestação foi motivada pela preocupação
com o afrouxamento da proteção ambiental no fim da
gestão Bolsonaro. Tramitam no Congresso Nacional,
vários projetos de lei considerados nocivos ao meio
ambiente, chamados de “pacote da destruição" que, se
aprovados, causarão risco institucional para a proteção
do meio ambiente. O “pacote da destruição” inclui propostas que facilitam a liberação de agrotóxicos, o licenciamento ambiental para obras de diferentes portes, alteram a demarcação de terras indígenas, entre outros.
Durante o protesto, o Coordenador da Frente Parlamentar Ambientalista, Deputado Federal Alessandro Molon, ressaltou a necessidade de se manter em
alerta para impedir maiores retrocessos ambientais.
“Vamos lutar para impedir que qualquer outro retrocesso venha a ser aprovado nesses poucos mais de
50 dias que restam para esse governo que felizmente
foi derrotado nas urnas”, afirmou.
Tânia Maria, diretora executiva da Associação dos
Servidores da Carreira de Especialista em Meio Ambiente (Ascema Nacional), disse que o apoio dos parlamentares ajudou a “barrar um pouco a destruição”
durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL),
e afirmou que ainda será necessário um trabalho de
“reconstrução”.
“A gente sabe que essa reconstrução não será rápida, mas sabemos que ela pode brotar. Que a gente
consiga fazer uma construção", disse.
Na leitura do manifesto, associações de servidores, parlamentares e ambientalistas afirmaram que,
desde 2019 quando Bolsonaro assumiu a Presidência
da República, houve um processo de “desconstrução
das agendas ambiental e climática no Brasil”, com recorde de desmatamento nos últimos anos.

1ª Oficina de Planejamento Estratégico
do GT-Mar da Frente Ambientalista
O Grupo de Trabalho para Uso e Conservação
Marinha (GT-Mar) é um grupo de atuação temática da
Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, que tem por objetivo articular representantes
da sociedade civil para exercer a incidência política
colaborativa em pautas relevantes para todo o sistema costeiro-marinho do Brasil.
Além de possuir coordenação do Dep. Alessandro
Molon, o GT-Mar também conta com o secretariado da
sociedade civil, atualmente ocupada por uma das secretárias executivas do PainelMar, Adayse Bossolani.
O GT-Mar possui um Regimento Interno, construído de forma colaborativa com os integrantes do grupo.
Também como resultado deste processo de intenso diálogo, foram organizados os Grupos de Apoio Técnico
(GATs), formados por pessoas de diversas áreas do conhecimento, periodicamente demandados pela secretaria executiva, disponibilizando suas expertises para
a construção de materiais orientadores, que oferecem
embasamento técnico para a tomada de decisão dos
parlamentares sobre assuntos relacionados Às temáticas
do GT. Sendo assim, a atuação do GT-Mar se dá em duas
frentes principais: o compartilhamento de informações
sobre as pautas no Congresso Nacional e a mobilização
das organizações da sociedade civil para o monitoramento destas. Em busca de aproximar a agenda do legislativo federal com o cotidiano da sociedade, o GT-Mar
faz um monitoramento de pautas no congresso. Uma
das ferramentas que auxilia essa ação é a manutenção
de um banco de dados com as legislações federais relacionadas à zona costeira e marinha. Todas essas informações estão disponíveis no site do GT-Mar.
Os esforços de monitoramento e o compromisso do
grupo em democratizar o acesso à incidência política, culminaram no projeto de comunicação que organiza e divulga atualizações semanais sobre a agenda do Congresso
Nacional, chamado Maré Política: Informativo Político da
Zona Costeira e Marinha. Além do mapeamento de pautas e eventos, o informativo traz também uma sessão de
conceitos facilitadores sobre o funcionamento do estado
e dos processos legislativos. O informativo “Maré Política” é
produzido por Giovanna Santini, Oceanógrafa e consultora
do PainelMar e foi criado com o intuito de atender às duas
frentes de atuação do GT-Mar: informar (conceitos facilitadores) e mobilizar. Durante o ano de 2022, o GT-Mar organizou a construção de notas técnicas e materiais comunicativos para propostas em tramitação no Congresso Nacional,
como a discussão sobre a PEC 39/2011 (ou PEC 03/2022
no Senado Federal), referente aos Terrenos de Marinha, o
PL 4444/2011 que trata da privatização de praias, as dis-

Confira a Live: https://www.youtube.com/watch?v=3fg8Vs4Tijg

cussões acerca de temas como pesca, recategorização de
Unidades de Conservação e gestão costeira/planejamento espacial marinho, com a Lei do Mar (PL 6969/2013) e a
discussão sobre a atualização da Política Marítima Nacional
(Decreto nº 10.607, de 2022, para criação do grupo de Trabalho Interministerial (GTI) para atualização da Política Marítima Nacional, que está disposta no Decreto nº 1.265, de
1994), entre tantos outros temas que variaram entre pautas
positivas e negativas.
Além do mapeamento e comunicação de pautas,
o GT-Mar também organizou e participou de eventos
ao longo do ano: em Abril, foi organizada uma agenda
de advocacy no Congresso Nacional (GT-Mar e PainelMar), o “HOB vai a Brasília”, onde membros do coletivo
e de diferentes setores da sociedade, tiveram a oportunidade de reuniões bilaterais com parlamentares e
membros do governo federal para discussão de pautas
urgentes e questionamentos. Em Junho, durante a semana do Oceano, foi realizada a Jornada Oceano, oportunidade em que membros das redes costeiras e marinhas participaram de uma semana com eventos dentro
do Congresso Nacional para discussão sobre temas relacionados ao oceano, como Audiências Públicas sobre
impactos socioambientais de plásticos descartáveis no
mar, papel do parlamento na implementação da Década do Oceano, Governança da Zona Costeira, além de
uma sessão solene em homenagem aos defensoras e
defensores socioambientais do Brasil.
A interação cada vez mais constante com membros da sociedade civil com o poder legislativo tem
potencializado, de forma positiva, a tomada de decisão
dos parlamentares preocupados com a proteção e o
uso sustentável da zona costeira e marinha brasileira.
Adayse Bossolani
Secretária executiva do GT Mar da Frente Parlamentar Ambientalista
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A luta contra o Pacote do
Veneno precisa continuar
A mudança de governo em janeiro de 2023 reacendeu as esperanças de grande parte do povo brasileiro de dias melhores, com a volta do Brasil a uma posição de protagonismo em pautas importantes, como
a da preservação da Amazônia e o debate de formas
mais sustentáveis de produção.
Entretanto, nos meses que restam do atual governo, é preciso enfrentar com força a tentativa de
aprovação do chamado Pacote da Destruição, uma
série de projetos considerados prioritários por Bolsonaro e que ainda não foram aprovados no Congresso
Nacional. Um dos mais relevantes desta lista é o PL
1459/2022, conhecido como Pacote do Veneno, que
pretende flexibilizar as regras de registro e comercialização de agrotóxicos.
A sociedade civil organizada e os partidos de
oposição ao atual governo seguem alertando e conscientizando a opinião pública sobre os perigos do PL
do Veneno. Essa luta não pode parar. A correlação de
forças no parlamento não mudou tanto, mas os
ventos do novo governo, favorável às pautas
ambientais, pode ser fundamental para impedirmos que a saúde das nossas famílias
seja exposta a produtos perigosos, alguns deles banidos em outros países,
em nome dos lucros de uma indústria bilionária.
O PL está pronto para ser
votado no Senado Federal e a
mobilização social deve ser
permanente para impedir sua
aprovação, pois uma vez aprovado, é mais difícil retornar ao
cenário atual em que a lei protege a saúde pública. Derrotar
o PL do Veneno é proteger a
vida dos brasileiros!
Deputado Federal
Nilto Tatto (PT-SP)
Coordenador da Frente
Parlamentar Mista em Apoio aos
Objetivos de Desenvolvimentos
Sustentáveis da ONU (ODS)
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Segurança Climática na Constituição
Federal: mais um passo

