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É com muito orgulho que apresentamos a vocês a nossa primeira revista! Nesta edição, que traz 
os destaques da plataforma no período de janeiro a junho de 2020, você vai encontrar um conteúdo de 
qualidade sobre petições e a potência do ativismo digital.  

As histórias e os personagens da vida real que protagonizaram os abaixo-assinados deste semestre 
são muitos, passam dos milhares. Sem dúvida, todos merecem a atenção e o comprometimento do nosso 
trabalho. Mas, separamos aqui, alguns casos em especial. 

Ao longo desta leitura, você vai encontrar ricos debates que revelam o quanto o webativismo 
tornou-se fundamental para o exercício da democracia nos dias de hoje, bem como as petições criadas 
na internet - seu maior instrumento - têm cumprido um papel cidadão.

Para te inspirar e motivar suas mobilizações, trazemos reportagens, com entrevistas exclusivas, 
sobre campanhas que alcançaram vitória ou grande impacto na sociedade neste ano. Você ainda poderá 
ver a matéria especial “Abaixo-assinados na internet funcionam mesmo?” e tirar todas as suas dúvidas 
sobre a efetividade desse instrumento.   

Como plataforma protagonista em webativismo, desempenhamos um papel importantíssimo, neste 
semestre, em relação às duas grandes avalanches que movimentaram e ainda sacodem o mundo: a 
pandemia do coronavírus e os protestos Black Lives Matter. Nesta revista, você poderá saber mais como 
se engajar nessas duas pautas de forma efetiva.   

Ah, e não deixe de conferir também nossa seção “Dica”, que apresenta um tutorial super simples 
sobre como criar um abaixo-assinado com chances de sucesso.   

Esperamos, de coração, que aproveitem a leitura! Nossa equipe se empenhou bastante em torno de 
tudo o que você vai ver ao longo dessas páginas, preparadas com muito carinho exclusivamente a vocês, 
usuários que fazem a Change.org Brasil existir. Já estamos ansiosos para a segunda edição da nossa 
revista semestral, que será publicada em janeiro de 2021.  

Querida leitora e querido 
leitor, estimados usuários 
da Change.org Brasil, 

Monica Souza, diretora-executiva da Change.org Brasil.   

Expediente

Monica Souza
Diretora

Mainary Nascimento 
MTB: 64796SP
Jornalista responsável

Denise Fragoso
Projeto gráfico e diagramação
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No começo de março, o coronavírus ganhou destaque na grande mídia brasileira. O primeiro caso, de 
um homem que voltava de uma viagem de turismo pela Itália, figurava a primeira página dos principais 
veículos de comunicação do Brasil. Ao mesmo tempo, assistimos assombrados a um crescimento rápido 
de infectados e mortos no Velho Continente.

No dia 16 do mesmo mês, aconteceu o primeiro óbito e, no dia seguinte, a maior cidade do Brasil en-
trou no mais longo período de isolamento social já registrado na história do país. A partir daquele momen-
to, sabíamos o grande perigo que corríamos, uma vez que nossa nação tem um enorme índice de pobreza 
e sérios problemas de acesso à saúde pública.

Como muitos especialistas previram, a pandemia descortinou o abismo social que existe no Brasil. Quem 
tem dinheiro tem acesso a testes, hospitais particulares, a um tratamento de saúde digno e faz isolamento 

Petições consolidam-se 

como instrumento de 
cidadania na pandemia

social. Os demais ficam à deriva, sem atendimento e vaga em hospitais, além de 
precisarem trabalhar enfrentando um risco alto de contágio. 

As reações relacionadas ao coronavírus em vários contextos trouxeram 
preocupação, indignação e solidariedade. Dentro de casa, as pessoas tornaram 
o termo “webativismo” ou “ativismo de sofá” uma pauta real sobre mobiliza-
ção social. Não “existe” mais a rua. A internet passou ser a principal aliada, 
representando a única forma segura de fazer protestos e causar mudanças. 
A situação tem inspirado milhões de pessoas a assinar ou abrir uma petição.

Neste contexto, a Change.org Brasil viu seu tráfego aumentar, assim como o 
números de petições criadas. Usuárias e usuários do país inteiro, com diferentes 
necessidades e requisições, começaram a pedir ações reais frente à pandemia 
do coronavírus. Testemunhamos um crescimento de 160% na quantidade de 
abertura de abaixo-assinados. 

Com esses resultados, criamos uma página somente com petições relacio-
nados ao vírus, divulgada através de uma campanha de comunicação chamada 
“Lute em Casa”. Nossas usuárias e usuários descobriram histórias de luta de 
muitos brasileiros e brasileiras, assim como se indignaram com a falta de justiça 
em casos de racismo e vulnerabilidade, diretamente ligados à situação de pobre-
za em que a maioria da população brasileira vive.

Casos como do Padre Julio Lancellotti, que pede abrigo e material de higie-
ne aos moradores de rua da capital paulista, foram destaque de grande assina-
turas, adesão de vários influenciadores e cobertura midiática. Desta forma, ele 
recebeu apoios informais na sua luta. 

Com o isolamento social, algumas profissões foram vistas como essenciais 
para a população, além dos profissionais de saúde. Os entregadores de delivery 
por aplicativo, por exemplo, viram seu movimento triplicar, o que os colocou ime-
diatamente na linha de frente, mas sem os cuidados essenciais de saúde que 
precisam ser tomados. 

Foi assim que o motoboy Paulo Lima criou a petição que pede aos vários 
aplicativos de entrega que distribuam álcool gel e alimentação para seus cola-
boradores. O abaixo-assinado mostrou a real situação que esses trabalhadores 
enfrentam no dia a dia e se desdobrou em um movimento com uma pauta por 
melhores condições de trabalho à categoria. 

