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O
acredita que jovens são essenciais para uma
nova cultura ecológica, que concilia proteção ambiental e justiça social,
tendo como horizonte um futuro do bem comum. Mais do que compartilhar
informações e reflexões, queremos animar as juventudes a assumirem o protagonismo na construção de uma sociedade mais justa e fraterna.
Nos últimos anos, jovens têm demonstrado um desencanto com a política
institucional, seja pelos frequentes casos de corrupção, seja pela falta de respostas efetivas dos políticos. Em 2020, fomos colocadas/os diante de cenários desafiadores, com as desigualdades sociais aparecendo de maneira
ainda mais escancarada. Porém, acreditamos que é importante nos acercar
nos espaços decisórios para construir um projeto comum para nós e as gerações futuras, tanto nas eleições municipais, que se aproximam, quanto em
outros processos políticos.
Com inspiração nas reflexões vindas da
,
elaboramos esta cartilha para colaborar com as tuas escolhas no processo
eleitoral. O voto é uma pequena ação que incentiva determinado projeto
político e queremos incentivar jovens a colocarem os princípios da Ecologia
Integral como horizonte.

vai além de ações em um bioma específico, pois a expressão é
um convite para trazer as sabedorias dos povos da Amazônia para o nosso
cotidiano. Isso significa que precisamos de uma conversão profunda do
olhar, que nos motive a sermos todas/os aliadas/os no cuidado da Casa Comum. Nesta Casa, tudo está interligado. Assim, em qualquer circunstância
em que a vida esteja ameaçada, aí há o chamado para Ser Mais Amazônia.
Então, cada pessoa, individual e coletivamente, é responsável por cuidar da
e do bem estar universal, de modo especial de quem sofre
mais os efeitos da crise socioambiental que vivemos: as pessoas empobrecidas. Porém, esta não é uma responsabilidade apenas nossa.
O art. 225 da nossa Constituição Federal diz que “Todos têm direito ao meio
ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida
o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações”.
Na encíclica
’, o
afirma que a política internacional e local tem grande responsabilidade no cuidado da Casa Comum. Mas
de que modo posso amazonizar no meu lugar?
A primeira necessidade é buscar conhecer bem o lugar em que você vive,
pois somente conhecendo-o é que se pode amá-lo e comprometer-se com
boas políticas que o beneficiem. Para isso, pergunte-se:
É importante ter em mente que não existem respostas únicas, porque cada
território possui seus problemas, potencialidades e limites específicos. Porém, em todas as regiões podemos observar uma degradação ambiental
crescente; privatização dos bens comuns da natureza, como a água; mudanças climáticas; insuficiência na oferta de transportes públicos; desrespeito a
povos tradicionais e indígenas. Atente seu olhar a estas e outras questões
que você identificar.
Tendo consciência sobre o seu lugar, você pode se perguntar:
E é neste momento que conta muito analisar os planos de
governo das candidaturas, para entender se estão em sintonia com aquilo
que você quer para a realidade do seu povo. Por isso, fazemos a você este
convite a Ser Mais Amazônia também nas urnas.

Apesar do orgulho que temos em falar que no Brasil existe uma das maiores
florestas tropicais do mundo e uma das melhores legislações ambientais,
pelo menos no papel, o país vive uma situação preocupante. A Amazônia
perdeu 8% de sua cobertura florestal entre 2000 e 2018 segundo o IBGE
(Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística). Isso sem contar com as recentes queimadas, desmatamento e o aumento do garimpo ilegal em 2020,
durante a pandemia de coronavírus, pondo em risco a vida de povos tradicionais e da fauna desses ambientes. Essas problemáticas também se alastram
pelos outros biomas do Brasil, sendo necessárias políticas ambientais que
protejam a nossa Casa Comum.
Muitas políticas partem dos cidadãos, mas também de seus governantes. Já
que estamos em um período eleitoral, cobrar das candidaturas uma agenda
ambiental é passo determinante para que possamos dialogar mais sobre o
tipo de futuro que queremos construir. Como aponta Papa Francisco na
’, “As diretrizes para a solução requerem uma abordagem integral
para combater a pobreza, devolver a dignidade aos excluídos e, simultaneamente, cuidar da natureza”.

A humanidade tem explorado os recursos naturais de forma desenfreada,
sem que a Terra tenha tempo para se recompor. Assim como a Carta da
Terra, documento criado por cientistas, movimentos sociais, povos originários e religiões de todo mundo na virada do século, Francisco também nos
convoca a repensar e colocar em prática a forma como nos relacionamos
com a Casa Comum.
É preciso agir levando em consideração os aspectos ambiental, social, econômico e cultural, que nos trouxeram à tal crise, ou seja, precisamos construir juntas e juntos uma
- Não é possível uma relação harmoniosa com a natureza sem uma
Quando houver, por exemplo, acesso universal ao saneamento básico, poderemos esperar encontrar córregos, rios e açudes mais limpos e
ainda um sistema de saúde fortalecido.
- Precisamos pensar uma
que não torne automático e
homogêneo os métodos de produção para redução dos custos. É urgente
que ela possa ser pautada na solidariedade e respeito à diversidade.
- É preservando o patrimônio histórico-artístico-cultural de um lugar que também se constrói uma
pois ajudam a fortalecer a identidade de um povo que se expressa em seu território na vida cotidiana.
Ao refletirmos sobre como podemos impactar o futuro, negativa ou
positivamente, é muito nítido que
devemos começar transformando
o presente e o chão que pisamos.
Portanto, sempre vale parar para
refletir e começar a agir de maneira
diferente.