Link da campanha:
https://pelacidadania.org.br/a-lei-mais-urgente-do-mundo/

Às vésperas da COP 27, no Egito,
a Comissão de Constituição e Justiça
(CCJ) da Câmara dos Deputados aprovou a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 37/2021, que eleva a segurança climática à condição de direito
fundamental no texto constitucional.
A proposta foi protocolada em 2021
pelo Deputado Federal Rodrigo Agostinho com outros 13 coautores. A meta
das organizações idealizadoras da PEC
e da Campanha Pela Lei Mais Urgente
do Mundo (LINK) para este ano de 2022 foi alcançada
com a aprovação do texto na CCJ ainda em outubro.
Isso só foi possível pelo forte empenho da Deputada Joênia Wapixana, relatora da proposta na CCJ, em
conjunto com os deputados Rodrigo Agostinho, Nilto
Tatto e Maria do Rosário.
De acordo com o texto aprovado pela CCJ, a PEC
37/2021 insere segurança climática em três artigos da
Constituição. Altera o caput do artigo 5.º, incluindo “o
meio ambiente ecologicamente equilibrado e a segurança climática” no rol dos direitos fundamentais, ao
lado do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade.
No artigo 170, é acrescido o inciso X para fixar a
“manutenção da segurança climática, com garantia de
ações de mitigação e adaptação às mudanças climáticas” como um dos princípios da Ordem Econômica e
Financeira Nacional. E acrescenta um inciso (VIII) no
parágrafo 1.º do artigo 225 para estabelecer, expressamente, a obrigação da administração pública de
“adotar ações de mitigação das mudanças climáticas
e adaptação a seus efeitos adversos, com vistas a assegurar o direito ao meio ambiente ecologicamente
equilibrado”.
A meta para 2023, de acordo com André Lima,
Consultor Sênior do Instituto Democracia e Sustentabilidade (IDS), membro da coordenação da Campanha
pela Lei Mais Urgente do Mundo, será aprovar a PEC 37
no Plenário da Câmara ainda no 1º semestre.
André Lima
Advogado e Coordenador do IDS - Instituto Democracia e Sustentabilidade
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Relatório aponta desmonte de
órgãos e grilagem na Amazônia com
uso de cadastro ambiental

O Senador Fabiano Contarato e a Coordenadora da Frente Parlamentar Ambientalista no Senado
Federal, Senadora Eliziane Gama, aprovaram o relatório de avaliação da política pública de regularização fundiária e os impactos ambientais gerados pela
ocupação ilegal de áreas públicas na Amazônia Legal
brasileira.
Foram 3 audiências públicas ao longo do ano,
até o relatório final que obteve aprovação em uma
reunião formal da Comissão de Meio Ambiente do
Senado. O relatório, de autoria do Senador Fabiano
Contarato (PT-ES), foi lançado na Conferência da Organização das Nações Unidas sobre Mudanças Climáticas (COP27), que aconteceu em Sharm el-Sheikh, no
Egito.
O documento apontou que até o fim de 2020, mais
de 14 milhões de hectares de terras públicas estavam
registrados ilegalmente como propriedade particular
no Cadastro Ambiental Rural (CAR), sendo que 3,4 milhões de hectares já haviam sido desmatados. O CAR
tem sido utilizado como um caminho certo para legitimar a grilagem em terras públicas em todo país, sobre-
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tudo na Amazônia, apesar de constituir um
importante instrumento de monitoramento e regularização ambiental dos imóveis
rurais.
Ao longo dos últimos anos, de acordo
com o relatório da CMA, denúncias apontam que o Sistema Nacional de Cadastro
Ambiental Rural tem recebido registros
de propriedades ilegais em terras públicas destinadas e não destinadas. Trata-se de registros sobrepostos a Florestas
Públicas Não-Destinadas (FPND), Terras
Indígenas (TI) e Unidades de Conservação (UC) que não poderiam ser aceitos
no sistema como propriedade privada ou
mesmo posse legítima e, portanto, com
direito de registro no CAR.
O relatório, que teve origem em requerimento apresentado pela senadora
Eliziane Gama (Cidadania-MA), destaca
ainda que o atual governo promoveu uma
ampla desorganização dos órgãos públicos ligados à defesa ambiental e à regularização
fundiária, com destaque para a situação do Incra, a
partir de cortes orçamentários e falhas na gestão do
capital humano formado por seus servidores, além de
ter desmobilizado ações ambientais que já estavam
em processo de aperfeiçoamento. O documento, que
apresenta algumas sugestões para o aprimoramento
da política de regularização fundiária, também registra que o Brasil lidera o ranking entre os países que
mais promovem desmatamentos ilegais desde a década de 1990.
O relatório recomenda que o Congresso Nacional, além de legislar, fiscalize o Executivo na implementação da legislação vigente e avalie a efetividade
da legislação, antes mesmo de promover sua alteração, propondo medidas corretivas e de aprimoramento da política. De acordo com o documento, é
necessária e urgente a análise da regularização fundiária como política pública, avaliando também sua
interface com o controle e regularização ambiental e
com a prevenção e redução de desmatamentos ilegais na Amazônia.