Ao longo deste período, podemos perceber que o coronavírus não mata só 
por sua patologia. Como um outro tipo de efeito colateral, algumas mortes ocor-
rem devido às nossas desigualdades. Foi neste contexto que surgiu uma das 
mais tristes petições da Change.org Brasil: justiça pelo menino Miguel, que caiu 
do 9º andar de um prédio em Recife (PE).

O episódio fez o Brasil chorar a morte do filho de Mirtes, exatamente no 
momento em que o mundo clama por mudanças profundas relacionadas à pauta 
de justiça racial. 

Quase 14.000.000 de usuários assinaram pedindo melhores condições de 
vida frente às adversidades expostas pelo coronavírus, provando o quanto as 
petições online, principal instrumento do webativismo, consolidam-se como ins-
trumento de cidadania. Neste quesito, a Change.org, maior plataforma de abai-
xo-assinados do mundo, firma-se como referência. 
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Contra exploração animal, maior cidade da América 
Latina proíbe abertura de novos zoológicos e 

aquários; lei resultou de mobilização intensificada por 
abaixo-assinado 

Por: Mainary Nascimento

Com apoio de petição, 
causa animal tem 

conquista histórica 
em São Paulo

Sempre protagonista e influente em decisões 
que quebram paradigmas na sociedade, a capital 
paulista deu um salto significativo em direção ao 
combate à exploração animal para entretenimento. 
Desde março, por força de lei, a maior cidade da 
América Latina está proibida de abrir novos zooló-
gicos e aquários. A conquista, amplamente come-
morada por ativistas da causa, contou com a força 
de um abaixo-assinado que engajou mais de 164 
mil pessoas.  

A mobilização, que colocou em debate a dis-
cussão sobre os danos que uma vida em cativeiro 
provoca aos seres sencientes, levou pouco mais 
de um ano para ser bem sucedida. Nasceu de um 
desejo protagonizado pela organização AMPARA 
Animal (Associação de Mulheres Protetoras dos 
Animais Rejeitados e Abandonados) e foi abraça-
da pelo vereador Xexéu Tripoli (PSDB), contando 
ainda com o suporte da Change.org na construção 
da petição.  
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Juliana Camargo, presidente da AMPARA Animal e ativista da causa (Foto: Fernando Cavalcanti)

A vitória, que se soma a outras 133 alcançadas 
apenas neste semestre na plataforma de abaixo-assi-
nados, representa como o ativismo digital, ou weba-
tivismo, pode pautar e influenciar decisões políticas, 
bem como servir de instrumento para que a socieda-
de civil exerça seu papel cidadão junto aos poderes, 
gerando mudanças concretas. 

“O abaixo-assinado é uma poderosa ferramen-
ta de expressão popular. É através dela que conse-
guimos reunir pessoas com a mesma ideia, com as 
mesmas crenças e com as mesmas lutas. Essa for-
ma de fazer com que cada um entenda a importân-
cia que sua manifestação tem, é muito preciosa, é 
uma corrente de pessoas empoderando uma inicia-
tiva e, de fato, ajudando a tornar o mundo mais jus-
to”, fala Juliana Camargo, presidente da AMPARA. 

É uma corrente de pessoas 
empoderando uma iniciativa e, 
de fato, ajudando a tornar o 
mundo mais justo”

Juliana conta que a campanha surgiu após mui-
to brainstorm com o poder legislativo. Das conver-
sas, o vereador Xexéu elaborou o projeto de lei que, 

depois de audiências e votações na Câmara Munici-
pal, foi finalmente sancionado pelo prefeito paulista-
no Bruno Covas (PSDB). Segundo a ativista, a ideia 
de lançar a petição partiu da percepção de que a 
“pressão popular” seria importante na hora em que 
os vereadores fossem votar a favor ou contra. 

“Sabíamos que sozinhos não teríamos a visibi-
lidade necessária para conseguir, por isso a AMPA-
RA encabeçou a petição”, destaca a presidente da 
associação. Abaixo-assinado no ar, a ONG partiu 
para estratégias que fazem as mobilizações ganha-
rem força, como divulgação constante nas redes 
sociais, disparos de e-mails a um público ligado 
à causa, participações em audiências públicas e 
apoio de ativistas, influencers ou pessoas públicas 
simpáticas ao tema. 

Motivada pelo amor e respeito aos animais, Ju-
liana sonha em mudar, especialmente, a realidade 
dos bichinhos rejeitados e abandonados no Brasil. 
Como alguém que dedica parte de sua vida em prol 
de uma causa, a presidente da AMPARA acredita 
que, quando se trata de lançar uma mobilização, o 
importante é “não desistir e colocar o seu pensa-
mento pro mundo”. “Se ele for legítimo você encon-
trará representatividade, e é aí que tudo começa a 
acontecer”. 

Para aqueles que desejam criar uma campa-
nha, a ativista aconselha que a construção da ideia 
precisa ser coesa, defendida com argumentos téc-
nicos e contar com personagens e apelo emocional 
que ajudam a mensagem ser passada da melhor 
forma possível. 

“Todos nós temos o poder de incentivar ou de 
boicotar. E se por alguma razão você acredita que 
algo está errado, e sente vontade de mudar isso, 
forme seu grupo, atraia semelhantes, se dedique e 
tenha paciência para seguir em frente. Sempre vai 
existir o outro lado tentando te desanimar, e temos 
que estar preparados para isso”, alerta. 

A petição contra novos zoos 
faz parte um movimento maior pelo 
fim dos maus-tratos aos animais, 
lançado pela Change.org. Em um 
hotsite, a plataforma reúne mais de 
100 abaixo-assinados que engajam 
16,7 milhões de apoiadores em torno 
da causa animal. Acesse e reforce 
essa ação: https://maustratosnao.org/

O futuro dos zoológicos 

A lei municipal (número 17.321/2020) que proibiu a 
instalação de zoológicos e similares em São Paulo 
foi aprovada com alguns vetos. O projeto original 
previa, entre outros itens, o fechamento desses 
locais dois dias por semana para descanso dos 
animais. Apesar disso, a sanção de outros pontos 
determinantes abre caminho para um futuro livre 
de jaulas. 