Papa Francisco, na
’, diz que nem todos são chamados a trabalhar
de forma mais direta na política, mas há inúmeras formas de construir um
mundo melhor. Ao mesmo tempo, Santo Inácio nos lembra que “o amor se
manifesta mais em obras do que em palavras” e que “Deus age e trabalha
em todas as coisas”. Nossas ações compromissadas com o bem comum,
além das relações individuais, são expressão do amor presente nos relacionamentos sociais, econômicos e políticos. Ou seja, é importante que possamos estar ativos nesse processo da política institucional, para colaborarmos
na criação de um ambiente dignificante e justo para as pessoas e a natureza.

Estamos atravessando um período forte de crises que foram agravadas com
a pandemia. Portanto, é esperado que as campanhas foquem nas políticas
econômicas das candidaturas. O aperto econômico, pelo qual vários setores
sociais atravessam, pode tirar o foco de outras questões importantes para a
vida. Precisamente, este contexto nos convoca a pautar a questão ecológica.
Afinal, do que vale um progresso desmedido? Como, então, avaliar as candidaturas tendo em mente os princípios da ecologia integral? Para esta análise, busque responder provocações como:
- As soluções apresentadas buscam ver a realidade de forma mais ampla e
entendem que os problemas da natureza e da sociedade estão interligados?
- As/os candidatas/os em que vou votar se comprometem com propostas que
garantem acesso à água limpa e potável, à coleta de esgoto e ao manejo de
resíduos sólidos?
- Elas/es se preocupam com a boa gestão dos transportes?
- Como enxergam as diferenças? Há um estímulo de atitudes violentas ou
ridicularização para quem pensa diferente? As liberdades individuais e coletivas são defendidas e celebradas?
- Quem está construindo a candidatura junto com elas/es? Os discursos de
fazer uma cidade para todas/os se refletem em uma composição diversa de
gênero e raça no partido e na equipe?

- O que pensam ou quais são as propostas em relação às culturas tradicionais
e populares? Há um incentivo para que essas pessoas possam protagonizar
as decisões da cidade?
- Elas/es concordam com incentivos para agricultores familiares e comunidades tradicionais?
- Os projetos e ideais das/os candidatas/os favorecem os mais pobres e excluídos e as minorias sociais? O bem comum, para a maioria, aparece como
elemento central na candidatura?
- O foco está em produzir muito e gerar lucros, ou pensam sobre a economia
em serviço da vida, da comunidade e das gerações futuras?

No Brasil, o período eleitoral acontece de 2 em 2 anos. Em 2020 teremos as
eleições municipais, no qual escolheremos candidatas e candidatos para assumir a Prefeitura e a Câmara Municipal. Já em 2022, votaremos para os
cargos no Governo Estadual, Assembleia Legislativa, Presidência da República, Câmara de Deputados e Senado.

Poder de administrar a cidade; deve cumprir as leis aprovadas pela Câmara de Vereadores, além de submeter suas
contas à sua fiscalização; planeja como os recursos públicos
serão gastos; implementa políticas públicas de saúde, educação, lazer, esporte, transporte.
Administra o estado; faz o diálogo entre o governo federal
e municipal; aprova ou rejeita as leis propostas na Assembleia Legislativa; é responsável pela infraestrutura das estradas, portos e aeroportos, educação e segurança pública.
Autoridade máxima do país; mantém relação e nos representa com os outros países; é responsável por propor políticas públicas e leis; nomeia ministras/os para ajudar na gestão do país; aprova ou veta as leis do Congresso; conduz a
política econômica do país e a infraestrutura nacional,
como a comunicação e as fontes de energia.

Responsáveis por elaborar projetos de lei relacionados à
cidade, como as tarifas de ônibus, que serão votados na
Câmara Municipal, e fiscalizar as ações da prefeitura.
Deputadas/os estaduais têm funções parecidas com a de
vereadores, mas representam a população no âmbito estadual, nas Assembleias Legislativas. Já deputadas/os federais, além de discutirem leis e fiscalizarem o executivo,
também aprovam ou não as medidas provisórias feitas
pela/o presidenta/e.
São eleitas/os para representar uma unidade federativa
(estado) por 8 anos no Senado Federal; integram comissões para discutir de maneira mais profunda os projetos
de lei e, dentre outras coisas, analisam os projetos votados pela Câmara dos Deputados, para depois enviar à
Presidência.

Fazer parte desse processo, ouvindo diferentes perspectivas, e contribuir com
suas visões e sonhos, também é importante. Lembre-se que o compromisso
com políticas que defendem a vida do povo e a Casa Comum não acaba ao
apertar a tecla FIM na urna eletrônica. Nós temos o dever de acompanhar e
cobrar daquelas/es que foram eleitas/os o cumprimento de suas propostas de
governo. Para isso, podemos acessar o Portal da Transparência do local em
que vivemos, participar de audiências públicas sobre projetos de lei que abordam diferentes questões, participar em Conselhos Paritários de Políticas Públicas, atuar em movimentos sociais e colaborar com coletas de assinaturas de
causas que sejam importantes para nós.
“Cuidar do mundo que nos rodeia e sustenta significa cuidar de nós mesmos.
Mas precisamos de nos constituirmos como um ‘nós’ que habita a casa comum.” (
17)

· Subsídio de apresentação da Campanha Ser Mais Amazônia
· Diretório do Programa MAGIS Brasil
· Agenda Socioambiental no Congresso: Guia de Consulta (Instituto Socioambiental, 2020)
· Cartilha de Orientação Política 2020 (CNBB Regional Sul 2)
· Carta Encíclica
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· Carta Encíclica
· “A boa política está ao serviço da paz”: Mensagem do Santo Padre Francisco
para a Celebração do Dia Mundial da Paz, 1º de janeiro de 2019
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· Site Politize
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