Frente Parlamentar Ambientalista
cumpriu seu papel em tempos de
desmonte socioambiental no Congresso
Nacional e nas Assembléias Legislativas

Nesses 4 anos de desmonte ambiental, a Frente
Parlamentar Ambientalista cumpriu sua missão, um período que foi marcado pela resistência e luta de parlamentares e entidades socioambientais. Ambientalistas e
a comunidade científica trabalharam de forma séria, na
informação de qualidade, contra o negacionismo científico, regularização fundiária e guerras contra povos
indígenas que marcaram o último mandato. A última
gestão violou leis e códigos ambientais e o resultado
foi o aumento do desmatamento dos biomas Amazônia,
Cerrado, Caatinga, Mata Atlântica e Pantanal.
Passamos por um ano eleitoral, onde as lutas são
mais intensas, e os esforços foram direcionados a combater e frear tantos retrocessos com resiliência. Um dos
aspectos na busca por cumprir o papel do Brasil no Acordo de Paris, principal compromisso internacional para
combater o aquecimento global, a Frente Parlamentar
Ambientalista realizou um trabalho para promover o
debate das ações subnacionais com destaque para os
estados na implementação da NDC brasileira, conhecida como Contribuição Nacionalmente Determinada,
principal compromisso climático mundial. O objetivo
do trabalho foi fomentar as políticas ambientais nos estados, exercendo a função em Brasília e nos estados de
acompanhar para que a NDC, consiga ser levada adiante, como um compromisso para as futuras gerações.
Na perspectiva de retomada do Sistema Nacional
de Meio Ambiente-SISNAMA, os entes subnacionais,
Estados e Municípios são extremamente relevantes na
resistência contra o desmonte ambiental, os debates
foram uma grande oportunidade para implementação
das políticas públicas e na participação da 27ª conferên-

cia do clima da Organização das Nações Unidas- COP 27,
com um melhores práticas para a redução de emissão de
gases do efeito estufa.
Na mesma linha, nesta legislatura se consolidou a
Frente Parlamentar Ambientalista dos Vereadores do Brasil
que tem tido um importante papel também na implementação das políticas ambientais no território dos municípios.
O Plano de Mudança do Clima e Biodiversidade são ferramentas fundamentais entre tantas outras de competência
dos governos locais, para que se possa enfrentar nos próximos anos em condições razoáveis nas questões ambientais, de crescimento econômico e participação social.
Ainda temos um caminho longo para percorrer,
passos muito importantes foram dados por meio das
Frentes Parlamentares Ambientalistas, composta por
parlamentares, Organizações Não Governamentais-ONGs, entidades socioambientais e ativistas. Foi possível
mobilizar, articular e acompanhar a aprovação da PEC
37/21, que insere a questão climática no texto constitucional como um direito fundamental, o apoio aos parlamentares tornou todos os participantes protagonistas
desse momento. Entre muitas outras lutas, a conciliação
das agendas de desenvolvimento do país e da preservação das nossas riquezas naturais com a aprovação da
Lei 14.119/2021 que institui a Política Nacional de Pagamento por Serviços Ambientais (PNPSA).
Mario Mantovani
Geógrafo e ambientalista especializado em manejo de bacias hidrográficas
Acesse o QR code e leia a matéria na íntegra.
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PL 191/2020, Mineração em
Terras indígenas, um projeto
contra a Constituição

Confira a live: https://www.youtube.com/watch?v=dxcAoyNHNKw

As terras indígenas são inalienáveis e indisponíveis,
garantido aos indígenas o usufruto exclusivo dos
recursos do solo, dos rios e dos lagos. Respeitar
esse limite garantirá ao país a desejada segurança
jurídica para investimentos.

Diversos Projetos de Lei (PLs) tramitam no Congresso Nacional com o objetivo de regulamentar a
atividade minerária em terras indígenas. O último foi
proposto pelo presidente da República, Jair Messias
Bolsonaro, em 2020, o PL n.º 191/2020.
Em 9 de março de 2022, a maioria dos deputados
aprovou um requerimento de urgência que permite
que o PL seja votado pelo plenário da Câmara dos Deputados, sem passar por comissões específicas, análises de especialistas, debates com a sociedade e com os
povos indígenas. Ou seja, o requerimento de urgência
permite que a proposta seja votada sem consulta e a
qualquer momento. Basta ela ser colocada na “ordem
do dia” pelo presidente da Câmara, apesar de aguardar
a instalação de comissão especial para debater a pertinência da matéria.
O teor do PL, no entanto, é questionável sob diversos aspectos. Primeiramente, a Constituição Federal estabeleceu condições gerais para a mineração em
todo o território nacional, mas criou condições mais
restritivas para a mineração em terras indígenas, motivo pelo qual dizemos que a atividade nessas áreas deveria ser a exceção da exceção. O projeto não especifica
as condições excepcionais em que ela poderia ocorrer,
tampouco qual seria o “interesse nacional” a justificar a
mineração nessas áreas.
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A proposta não prevê restrições para a mineração,
o garimpo ou a construção de grandes usinas hidrelétricas em territórios com a presença de indígenas isolados. Muitos deles contam apenas com uma Portaria de
Restrição de Uso, emitida pela Presidência da Fundação Nacional do Índio (Funai) e sequer tem processo de
demarcação aberto. Sem a demarcação e estudos antropológicos, o território de ocupação tradicional dos
indígenas não está plenamente identificado e tecnicamente definido. Assim, qualquer impacto pode comprometer a segurança dos indígenas isolados e causar
o extermínio de populações inteiras.
Além disso, o PL torna a autorização do Congresso
Nacional para a pesquisa e lavra de riquezas minerais,
prevista na Constituição de forma imperativa, ato dispensável. Isso acaba com uma etapa da autorização
dos empreendimentos que foi definida na própria
Constituição e não poderia ser reduzida por uma lei.
A proposta também não permite que os indígenas
tenham a palavra definitiva sobre os empreendimentos
em seus territórios. Eles só poderiam recusar atividades
de garimpo, mas não as de mineração, construção de
hidrelétricas de grande porte e outros empreendimentos altamente impactantes. A grande questão é que o
garimpo não é atividade passível de regulamentação
em terras indígenas. Isso porque, segundo prevê o artigo 231, § 7º e os artigos 174, § 3º e § 4º da Constituição, as condições estabelecidas para o exercício da
atividade garimpeira no país não se aplicam às terras
indígenas.
Juliana de Paula Batista
Advogada do Instituto Socioambiental (ISA)
Acesse o QR code e leia a matéria na íntegra.

Um marco temporal para frear o
desmatamento e restaurar o futuro

No ano em que o novo Código Florestal faz uma
década, olhar para trás nos mostra como sua história
se mistura com a do Brasil, em seus vários avanços e
recuos. O primeiro Código de 1934 revelava vanguarda
ao proteger a vegetação no entorno dos rios e parte
dos imóveis rurais. Amadurecido, o de 1965 impunha
limites no uso da terra e evidenciava o bem coletivo.
Embora com objetivos sólidos e bem fundamen-