Com forte atuação nos temas da proteção ani-
mal e conservação ambiental, o autor do projeto que 
gerou a lei, o vereador Xexéu Tripoli, opina que en-
xergar os animais silvestres para fins de entreteni-
mento é algo inadmissível no século XXI. Ele conta 
que a tramitação do PL foi “relativamente tranquila” 

e que “a maioria da população já entende que não 
faz sentido manter animais presos como se fossem 
quadros e não tivessem sentimentos, não sofres-
sem”. 

Apesar da relativa tranquilidade, depois que 
o projeto foi encaminhado à aprovação do Exe-
cutivo, grupos contrários ligados aos interesses 
desse tipo de atividade tentaram pressionar pelo 
veto. Na ocasião, a pressão do clamor popular foi 
responsável pelo contraponto. Em 11 de março, as 
163 mil assinaturas da petição que pedia a sanção 
da lei foram protocoladas pela AMPARA Animal na 
Prefeitura de São Paulo - ação que contou com o 
suporte da Change.org.

“Petições são uma ferramenta importante para 
a sociedade demonstrar seu apoio ou rejeição às 
iniciativas legislativas. Além disso, aumentam a pu-
blicidade das ações políticas que estão em anda-
mento”, destaca Xexéu. “No caso da discussão so-
bre os zoológicos, com certeza o assunto chegou 
a pessoas que nunca tinham parado para pensar 
sobre o sofrimento imposto aos animais em cati-
veiro”, acrescenta o vereador que está em seu pri-
meiro mandato. 

petições são uma ferramenta 
importante para a sociedade 
demonstrar seu apoio 
ou rejeição às iniciativas 
legislativas”

Como um “tomador de decisão” e autoridade 
eleita para representar e lutar pelos interesses do 
povo, Xexéu reconhece a importância dessa atua-
ção cidadã na influência de decisões políticas, ci-
tando como exemplo o apoio popular que levou à 
sanção da lei dos zoos. 

“Acredito que a sociedade brasileira tem en-
tendido cada vez mais a importância da participa-
ção popular nas decisões políticas. A democracia 
não ocorre apenas no dia das eleições. É neces-
sário acompanhar os mandatos e se fazer ouvido, 
e as petições e os canais de participação pública 
devem ser usados para isso”, afirma o parlamentar 
paulistano. “Só assim conseguiremos construir jun-
tos a sociedade que queremos”, completa Xexéu.  

https://maustratosnao.org/
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Vereador Xexéu Tripoli, autor do projeto que barrou novos zoos na capital paulista (Foto: Arquivo pessoal) 

Medidas como esta tomada por São Paulo aju-
dam a amadurecer um debate que não tem mais 
volta: de que forma os zoológicos devem continuar 
existindo? O ramo representa uma atividade eco-
nômica que movimenta muito dinheiro, mas que 
é baseada, em alguns lugares do mundo, única e 
exclusivamente para fins de exploração do entre-
tenimento humano. Por outro lado, há quem aponte 
esses espaços como importantes centros de cui-
dado e nutrição animal, bem como de pesquisa e 
educação voltada ao respeito e defesa dos bichos.  

Xexéu reconhece que os profissionais que tra-
balham diretamente com os animais, como veteri-
nários e biólogos, se importam com eles e querem 
fornecer as melhores condições possíveis, mas 
acredita que, quaisquer que sejam, essas condi-
ções nunca serão suficientes. “Existem inúmeros 
artigos científicos abordando o estresse do cativei-
ro em diferentes espécies. Então, estamos diante 
de uma questão ética que não pode mais ser igno-
rada”, ressalta. 

Para o vereador, a reprodução de animais em 
cativeiro sem estar atrelada a programas de soltu-

ra é “muito questionável”. “De que adianta repro-
duzir leões, por exemplo, para a prole estar fadada 
a viver toda a sua vida em exposição? Isso não é 
conservação, esses animais confinados não exer-
cem seu papel ecológico”, diz. O parlamentar tam-
bém condena as tentativas de defesa desses locais 
a partir de alegações sobre seu papel educativo.  

“É educativo uma criança assistir a um cachor-
ro-do-mato andando de um lado para o outro, em 
comportamento estereotipado, ou a um camelo 
prostrado por causa das condições que o cativei-
ro impõe? É essa relação deletéria com os animais 
que queremos passar para as crianças?”, questio-
na. “Pouquíssimas pessoas no mundo já viram uma 
baleia de perto, por exemplo, mas garanto que a 
grande maioria da população se importa com elas”.

No entendimento de Xexéu o modelo futuro 
dos zoos passa pela tecnologia, que permite às 
crianças vivenciarem experiências ainda mais edu-

cativas e enriquecedoras. Juliana Camargo, presi-
dente da AMPARA Animal, partilha da mesma ideia. 
“A visão de que a educação e o respeito pelos ani-
mais cria-se somente apresentando um animal fisi-
camente a uma criança é absolutamente primitiva. 
Temos hoje uma tecnologia suficientemente avan-
çada para substituir essa ideia. Isso além da ques-
tão ética por trás desse egoísmo”, fala a ativista. 

Para sintetizar seu pensamento, Juliana re-
corre a uma citação, ainda do ano de 1929, do pen-
sador Clive Hollands: “Não sou basicamente um 
conservacionista. Quando a última baleia for mas-
sacrada, como certamente um dia acontecerá, o 
sofrimento delas vai acabar. Essa não é uma perda 
para a baleia, mas para a espécie humana. Não es-
tou preocupado com extinção de espécies – isso 
é loucura dos homens. Eu tenho uma única preo-
cupação: o sofrimento que nós deliberadamente 
infligimos nos animais enquanto estão vivos”. 