tados, a Lei nunca fora de fato cumprida e não foi capaz de resistir aos ataques. A nova Lei de 2012 perdoou
mais de 40 milhões de hectares desmatados. Mas existia a expectativa de sua implementação.
De lá para cá, a Lei sofreu 5 alterações. As exigências de Áreas de Preservação Permanente diminuíram
com a regra da escadinha e foram municipalizadas,
sem limites mínimos. As demais alterações adiaram os
prazos de implantação da Lei. Em 2022, com vários projetos de lei ameaçando a proteção das florestas, cinco
projetos avançaram impetuosamente sobre a Lei, visando retirar o Mato Grosso da Amazônia Legal, desmatar e explorar madeira sem qualquer controle, ainda
que fora das áreas protegidas pela Lei, e realizar obras
de irrigação em APPs. Até aqui não prosperaram.
O Código Florestal protege florestas, água, biodiversidade que representam o grande diferencial do
Brasil. Vivemos a década da restauração. Um possível
futuro mais verde depende também de produzir frutos
políticos mais doces.
Roberta del Giudice
Secretaria Executiva
Simone Milach
Gerente de Comunicação
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PODCASTS
A Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso Nacional, promoveu com a participação de convidados especialistas uma série de podcasts com o objetivo de abordar as principais pautas ambientais no Congresso Nacional.
Painel Farol Verde
Neste 1° episódio, a conversa foi com o Advogado e Coordenador do IDS - Instituto
Democracia e Sustentabilidade, André Lima, entrevistado pelo Ambientalista Mário Mantovani, sobre o Painel Farol Verde, que tem como objetivo promover, por meio de uma
plataforma na Internet, os temas de Clima, Biodiversidade, Meio Ambiente e Direitos Socioambientais nas eleições 2022 para a Câmara Federal e Senado, onde os eleitores possam ter
acesso a dados e informações a respeito de candidaturas que se identifiquem com os temas
da plataforma.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GebUrJsAQM0

Mata Atlântica
2° episódio, convidamos a Diretora de Políticas Públicas, Malu Ribeiro, e o Coordenador
Geral da Rede de ONGs da Mata Atlântica , João de Deus, para falar da importância da conservação da Mata Atlântica e chamar a atenção para alguns Projetos de Lei que Tramitam
no Congresso Nacional e atacam a Lei da Mata Atlântica, abrindo caminho para mais desmatamento.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=gwIHXVmRKh8&t=2s

Resíduos Sólidos
3° episódio, convidamos o Diretor de Relações Governamentais da Coca-Cola Brasil e
também membro do GT Empresas da Frente Ambientalista, Victor Bicca, entrevistado pelo
Ambientalista Mário Mantovani, para debater sobre a lei que criou a Política Nacional de
Resíduos Sólidos (PNRS). O objetivo do GT empresas da Frente Ambientalista é promover a
articulação entre parlamentares, entidades da sociedade civil e setor empresarial, voltados
para a preservação, conservação e uso sustentável da Biodiversidade.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=WfARnao9GCw&t=11s

Caça
4° episódio, convidamos Mestre em Ecologia e Analista Ambiental, Roberto Cabral , entrevistado pelo Ambientalista Mário Mantovani, para debater sobre o PL da caça (5544/20),
que regulamenta a prática da caça esportiva de animais no Brasil, envolvendo atos de perseguição, captura e abate. Foi abordado também o PL dos CACs (3.723/2019) que permite
aos colecionadores, atiradores esportivos e caçadores o transporte de uma arma curta para
pronto uso. O objetivo é alertar sobre esses PLs extremamente perigosos que levam ao
retrocesso ambiental.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=0U-2XHHKMew&t=2s

PEC da Água
5° episódio, convidamos o Consultor Executivo do Observatório da Governança das
Água (OGA), Angelo Lima, entrevistado pela Diretora de Políticas Públicas da SOS Mata
Atlântica, Malu Ribeiro, para falar sobre a PEC da Água N°. 6/2021, que inclui a água potável
na lista de direitos e garantias fundamentais da Constituição. Já aprovado no Senado, o texto tramita agora na Câmara dos Deputados. O objetivo é promover um debate sobre a importância da governança da água. A PEC prevê o reconhecimento Constitucional do acesso
à água potável como direito fundamental, fortalece os fundamentos da Política Nacional de
Recursos Hídricos de que a água é um bem de domínio público.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GOIpXVuNv9I
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Lei do Mar
6° episódio, convidamos a Secretária Executiva do GT Mar da Frente Parlamentar Ambientalista, Adayse Bossolani, entrevistada pela Professora no Instituto do Mar da Universidade Federal de São Paulo e integrante da Liga das Mulheres pelo Oceano, Leandra Gonçalves,
para falar sobre o pacote legislativo relacionado ao ecossistema costeiro e marinho, o objetivo
é debater políticas nacionais que institui a conservação e o uso sustentável do bioma marinho
brasileiro. É necessário políticas públicas de proteção, uso e conservação dos mares, em sintonia com o desenvolvimento sustentável da região costeira e marinha do Brasil.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=AxYEW78gRBg

Amazônia nas Eleições
7°e episódio, convidamos o Superintendente de Inovação e Desenvolvimento Institucional da Fundação Amazônia Sustentável, Victor Salviati, entrevistado pelo Ambientalista
Mário Mantovani, para falar sobre o projeto "Amazônia nas Eleições 2022", iniciativa cidadã
de estímulo ao debate na sociedade civil sobre a importância de votar por projetos que valorizem a floresta de pé para todos na região amazônica. O projeto “Amazônia nas Eleições
2022” é feito por muitas mãos e mentes que sonham com um horizonte mais digno para a
Amazônia e seus habitantes.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=36JmW7mQU7s&t=1s

Especial Dia da Amazônia
8° episódio, convidamos a pesquisadora do Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia (IPAM), Erika Pinto, entrevistada pelo Ambientalista Mário Mantovani, em homenagem
ao dia da Amazônia, comemorado dia 5 de setembro. Atualmente, a floresta está ameaçada
por constantes desmatamentos ilegais, muitas vezes decorrentes de queimadas, afetando
não só a fauna e flora, como também causando desequilíbrio climático e ambiental. O dia da
Amazônia surgiu como uma forma de chamar a atenção para esse bioma, que inclui a maior
floresta tropical do planeta e, sem dúvidas, uma das maiores riquezas da humanidade.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=8DxBLwAnYkI

Unidades de Conservação (UCs)
9°, convidamos a Diretora da Rede Nacional Pró Unidades de Conservação do Meio Ambiente, Angela Kucsach, entrevistada pelo Coordenador de Projetos na Fundação SOS Mata
Atlântica, Diego Igawa, para debater sobre os os crescentes ataques que as Unidades de
Conservação (UCs), vem sofrendo nos últimos anos. Atualmente, entre as principais ameaças, estão a proposta de reabertura da Estrada do Colono (no Parque Nacional do Iguaçu), a
redução do status de proteção do Parque Nacional Campos Gerais, da Estação Ecológica de
Tamoios e as propostas de delimitação dos parques nacionais Serra da Bodoquena e Lençóis
Maranhenses. Conforme a Lei nº 9.985/2000, o objetivo básico das Unidades de Conservação (UCs) de Proteção Integral é preservar a natureza, sendo admitido apenas o uso indireto
dos seus recursos naturais. Refere-se à “proteção integral” a manutenção dos ecossistemas
livres de alterações causadas por interferência humana, admitindo apenas o uso indireto
dos seus atributos naturais.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=GOIpXVuNv9I

Pacote da Destruição
10° episódio, convidamos a Especialista em Política Públicas do Observatório do Clima,
doutora Suely Araújo entrevistada pela Diretora de Políticas Públicas da SOS Mata Atlântica,
Malu Ribeiro, para debater sobre o crescente aumento no número de projetos de lei (PLs)
que afrouxam a proteção ambiental e podem ser aprovados ainda neste ano.
A lista, que ganhou de ambientalistas o apelido de “Pacote da Destruição”, está cada
vez maior nos últimos anos e agora encontra ambiente favorável no Congresso, no vácuo
político entre eleições e posse.
Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=_HwsNbq24n8
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Contribuição dos estados na
implementação da NDC Brasileira
A Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso
Nacional juntamente com o Instituto Clima e Sociedade- ICS, deram início a rodada de debates estaduais
para discutir a contribuição dos estados na implementação da NDC Brasileira, conhecida como Contribuição
Nacionalmente Determinada, principal compromisso
internacional do Brasil na área de mudanças climáticas.
A Coordenadora de Política Climática do Instituto
do Clima e Sociedade- ICS, Marina Marçal destacou o
ano eleitoral, e a importância de se debater a agenda
climática. “os estados têm a grande oportunidade de
mostrar que a agenda de clima está ligada ao cotidiano
e temas como, saúde, educação e emprego. “Os candi-

datos vão ter que mostrar como estão incluindo a NDC
e questões climáticas nos seus planos de governo”.
Já o diretor de Relações Institucionais da Anamma Brasil, Mario Mantovani, defende a importância da
Frente Parlamentar Ambientalista, como um movimento que trabalha para as estratégias na economia, por
meio do debate ambiental. “O problema climático é
uma questão séria demais para ficar apenas nas mãos
do governo, a sociedade precisa se envolver”.
A rodada de debates passou por vários estados, o
objetivo foi para que cada estado apresentasse suas
contribuições, ações e metas, em suas reduções de
emissão de Carbono.

29/04 - MAT0 GROSSO - CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NDC BRASILEIRAYoutube:
https://www.youtube.com/watch?v=XfMmvmpGrw4&t=66s
10/05 - SANTA CATARINA - CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NDC BRASILEIRA
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=79rC_5vYpQc
06/06 - RIO DE JANEIRO- CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA NDC BRASILEIRAYoutube:
https://www.youtube.com/watch?v=K8mJvKUWWFU&t=2365s
08/06 - PARANÁ- CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA
NDC BRASILEIRAYoutube:
https://www.youtube.com/watch?v=HXiOyIwcRks&t=72s
29/06 SÃO PAULO- CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO
DA NDC BRASILEIRA
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=HXiOyIwcRks
13/07 BRASÍLIA- CONTRIBUIÇÃO DOS ESTADOS NA IMPLEMENTAÇÃO DA
NDC BRASILEIRA
Youtube:
https://www.youtube.com/watch?v=sOKi2XL
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Esforço coletivo de resultados
Assim eu definiria 2022, um ano em que tivemos
enormes batalhas legislativas em prol do meio ambiente.
No Congresso Nacional, sob o aspecto legislativo, seguramos as pautas pesadas com muita união, coordenação
e articulação. O trabalho contínuo da Frente Parlamentar
Ambientalista juntamente com a sociedade civil se mostrou eficaz diante das tentativas de “passar a boiada”.
Dentre os muitos retrocessos evitados graças a esses esforços, estão a não transferência da Funai (Fundação Nacional do Índio) do Ministério da Justiça para o
Ministério da Agricultura, a não aprovação da chamada Lei da Caça, que pretende regularizar a caça esportiva no Brasil, e a retirada de pauta de projetos como a
construção da Estrada do Colono, que corta o Parque
Nacional do Iguaçu, abrindo um precedente que ameaça outras Unidades de Conservação.
Agora para 2023 precisamos ficar atentos aos projetos que dificultam a demarcação das terras indígenas, que tratam do Código de Mineração, da liberação
dos agrotóxicos e a proposta que trata da grilagem de
terras públicas. Estes podem avançar rapidamente nas
mãos dos que trabalham contra a preservação da nossa biodiversidade. São mais conhecidos como o “Pacote da Destruição”.
Há parlamentares, sabemos, que seguirão fazendo
pressão, por exemplo, para que a legislação ambiental
flexibilize os processos de licenciamento, facilitando
o avanço dos limites do agronegócio sobre áreas protegidas, além de atender aos interesses de grandes
empresas financiadoras de campanhas e dos próprios
parlamentares em seus negócios em diferentes regiões
do Brasil.
Nas urnas, a pauta ambiental, mesmo tendo ganhado maior visibilidade sobretudo por conta dos
desmandos do atual governo no que se refere à Amazônia, ainda está longe de ser prioritária para os eleitores. Teremos um Congresso muito alinhado com
quem desmata.
Passado o primeiro turno da eleição, conseguimos,
com muita articulação política e costura, aprovar a admissibilidade da PEC 37/2021 na Comissão de Constituição
e Justiça e de Cidadania da Câmara dos Deputados, por
26 votos a 10. A matéria inclui entre os direitos e garantias fundamentais, ao lado do direito à vida, à liberdade
e à igualdade, o direito à segurança climática. A proposta será agora analisada por uma comissão especial. Uma
conquista importante que merece ser comemorada.
COP 27
Ponto alto de 2022, o Poder Legislativo foi representado na Conferência das Nações Unidas sobre Mu-