Jaulas: um modelo que entretenimento humano 

que tem sido fortemente questionado A AMPARA Animal nasceu em agosto 
de 2010 com o objetivo de mudar a 
realidade de cães e gatos em situação 
de vulnerabilidade. Atua com foco 
preventivo através de três pilares: 
conscientização, esterilização e 
adoção. Auxilia mais de 450 ONGs 
e protetores em nível nacional com 
ração, medicamentos, vacinas, 
atendimento veterinário, eventos de 
adoção e projetos de conscientização. 
Em 2016, ampliou sua atuação para 
o segmento de animais silvestres, 
destacando-se como uma aceleradora 
de projetos de conservação e 
promoção de bem-estar. Saiba 
mais sobre a associação: https://
amparanimal.org.br/ 

https://amparanimal.org.br/
https://amparanimal.org.br/
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Adianta criar ou assinar uma petição na inter-
net? Que diferença o “ativismo de sofá” causa nas 
discussões e decisões políticas? Como um abaixo-
-assinado pode contribuir com a sociedade? Muito 
provavelmente você já recebeu e-mails ou mensa-
gens no WhatsApp com o link de uma petição online 
pedindo assinatura, certo? Talvez tenha assinado ou 
não, mas certamente ficou se perguntando se isso 
teria algum efeito, ou seja, se funciona mesmo.  

Atualmente, mais de 26 milhões de brasileiros 
e brasileiras criam ou assinam petições na Change.
org, que é a maior plataforma de abaixo-assinados do 
mundo - isso é mais que a população da Austrália, 
por exemplo! Os números da organização no Brasil 
impressionam: 43,2 mil petições abertas desde 2012, 
com uma média de 17,9 milhões de assinaturas por 
ano. No planeta, a cada hora, uma petição hospedada 
na plataforma conquista a tão sonhada vitória. 

Lançar um abaixo-assinado na internet é bem 
simples e prático. Mas aquele clique final que o co-
loca no ar é apenas o ponto de partida de uma mo-
bilização. Para esclarecer os meandros que envol-
vem o antes e o depois do processo de criação de 
uma petição online e o impacto real do ativismo di-
gital na sociedade, entrevistamos a coordenadora 
de campanhas da Change.org Brasil, Débora Pinho, 
que tem sete anos de experiência no terceiro setor.

A plataforma Change.org acumula mais de 800 
histórias com finais felizes, apenas no Brasil; 

descubra o que acontece depois que uma petição é 
criada na plataforma 

Por: Mainary Nascimento

Abaixo-assinados 
na internet 

funcionam mesmo? 

15 

Débora, que é formada em Comu-
nicação Social e já atuou em ONGs 
internacionais, explica o potencial 
que o instrumento cidadão dos abai-
xo-assinados tem para mobilizar e 
engajar grandes volumes de apoia-
dores em torno de causas, amplificar 
vozes muitas vezes silenciadas, em-
poderar pessoas e, ainda, gerar trans-
formações positivas na sociedade. 
Confira a seguir os principais trechos 
da entrevista com a especialista em 
campanhas da Change.org.

Débora, muitas pessoas assinam 
petições na internet, mas não têm 
tanta clareza sobre a importância 
desse ato. Qual é a relevância desse 
instrumento para a sociedade?

D: Todo abaixo-assinado é uma ferra-
menta de participação cidadã. É um 
instrumento para que as pessoas le-

vantem suas vozes e possam deman-
dar por seus direitos. Então, toda vez 
que alguém assina ou cria um abaixo-
-assinado online, o debate democrático 
é fortalecido e pessoas são empodera-
das. Os usuários da plataforma [Chan-
ge.org] protagonizam suas buscas por 
direitos, conseguem o apoio de milha-
res – muitas vezes, de milhões – de 
pessoas. E conseguem vitórias para as 
próprias demandas! Cada assinatura 
deixada em uma petição é um recado 
para o/a peticionário(a) que ele/ela não 
está sozinho(a) naquela luta. 

Além de não terem muita noção 
sobre os efeitos que um abaixo-as-
sinado pode gerar, muitos também 
se perguntam se eles funcionam de 
verdade, ou seja, se têm poder para 
pressionar autoridades e provocar 
mudanças. E aí, petições funcio-
nam mesmo? 

D: A missão da Change.org é justa-
mente acelerar mudanças sociais li-
deradas por pessoas comuns. Então, 
sim: os abaixo-assinados online têm 
o poder de pressionar autoridades e 
gerar muitas mudanças! Os exemplos 
de petições vitoriosas que temos na 
Change.org mostram que vale a pena 
tanto criar um abaixo-assinado quan-
to assinar e compartilhar petições 
nas quais você acredita. Ao redor do 
mundo, já são mais de 45 mil vitórias 
no site da Change.org. No Brasil, te-
mos mais de 800 petições vitorio-
sas! Todo abaixo-assinado é uma 
ferramenta de pressão popular, onde 
a união dos apoiadores fortalece a 
pressão na busca por algum tipo de 
mudança. As petições, muitas vezes, 
são o pontapé de alguns movimen-
tos. Outras vezes, elas vêm para for-
talecer pautas que já existem.

trabalho com 
causas porque 
quero fazer parte 
das mudanças que 
estão acontecendo 
no mundo, dÉbora

Débora, como coordenadora de 
campanhas, você pode explicar um 
pouco como sobre é o processo 
de trabalho da Change.org? O que 
acontece depois que um usuário 
cria uma petição na plataforma? 
Como a equipe atua e o que o peti-
cionário precisa fazer?

D: Quando uma pessoa cria um 
abaixo-assinado, o nosso trabalho 
começa! Semanalmente, fazemos 
uma pesquisa na plataforma entre 
as novas petições criadas – que às 
vezes chegam a mais de 400 por se-
mana! Selecionamos alguns abaixo-
-assinados para trabalharmos mais 

Débora Pinho, Coordenadora de Campanhas
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de perto, apoiando a pessoa que 
criou. Quanto mais o/a criador(a) de 
petição se envolve com a campa-
nha, divulgando nas próprias redes 
e mantendo o abaixo-assinado vivo 
através das atualizações, mais perto 
da vitória está. 

A equipe da Change.org faz 
o meio de campo: ajudamos, por 
exemplo, os/as peticionários(as) a 
endereçarem corretamente as suas 
demandas. Muitas vezes, as pesso-
as têm uma questão e não sabem 
exatamente quem tem o poder de 
decidir, nós fornecemos as instru-
ções e um suporte técnico. Ajuda-
mos também com dicas de ajustes 
para o texto, ideias para chegar 
mais longe e todo apoio durante 
as entregas das assinaturas aos 
“tomadores de decisão” [políticos 
e autoridades dos poderes público 
e privado]. Fazemos o trabalho de 
bastidor, apoiando no contato com 
o tomador de decisão, por exemplo. 
Além disso, fazemos uma estratégia 
de assessoria de imprensa para es-
sas petições e enviamos os abaixo-
-assinados por e-mail para a nossa 
base de usuários, que tem mais de 
26 milhões de pessoas no Brasil. 

O relatório de impacto divulgado 
pela Change.org Brasil mostra que 
de 2012 (quando a organização che-
gou ao país) até o ano passado, 680 
petições conseguiram vitória, sendo 
160 apenas em 2019. Você tem dados 
deste ano? Pode citar alguma delas?

D: Neste ano, temos cerca de 130 
vitórias. Um exemplo muito baca-
na foi a aprovação do projeto de 
lei 1075/2020, que instituiu a lei de 
emergência cultural, a Lei Aldir Blanc. 
O abaixo-assinado foi criado pelo 
projeto Mutirão, do Ceará, e o peticio-
nário esteve engajado nas mobiliza-
ções do setor da cultura do começo 
ao fim - o que trouxe um diferencial 
para o abaixo-assinado. Esse é um 
exemplo de campanha em que a peti-
ção faz parte de uma mobilização que 
está em pauta na sociedade, então 
as assinaturas trazem força para um 
movimento por mudança já existente. 
O abaixo-assinado agrega e dá apoio 
à reivindicação daquele grupo. Neste 
caso, foram dois meses de campanha 
com diversas ações, em que o projeto 
de lei foi aprovado na Câmara e Sena-
do e sancionado pelo presidente Jair 
Bolsonaro, tornando-se lei. 

Débora, a Change.org se apresenta 
como uma plataforma aberta, livre, 
plural e “sem rabo preso”, certo? 
Todo mundo, independente de ideo-
logia, pode criar um abaixo-assina-
do na plataforma, reunir apoiadores 
e defender a causa que acredita?

D: Sim, com certeza! É essa a ideia! 
Com um acesso à internet, mesmo 
que seja no celular, qualquer pes-
soa pode criar um abaixo-assinado, 
liderar um movimento através da 
plataforma da Change.org, conse-
guir apoio e convencer quem decide. 
Criar uma petição no site da Change.
org é muito simples, um processo de 
passos rápidos [confira um tutorial 
na seção “Dica”]. Você posta a sua 
petição e na mesma hora ela já fica 
online, pronta para começar a rece-
ber assinaturas.

Neste semestre, como reflexo do 
contexto da sociedade, a platafor-
ma passou por duas avalanches de 
mobilizações: a luta contra o coro-
navírus e em prol da justiça racial. 
Pode contar um pouco sobre como 
foram esses “fenômenos” e como 
vocês os abraçaram?   

Quer saber mais 
sobre como o 
ativismo digital 
impacta a 
sociedade? Acesse 
AQUI o relatório 
de atividades de 
2019 da Change.
org Brasil e confira 
alguns cases de 
sucesso.

Além de Débora, Marcelo Ferraz também oferece suporte aos peticionários

(Foto: Arquivo pessoal) 

D: A crise do novo coronavírus trou-
xe um aumento na quantidade de 
petições criadas na plataforma, com 
campanhas principalmente sobre a 
temática. A partir desse fato, criamos 
o que chamamos aqui na Change.org 
de “movimento”, que é uma página 
dedicada apenas para as petições de 
uma determinada causa, neste caso: 
a luta contra o coronavírus. Foi lança-
da a campanha #LuteEmCasa, com 
vídeos trazendo depoimentos de pe-
ticionários e o encorajamento ao iso-
lamento social e ao webativismo. 

Em junho, após o brutal assassi-
nato de George Floyd e as manifes-
tações antirracistas que tomaram as 
ruas de diversas cidades do mundo, 
houve na Change.org o início do 
movimento de justiça racial, com a 
criação de centenas de abaixo-assi-
nados pedindo justiça por vidas ne-
gras. No Brasil, tivemos pedidos de 
justiça por João Pedro, por Miguel, 
Cláudia, Gabriel, Pedro Henrique, 
João Manoel, entre tantos outros. 
Criamos, então, a página do movi-
mento Vidas Negras. Essa cam-
panha ainda terá desdobramentos 
nos próximos meses, pois existe um 
comprometimento, de fato, da orga-
nização com a luta antirracista. 