dança do Clima (COP 27), maior evento ambiental do
planeta. A comitiva brasileira, representada por parlamentares e pelo novo governo, foi uma virada de chave na política ambiental brasileira após quatro anos de
desastre e má-gestão.
O Brasil está de volta. Agora, é recuperar a reputação no campo internacional e ampliar os grupos de
trabalho. É preciso restabelecer toda uma estrutura
que foi enfraquecida. Isso só vai acontecer se tiver uma
grande união.
A comunidade internacional já retomou o diálogo
e reconhece a importância do meio ambiente brasileiro
como uma ferramenta para a saúde mundial.
Precisamos garantir o orçamento necessário para que
o Brasil alcance as metas climáticas prometidas ao mundo.
Precisamos de orçamento e estrutura para enfrentar o desmatamento, as queimadas e o garimpo ilegal. Os desafios
vão continuar sendo imensos. Viremos a página, rumo a
novos tempos. Faremos nossa parte, juntos.
Deputado Federal
Rodrigo Agostinho (PSB-SP)
Coordenador do GT Empresas
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9 em cada 10 brasileiros são contra
liberar a caça no Brasil, aponta pesquisa
Entre as espécies ameaçadas que costumam ser
alvo de caçadores estão a arara-azul, o tatu-bola, o
mico-leão-dourado e o boto-cor-de-rosa.
© Edwin Giesbers_WWF
Levantamento foi feito pelo Instituto Datafolha a
pedido do WWF-Brasil
Levantamento feito pelo Instituto Datafolha a pedido do WWF-Brasil mostra ainda que eleitores reprovam candidatos que apoiam a caça
Por WWF-Brasil
A cada dez brasileiros, nove não aprovam a ideia
de autorizar a caça no país. A informação faz parte de
um levantamento do Instituto Datafolha feito a pedido
do WWF-Brasil. Para a pesquisa, foram entrevistadas em
todas as cinco regiões do país 2.088 pessoas, a partir
dos 16 anos, que responderam duas perguntas: "Você
concorda com a ideia de autorizar a caça de animais no
Brasil?" e "Votaria em quem apoia a caça no Brasil?".
Do total de pessoas pesquisadas, 90% discordam
da ideia de autorizar a caça, 9% concordaram e 1% não
soube responder. A rejeição é maior entre as mulheres
(92%) e residentes nas regiões metropolitanas, com
93%.
A opinião feminina é também majoritária
quando o tema é a possibilidade de votar em
candidatos que apoiam a caça, com 91% afirmando que não votariam em quem defende
essa pauta, frente a 88% da população geral.
A rejeição é mais forte entre as mulheres
e moradores das regiões metropolitanas,
ambos com 91%. Apenas 10% dos entrevistados votariam em candidatos que
apoiam a autorização da caça no país e
3% não soube responder.
Os dados demonstram uma sensibilização forte, contrária à autorização
da caça em dois grupos específicos: mulheres e residentes nas regiões metropolitanas. Uma possível razão para isso é o
aumento da violência em decorrência de
mais armas em circulação nesses centros.
“Todos sofremos com a grande circulação de armas. Mães perdem seus filhos em
brigas de trânsito, vizinhos se matam entre si
por bobagens, apenas porque um teve acesso
facilitado a uma arma de fogo”, afirma Raul do
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Valle, coordenador de Incidência política do WWF-Brasil. "Estamos vendo, chocados, um aumento nos casos
em que pais de família matam esposa, filhos, parentes
e depois se matam. O aumento na circulação de armas
em nossa sociedade é uma tragédia e só tende a piorar
se as coisas não mudarem".
Apesar de a caça ser liberada apenas para espécies
como o javali, que é considerado um invasor, a quantidade de CACs (colecionadores, atiradores e caçadores) aumentou exponencialmente no Brasil nos últimos anos. Desde 2018,
o número de armas para
essa categoria pulou
de 350,6 mil para

1.006.725 neste ano. Os dados são do Exército e foram
obtidos pela Lei de Acesso à Informação, por meio dos
Institutos Igarapé e Sou da Paz.
A região amazônica, notadamente conhecida pelos conflitos fundiários, foi uma das que registrou maior
aumento na quantidade de armas em circulação, com
700% desde 2018.
A liberação da caça esportiva no país faria aumentar ainda mais as hipóteses para aquisição de armas
com amparo legal, dado que atualmente são poucas as
hipóteses de caça legal (subsistência e controle de pragas). Isso aumentará também as chances de que armas
compradas legalmente venham a cair nas mãos do crime organizado, aumentando a periculosidade desses
grupos, algo que já vem sendo noticiado.
“Recentemente, apreenderam
armas compradas por
um CAC nas mãos

de uma quadrilha de roubo a carros fortes. Estamos falando de um problema grave de segurança, não apenas ambiental: mais armas em circulação significa mais
violência comum e do próprio crime organizado, que já
é imensa” avalia Raul do Valle.
Impacto para os animais
Outro aspecto sério envolve crueldade com animais em extinção e o uso de cães para a caça. “Muitos
caçadores deixam os cães vários dias sem alimentação
suficiente e os estimulam a ser mais agressivos. Por
isso, caçam a presa impiedosamente", explica Gabriela Moreira, coordenadora do Projeto Pró-Espécies no
WWF-Brasil. "Sem falar que caçadores inexperientes
podem colocar em risco nossa fauna, atingindo animais que estão sob o risco de extinção ou fêmeas com
seus filhotes. Quem vai se responsabilizar por esse risco", pergunta.
A opinião dos brasileiros vai contra a atuação
do Congresso, onde existem projetos de lei como o
PL 5544/2020, que dispõe sobre a autorização para
a caça esportiva de animais no território nacional. O
projeto aguarda a criação de uma comissão especial
designada pela Mesa Diretora do Congresso Nacional.
A pressão da sociedade segue intensa para coibir
sua aprovação.
Sobre a pesquisa
A pesquisa ouviu 2088 brasileiros com
16 anos ou mais de todos os estratos socioeconômicos de 5 a 8 de julho de 2022,
margem de erro máxima de 2 pontos
percentuais, uma amostragem que espelha a demografia do país segundo
os mais recentes dados disponíveis
do IBGE.
Sobre o WWF-Brasil
O WWF-Brasil é uma ONG
brasileira que há 26 anos atua
coletivamente com parceiros
da sociedade civil, academia,
governos e empresas em todo
país para combater a degradação socioambiental e defender
a vida das pessoas e da natureza.
Estamos conectados numa rede
interdependente que busca soluções urgentes para a emergência
climática.
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Observatório de Leis
O Observatório Parlamentar surgiu para “monitorar” a tramitação de matérias importantes, beneficiando a sociedade com a transparência necessária para
que ela possa promover um mapeamento das posições políticas dos atores relevantes no Parlamento,
criando efetivamente um mecanismo de prestação de

contas (accountability) indispensável às instituições
democráticas.
A Frente Parlamentar Ambientalista do Congresso
Nacional mantém atualizada, em seu site, toda a tramitação das propostas que tratam da pauta ambiental
nas casas legislativas.

Link do novo Site: https://frenteambientalist2.wixsite.com/frente-ambientalista/projetodelei
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Frente Ambientalista na mídia