Neste link você confere o 
movimento #LuteEmCasa 
contra o coronavírus  
 
E aqui pode conhecer as 
petições que fazem parte 
do Vidas Negras

Débora, para terminar, o que você 
diria às pessoas que têm vontade de 
iniciar uma petição, mas não se sen-
tem suficientemente empoderadas 
para isso? Você tem alguma dica es-
pecial sobre como elas podem criar 
uma mobilização concreta? 

D: Em primeiro lugar, eu diria: escolha 
uma causa que você verdadeiramente 
acredite! Digo isso porque é necessá-
rio se engajar com a campanha, com 
a sua demanda, para que a mobiliza-
ção dê certo, conquiste apoiadores e 
receba atenção e respostas dos toma-
dores de decisão. Um abaixo-assinado 
não gera mudanças sozinho. A partir 
disso, após criar a petição com todas 
as dicas/instruções que temos no site 
comousarachange.org, movimente a 

sua rede ao máximo, converse com 
aquela amiga que tem um perfil no 
Instagram com bastante engajamen-
to, com aquela que tem muitos grupos 
no WhatsApp, peça apoio para a sua 
rede mais próxima. 

Depois, busque influenciadores 
digitais que possam se identificar 
com a sua causa, pessoas que tenham 
um grande alcance, que possam te 
ajudar a espalhar o seu abaixo-assi-
nado para muitas outras. Quando a 
sua campanha já estiver com bastan-
te apoiadores e assinaturas, procure 
quem decide, e, se tiver dificuldade, 
não deixe de mandar uma mensagem 
para nós, da Change.org, pois estare-
mos aqui para te ajudar! O segredo é 
não desanimar, não deixar de pres-
sionar, não desistir. Cada campanha 
acontece de um jeito, algumas se 
tornam vitoriosas em semanas, dias. 
Mas muitas levam tempo, algumas 
meses, até anos, para acontecer. Por 
isso é tão importante acreditar na sua 
demanda e manter a persistência. 

o segredo É não 
desanimar, não 
deixar de pressionar, 
não desistir

E quem quiser contribuir com a Change.org? Como fazer para se tornar um doador? 
Quem responde é Anne Galvão, a especialista em doações da organização no Brasil:

Para além de assinar e compartilhar, você pode fortalecer muito os abaixo-assinados que 
apoia ao turbiná-los. Turbinar uma petição faz com que ela ganhe mais visibilidade com os 
demais usuários da plataforma e, consequentemente, mais assinaturas. Quanto maior for a 
mobilização, mais força a causa tem para alcançar a vitória!

E, se você acredita que nosso trabalho é importante, considere a possibilidade de doar 
mensalmente. Recebemos cerca de 1.200 novos abaixo-assinados por mês na plataforma 
e somos apenas cinco pessoas na equipe para apoiar a todos que estão contando 
conosco. Hoje, não temos recursos o suficiente. Caso possa ajudar, clique aqui. 

https://www.change.org/p/socorro-ao-setor-cultural-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-pl-1075-2020
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/07/Relat%C3%B3rio-de-impacto-2019-p%C3%A1gina-%C3%BAnica.pdf
https://coronavirus.changebrasil.org/
https://vidasnegrasimportam.changebrasil.org/
https://doarparachange.org/doar-agora
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#LuteEmCasa: 
webativismo cresce em 

tempos de isolamento social
Ativismo de sofá? Sem poder sair 

às ruas para se mobilizar, brasileiros 
recorrem à internet para reivindicar 

e encaminhar demandas aos poderes 
público e privado

Por: Mainary Nascimento
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Quais são os dramas que os brasileiros estão 
enfrentando durante a pandemia do novo coro-
navírus? E como eles estão fazendo para propor 
soluções sem provocar aglomerações em manifes-
tações nas ruas? Da empregada doméstica à mé-
dica; do entregador de delivery à jornalista. Longe 
da inércia, milhões têm recorrido como nunca ao 
ativismo digital, através de petições online, para se 
mobilizar e encaminhar demandas aos poderes pú-
blico e privado.  

A plataforma Change.org chegou a registrar 
um crescimento de 160% na quantidade de criação 
de abaixo-assinados entre 26 de fevereiro (data em 
que foi noticiado o primeiro caso de coronavírus no 
país) e 18 de maio. O total semanal de abertura de 
novas petições atingiu a marca recorde de 700. O 
primeiro semestre terminou com 4,2 mil abaixo-as-
sinados lançados sobre temas ligados à pandemia, 
somando quase 14 milhões de assinaturas. 

Para atender à ânsia da sociedade por um 
instrumento cidadão alternativo em tempos de 
isolamento social, a Change.org lançou em maio 
uma campanha de enfrentamento ao coronavírus. 
Segundo explica a diretora-executiva da organi-
zação no Brasil, Monica Souza, a #LuteEmCasa foi 
idealizada com o objetivo de empoderar o cida-

dão, oferecendo a ele o recurso da petição online 
como meio possível de ação coletiva e exercício 
de democracia.

“Queremos deixar a nossa plataforma, que é li-
vre e plural, à disposição para que os brasileiros se 
‘apropriem’ dela em busca das mudanças que de-
sejam”, afirma Monica. A campanha conta com um 
vídeo, feito pela produtora e distribuidora de con-
teúdo audiovisual 3Film Group, que apresenta cria-
dores e assinantes de petições motivando os bra-
sileiros a não se sentirem politicamente impotentes 
neste período de quarentena, além de uma página 
que amplia a visibilidade dos abaixo-assinados que 
possuem temas ligados à pandemia. 

Página hospeda quase 300 petições 
relacionadas ao coronavírus

Assita o vídeo #LuteEmCasa! As causas que mais unem 
os brasileiros na pandemia

Destinação do fundo eleitoral; proteção aos mora-
dores de rua; corte nos salários de parlamentares; 
amparo aos entregadores de delivery. Essas são 
algumas das causas que mais engajam os brasi-
leiros durante a pandemia. Somente as 10 maiores 
petições sobre temas ligados ao novo coronavírus 
mobilizam um total de 4,1 milhões de assinaturas 
em todo o país.

O ranking é liderado pelo pedido para que os 
R$ 3 bilhões previstos aos fundos eleitoral e parti-
dário sejam destinados a ações de enfrentamento 
à crise de saúde. Sozinha, a campanha engaja 1,5 
milhão de apoiadores. Na sequência, quase meio 
milhão se junta a uma iniciativa liderada pelo Padre 
Julio Lancellotti em São Paulo, requerendo que a 
prefeitura da cidade providencie centros de aco-
lhida e álcool gel à população que vive nas ruas. 

6. Pelo adiamento do Enem – 260 mil 

7. Aumento do adicional de 
insalubridade dos profissionais da saúde 
– mais de 240 mil

8. Doação de ração, durante a quarentena, 
a animais abandonados – mais de 226 mil

9. Escolas fechadas para salvar vidas – 
mais de 215 mil 

10. Bolsonaro no Tribunal de Haia por crime 
contra a humanidade – mais de 183 mil 

O terceiro lugar é ocupado por um abaixo-as-
sinado que faz um apelo a senadores, deputados 
federais e assessores: que diminuam seus próprios 
salários e repassem o valor cortado a medidas de 
enfrentamento à pandemia. Parlamentares de São 
Paulo e vereadores de Balneário Camboriú (SC), por 
exemplo, já aprovaram leis para aplicar a proposta. 

O movimento #LuteEmCasa contra o 
coronavírus reúne 300 petições que 
engajam 7,5 milhões de apoiadores em 
torno de propostas e demandas que 
buscam soluções às crises geradas 
pela pandemia da covid-19. Além 
das 10 maiores, acesse e confira 
outras mobilizações importantes: 
coronavirus.changebrasil.org/ 

Veja a seguir as 10 maiores petições, hospedadas na plataforma 
Change.org, que lutam por soluções em prol de trabalhadores informais, 
profissionais da linha de frente, estudantes, povos tradicionais e outros 
que, de alguma maneira, estão sendo afetados pela pandemia.   

1. Fundos eleitoral e partidário para o 
combate ao coronavírus – 1,5 milhão de 
apoiadores

2. Acolhida e álcaool gel a moradores de 
rua em São Paulo – mais de 470 mil

3. Diminuição do salários de deputados, 
senadores e assessores – 420 mil

4. Álcool gel e alimentação aos 
entregadores de aplicativo – mais de 370 mil
 
5. Suspensão de contas de consumo e 
impostos na pandemia – mais de 305 mil

https://www.youtube.com/watch?v=9ibQM9QIJok
https://www.youtube.com/watch?v=9ibQM9QIJok
https://www.change.org/p/abraham-weintraub-e-inep-queremos-o-adiamento-do-enem-2020-adiaenem
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-aprovem-o-aumento-na-insalubridade-dos-profissionais-da-sa%C3%BAde-40-j%C3%A1
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-aprovem-o-aumento-na-insalubridade-dos-profissionais-da-sa%C3%BAde-40-j%C3%A1
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-aprova-c%C3%A2mara-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-o-pl238-2020-para-prefeitura-doar-ra%C3%A7%C3%A3o-na-quarentena
https://www.change.org/p/c%C3%A2mara-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-aprova-c%C3%A2mara-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-o-pl238-2020-para-prefeitura-doar-ra%C3%A7%C3%A3o-na-quarentena
https://www.change.org/p/diretores-de-institui%C3%A7%C3%B5es-de-ensino-da-rede-p%C3%BAblica-e-privada-gestores-secret%C3%A1rios-e-prefeitos
https://www.change.org/p/bolsonaro-no-tribunal-de-haia-por-crime-contra-a-humanidade
https://www.change.org/p/bolsonaro-no-tribunal-de-haia-por-crime-contra-a-humanidade
https://coronavirus.changebrasil.org/
https://www.change.org/p/o-dinheiro-dos-fundos-eleitoral-e-partid%C3%A1rio-devem-ser-usados-no-combate-ao-coronav%C3%ADrus
https://www.change.org/p/o-dinheiro-dos-fundos-eleitoral-e-partid%C3%A1rio-devem-ser-usados-no-combate-ao-coronav%C3%ADrus
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/prefeitura-municipal-de-s%C3%A3o-paulo-prefeitura-forne%C3%A7a-acolhida-e-%C3%A1lcool-gel-para-os-moradores-de-rua-se-protegerem-do-corona
https://www.change.org/p/governo-federal-diminuir-sal%C3%A1rios-de-deputados-senadores-e-assessores-pela-metade-para-combater-covid-19
https://www.change.org/p/governo-federal-diminuir-sal%C3%A1rios-de-deputados-senadores-e-assessores-pela-metade-para-combater-covid-19
https://www.change.org/p/ifood-aplicativos-de-entrega-distribuam-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A1lcool-em-gel-para-os-motoboys
https://www.change.org/p/ifood-aplicativos-de-entrega-distribuam-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A1lcool-em-gel-para-os-motoboys
https://www.change.org/p/suspens%C3%A3o-imediata-das-contas-de-luz-%C3%A1gua-g%C3%A1s-e-impostos-por-conta-do-covid-19
https://www.change.org/p/suspens%C3%A3o-imediata-das-contas-de-luz-%C3%A1gua-g%C3%A1s-e-impostos-por-conta-do-covid-19
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Depois de reunir centenas de 
milhares de apoiadores em petição, 
Paulo Lima tornou-se um dos 
maiores líderes da causa dos 
entregadores de delivery

Por: Mainary Nascimento

São sete dias por semana, às vezes até 14 horas 
por dia, em cima da moto ou da bicicleta, cruzando 
a cidade de ponta a ponta para entregar o pedido 
do cliente. No meio do caminho, muito perrengue 
e nenhuma proteção. Para quem pedir ajuda se o 
patrão não é a empresa do aplicativo, nem o res-
taurante ou muito menos o consumidor? E por que 
reclamar se esse é o novo estilo cool do empreen-
dedorismo e das relações modernas de trabalho?