Link do novo Site: https://frenteambientalist2.wixsite.com/frente-ambientalista/projetodelei
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FUNDO PARA PERDAS E DANOS CAUSADOS
PELO CLIMA É MAIOR AVANÇO DA COP27
A COP27, Conferência do Clima da ONU realizada
em Sharm El Sheikh, no Egito, terminou no domingo
com o avanço da criação de um Fundo de Perdas e Danos para reparar prejuízos climáticos, a despeito das
tentativas de bloqueio dos EUA e alguns países europeus. Porém, ambientalistas ressaltam que a conferência falhou ao não ampliar a ambição para reduzir as
emissões de gases-estufa e manter o aumento da temperatura limitado a 1,5ºC.
O próprio secretário-geral da ONU, António Guterres, reforçou essa percepção: “Precisamos reduzir drasticamente as emissões agora – e esta é uma questão
que esta COP não abordou. Um fundo para perdas e
danos é essencial, mas não é uma resposta se a crise
climática lavar um pequeno estado insular do mapa
ou transformar um país africano inteiro em deserto. O
mundo ainda precisa de um salto gigante na ambição
climática”, disse ele ao final da COP27. Se a temperatura
aumentar mais que 1,5ºC, cientistas do Painel Intergovernamental sobre Mudanças Climáticas (IPCC) alertam que o perigo será enorme, tanto para as pessoas
quanto para outras espécies, com eventos extremos
mais fortes e frequentes.
Na visão de Natalie Unterstell, do Instituto Talanoa
e conselheira da SOS Mata Atlântica, “é histórica a decisão de se estabelecer um fundo de perdas e danos
e operacionalizá-lo nos próximos 2 anos”. “Claramente,
isso não será suficiente, mas é um sinal político muito
necessário para reconstruir a confiança e avançar com
verdadeira ambição para atacar as causas do problema
global da emergência climática”, reforçou.
Para a Climate Action Network (CAN), rede que
reúne 1.500 organizações de 130 países, a criação do
fundo de Perdas e Danos é um primeiro passo no processo de corrigir a injustiça sistêmica a bilhões de pessoas, particularmente no Sul Global, que são as menos
responsáveis, mas estão na linha de frente da crise climática.
“Aqueles que estão sofrendo impactos climáticos
devastadores – enchentes, secas, furacões e aumento
do nível do mar – terão alguma esperança”, afirma a
rede. Porém, a CAN ressalta que, embora a COP27 tenha
resolvido em parte as consequências da crise climática,
fracassou em abordar a raiz da crise – os combustíveis
fósseis, já que não houve acordo para eliminar progressivamente o uso de carvão, petróleo e gás. “O consenso
para aumentar o investimento em energia renovável
pela primeira vez neste processo é bem-vindo, mas
sem um resultado forte na eliminação gradual de todos
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os combustíveis fósseis os governos correm o risco de
ultrapassar 1,5°C.”
“Temos agora apenas sete anos para cortar as
emissões de gases de efeito estufa pela metade para
limitar o aumento da temperatura a 1,5ºC. O programa de trabalho em ambição climática aprovado não
garante que as reduções vão acontecer na velocidade
que precisamos”, avalia Stela Herschmann, especialista
em Política Climática do Observatório do Clima, rede
da sociedade civil brasileira da qual a SOS Mata Atlântica faz parte.
“Melhoramos a distribuição do remédio, mas não
avançamos no tratamento da doença”, disse Marcio Astrini, secretário-executivo do Observatório do Clima. “Sem
um aumento significativo na ambição das metas nacionais e sem atingir o nível de financiamento adequado
para adaptação e mitigação, o fundo de perdas e danos
será um eterno trabalho de Sísifo, vencido constantemente por uma realidade climática cada vez mais violenta.
Não vai haver recurso de perdas e danos que baste.”

Na opinião de Manuel Pulgar-Vidal, que presidiu
a COP20 e hoje integra o WWF, é inaceitável que os
negociadores não tenham conseguido chegar a um
acordo mais ambicioso do que o ocorrido em Glasgow no ano passado. “As futuras presidências da COP
não podem desperdiçar a oportunidade. Apesar desse
resultado, os governos devem redobrar seus esforços
para reduzir as emissões e tomar as medidas transformadoras necessárias para manter o aquecimento
abaixo de 1,5ºC. A COP28 no próximo ano deve ser a
COP da credibilidade climática. E os países devem entregar”, afirmou.
Lobby dos fósseis
Laurence Tubiana, que dirige a Fundação Europeia
do Clima, disse que a conferência causou profundas
frustrações, mas não foi em vão, graças à criação do
Fundo de Perdas e Danos. “Há muita coisa para detalhar, mas os princípios foram colocados e isso é uma
mudança significativa de mentalidade à medida que
os impactos climáticos começam a aparecer”, afirmou.
Para ela, está claro o desafio da COP28, nos Emirados
Árabes. “As impressões digitais do lobby da energia fóssil estão por toda parte no acordo, enquanto eles lutam
contra a inescapável eliminação de seus bilhões de dó-

lares em subsídios. O termo ‘phase out’ [ou algo como
eliminação gradual] dos fósseis não entrou no texto
final. A Presidência egípcia produziu um texto que protege claramente os petro-estados e as indústrias de
combustíveis fósseis. A escassa referência à ciência e
ao limite de 1,5º também mostram isso. Essa tendência
não pode continuar na próxima COP”, disse.
Tubiana acredita que é preciso abrir o processo
da Convenção do Clima da ONU para governos subnacionais, cidades e parlamentares. “Enfrentamos um
grande adversário, mas temos um impulso. A COP27
mostrou que o multilateralismo funciona, mas precisa
de pressão nacional em todos os lugares. Somos todos
ativistas hoje.”
Cobrança aos países ricos
Em sua passagem pela COP27, o presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva fez um discurso em que se
comprometeu com metas ambiciosas e aproveitou
para cobrar os países ricos.
“Em 2009, os países presentes à COP 15 em Copenhague comprometeram-se em mobilizar 100 bilhões
de dólares por ano, a partir de 2020, para ajudar os países menos desenvolvidos a enfrentarem a mudança
climática. Este compromisso não foi e não está sendo
cumprido. Isso nos leva a reforçar, ainda mais, a necessidade de avançarmos em outro tema desta COP 27:
precisamos com urgência de mecanismos financeiros
para remediar perdas e danos causados em função
da mudança do clima”, destacou. “Não podemos mais
adiar esse debate. Precisamos lidar com a realidade de
países que têm a própria integridade física de seus territórios ameaçada, e as condições de sobrevivência de
seus habitantes seriamente comprometidas. É tempo
de agir. Não temos tempo a perder. Não podemos mais
conviver com essa corrida rumo ao abismo.”
Em relação a como o Brasil vai contribuir com a
agenda climática, Lula disse que seu governo não medirá esforços para “zerar o desmatamento e a degradação de nossos biomas até 2030”. “Vamos priorizar a luta
contra o desmatamento em todos os nossos biomas.
(…) Os crimes ambientais, que cresceram de forma
assustadora durante o governo que está chegando ao
fim, serão agora combatidos sem trégua. Vamos fortalecer os órgãos de fiscalização e os sistemas de monitoramento, que foram desmantelados nos últimos quatro anos. Vamos punir com todo o rigor os responsáveis
por qualquer atividade ilegal, seja garimpo, mineração,
extração de madeira ou ocupação agropecuária indevida. Vamos provar mais uma vez que é possível gerar riqueza sem provocar mais mudança climática”, afirmou.
Afra Balazina
Diretora de Comunicação da SOS Mata Atlântica
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Mobilizações nas redes
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Estiveram presentes com a Frente em 2022:
• ABIA - Associação Brasileira da Indústria de Alimentos
• ABIR- Associação Brasileira das Indústrias de Refrigerantes e
de Bebidas não Alcoólicas
• Aliança Brasil NBS
• AMBEV
• ANAMMA - Associação Nacional de Órgãos Municipais de
• Meio Ambiente
• APIB - Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
• Articulação dos Povos Indígenas do Brasil
• Asibama-DF
• Associação dos Servidores da Carreira de Especialista em Meio
Ambiente,
• Associação Etnioka
• Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista
de Meio Ambiente
• Associação Nacional dos Servidores da Carreira de Especialista
de Meio Ambiente
• Associação Terraazul
• CAAMB - Centro Acadêmico de Ciências Ambientais da UnB
• Campanha Permanente Contra o Agrotóxico
• Campanha Permanente Contra os Agrotóxicos e Pela Vida
• CBC- Centro Brasil no Clima
• CEBDS- Conselho Empresarial Brasileiro para o
Desenvolvimento Sustentável
• Centro Acadêmico de Ciências Ambientais
• Clima em Eleição
• Clima Info
• Coalizão Brasil
• Coca-Cola -Brasil
• Comissão Pastoral da Pesca
• Comissão Pastoral da Pesca
• Comissão Pastoral da Terra
• Comissão Pastoral da Terra
• Comitês de Bacia Hidrográficas
• Conexsus - Instituto Conexões Sustentáveis
• Confederação Nacional dos Trabalhadores na Agricultura
(Contag)
• Conselho Indígena de Roraima
• Conselho Indígena de Roraima
• Conselho Nacional das Populações Extrativistas
• Conselho Nacional das Populações Extrativistas
• CONTG
• Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos
• Coordenação Nacional de Articulação de Quilombos
• Embaixada Alemanha
• Embaixada da Noruega
• Embaixada Estados Unidos da América
• Embaixada Reino Unido
• Embaixada União Europeia
• FBOMS - Fórum Brasileiro de ONGs e Movimentos Sociais
• Fian-Brasil
• Fórum do Mar Soberania Alimentar
• Frente Parlamentar Ambientalista da Bahia
• Frente Parlamentar Ambientalista de Santa Catarina
• Frente Parlamentar Ambientalista de São Paulo
• Frente Parlamentar Ambientalista do Mato Grosso
• Frente Parlamentar Ambientalista do Paraná
• Frente Parlamentar Ambientalista do Rio de Janeiro
• Frente Parlamentar Ambientalista do Ceará
• Frente Parlamentar Ambientalista no Senado Federal
• Frente Parlamentar Mista em Apoio aos Objetivos de
Desenvolvimentos Sustentáveis da ONU (ODS)

• Frente Parlamentar Mista em Defesa dos Direitos dos Povos
Indígenas
• Frente Parlamentar Mista Em Defesa Dos Direitos Dos Povos
Indígenas
• Fundação Amazônia Sustentável
• GAMBÁ - Grupo Ambientalista da Bahia
• Greenpeace
• ICLEI - América do Sul
• ICS - Instituto Clima e Sociedade
• IDG -Instituto de Desenvolvimento e Gestão
• IDS- Instituto Democracia e Sustentabilidade
• Indigenistas Associados
• INSC- Instituto de Estudos Socioeconômico
• Insituto Talanoa
• Instituto ALANA
• Instituto de Arqueologia Brasileira – IAB
• Instituto de Pesquisa e Formação Indígena
• Instituto Linha D'água
• IPAM- Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia
• ISA- Instituto Socioambiental
• ISPN -Instituto Sociedade, População e Natureza
• Jovens pelo Clima
• Jovens pelo Clima Brasil
• Jovens pelo Clima Brasil
• Liderança da Minoria
• Liderança da REDE
• Liderança do PCdoB
• Liderança do PSOL
• Liderança do PV
• Liderança indígena do povo kayabi
• Liderança indígena do povo Munduruku
• Liderança indígena do povo uru-eu-wau-wau
• Maré Socioambiental
• Mídia Ninja
• MST- Movimento dos Trabalhadores Sem Terra • MTST - Movimento dos Trabalhadores Sem Teto
• Natura
• O Boticário
• Observatório de Governança das Águas Brasil
• Observatorio de Justiça Ambiental
• Observatório do Clima
• Observatório do Código Florestal
• Painel Brasileiro para o Futuro do Oceano- PainelMar
• Política e Justiça Climática no Climate Reality - CBC
• Pulso Público
• RAC- Rede de Advocacy Colaborativa
• RAÍZEN
• RAPS- Rede de Ação Política pela Sustentabilidade
• Rede de ONGs da Mata Atlântica
• Rede de ONGs da Mata Atlântica
• Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil
• Rede de Povos e Comunidades Tradicionais do Brasil
• Rede Nacional Pró Unidades de Conservação
• Rede Nacional Pró Unidades de Conservação
• Rede ONGs da Mata Atlântica
• SINDICERV- Sindicato Nacional da Indústria de Cerveja
• SOS Mata Atlântica
• SOS Pantanal
• Subverta – Coletivo Ecossocialista e Libertário
• Suzano
• TNC/Brasil- The Nature Conservancy
• WWF- Brasil
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EXPEDIENTE

FRENTE AMBIENTALISTA
NAS MÍDIAS SOCIAIS
Facebook
Seguidores: 11,7k

Coordenadores:
Câmara Federal
Deputado Deputado Federal
Alessandro Molon (PSB-RJ).
Senado Federal
Senadora Eliziane Gama (CIDADANIA-MA)
Secretária-Executiva:
Lídia Parente Bucar
Edição e texto:
Larissa Nunes
Revisão de texto:
Carla Gheler-Costa

YouTube
Seguidores: 3,9K

Fotos:
Agência Câmara, Agência Senado, Acervo
da Frente Parlamentar e Mídia Ninja.

Instagram
Seguidores: 17,6K

Projeto gráfico e diagramação:
Renan Nunes
Técnico Streaming:
Victor Porcino
Assessoria da Frente Parlamentar
Ambientalista:
Izabel Honorato
Coordenação Frente Parlamentar
Estadual:
Mario Mantovani/Rejane Pieratti

Twitter
Seguidores: 3.6K

Conheça nosso observatório
http://www.frenteambientalista.com/
observatorio-de-leis/
Conheça Frente Parlamentar
Ambientalista
http://www.frenteambientalista.com

Linkendin
Seguidores: 2,7K

Agradecimento Especial
Os trabalhos da Frente Parlamentar
Ambientalista foram possíveis graças
a uma rede de apoio e parceria
construída com muita luta.

REUNIÕES
8

REUNIÕES
CONJUNTAS

Agradecemos especialmente o apoio
prestado por:

10

TRANSMISSÕES

AO VIVO

instituto

CLIMA

1

REUNIÕES
DA CEFOR

31

REUNIÕES
TÉCNICAS

Agradecimentos especiais aos parceiros e amigos das lideranças dos
partidos e assessorias parlamentares. Aproveitamos o ensejo e pedimos
desculpas sinceras se deixamos aqui de citar nominalmente alguma instituição, liderança ou parceiros que estiveram conosco esse ano.
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