Motoboy há oito anos, Paulo Lima, de 31, pas-
sou a se sentir “encurralado” pela nova lógica de 
trabalho imposta pelas startups de delivery à ca-
tegoria dos entregadores. A falta de um vínculo 
empregatício, direitos ou qualquer garantia vieram 
à tona quando as cidades se fecharam em quaren-
tena por causa do novo coronavírus e os entrega-
dores se viram expostos como prestadores de um 
“serviço essencial”. O rótulo de empreendedor já 
não “colava” mais.

Preocupado com o que aconteceria não apenas 
consigo, mas principalmente com sua família e ainda 
colegas de labuta, Paulo entendeu que não dava mais 
para suportar. Era chegada a hora de tomar a frente, 
denunciar o drama dos entregadores e lutar por mu-
danças. “Acredito que a pandemia chegou e acabou 
intensificando uma dor que já era latente”, conta o 

motoboy, que mora no Jardim Guaraú, região periféri-
ca da zona oeste de São Paulo. 

Ainda na fase inicial da pandemia, quando as 
mortes por covid-19 não passavam de dois dígitos, 
Paulo gravou um vídeo para o portal jornalístico 
The Intercept Brasil, relatando a rotina dos moto-
boys na quarentena e o abandono por parte das 
empresas de aplicativo. O desabafo, em tom de de-
núncia, teve pouco menos de dois minutos de dura-
ção, mas um potencial de impacto tão grande que 
fez com que o vídeo viralizasse nas redes sociais. 

No dia 26 de março, Galo, como é conhecido, 
decidiu transformar toda a indignação em instru-
mento de reivindicação, criando um abaixo-assi-
nado para exigir amparo aos entregadores na pan-
demia. As principais empresas de aplicativo, entre 
elas UberEats, Rappi e iFood, foram escolhidas 
como alvo da petição, que reclamava por álcool gel 
e alimentação aos motoboys. Ali começava a nas-
cer uma mobilização que, meses depois, alcançou 
repercussão mundial. 

“O abaixo-assinado foi uma das primeiras ex-
pressões de luta que ocorreram a partir da minha 
revolta com os aplicativos. Houve o vídeo que aca-
bou viralizando lá em março, na sequência houve a 
criação do abaixo-assinado e, com isso, acabou se 

Foto: Roberto Parizotti/Fotos Publicas

criando um caminho de luta. E aqui estamos nessa 
luta”, destaca Galo. Em apenas seis dias, a petição 
atingiu 50 mil assinaturas, em três semanas já pas-
sava de 100 mil. Agora, está entre as 10 maiores 
abertas durante o ano na Change.org, engajando 
mais de 370 mil pessoas em todo o país. 

Assine a petição criada por Paulo 
Lima e reforce a luta dos entregadores 
de delivery:  http://change.org/
EntregadoresNaPandemia

Paulo acredita que, devido às denúncias fei-
tas na internet revelando situações de descaso 
e abandono enfrentadas pelos entregadores, a 
sociedade conseguiu enxergar o problema e os 
motoboys passaram a ser mais respeitados pelos 
clientes e pela imprensa. “Porém, muita coisa ainda 
está difícil, muita coisa ainda precisa ser conquis-
tada”, pondera. 

Paulo coletou 370 mil assinaturas em petição na 
Change.org (Foto: Arquivo pessoal)

O abaixo-assinado 
foi uma das primeiras 
expressões de luta

https://www.change.org/p/ifood-aplicativos-de-entrega-distribuam-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A1lcool-em-gel-para-os-motoboys
https://www.change.org/p/ifood-aplicativos-de-entrega-distribuam-alimenta%C3%A7%C3%A3o-e-%C3%A1lcool-em-gel-para-os-motoboys
http://change.org/EntregadoresNaPandemia
http://change.org/EntregadoresNaPandemia
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(Foto: Roberto Parizotti/Fotos Publicas)

Impacto rompe 
fronteiras 

Em poucos meses, Paulo passou de motoboy 
anônimo para um dos nomes mais representati-
vos e fortes da luta dos entregadores de delivery 
do país. Para além da petição, a mobilização tomou 
proporções maiores e desdobrou-se no movimen-
to “Entregadores Antifascistas”, que luta pela con-
quista de direitos à categoria - como vínculo em-
pregatício, taxas mais altas e o fim dos bloqueios 
injustificados que os apps adotam contra eles. 

Com grande capacidade de articulação e obje-
tividade na expressão de ideias, Galo ajudou a ele-
var a voz dos motoboys e a causa chegou a outro 
patamar. Pessoas públicas - de artistas a políticos, 
influenciadores a ativistas - começaram a se ma-
nifestar nas redes sociais em apoio à mobilização, 
especialmente a dois atos - os breques dos apps - 
que foram feitos nos dias 1º e 25 de julho de 2020. 
O perfil do movimento no Instagram alcançou 35,6 
mil seguidores.  

Imprensa nacional e internacional passaram a 
procurar não apenas Paulo, mas diversos entrega-
dores Brasil afora para entender as reivindicações e 
a dura realidade dos motoboys. Outros movimentos 
e lideranças regionais da categoria foram formados. 
A força da mobilização reverberou até mesmo em 
outros países da América Latina, como Argentina, 
Paraguai e Uruguai, buscando mobilizar e engajar 
os entregadores das nações vizinhas na luta.    

A pauta chamou atenção até mesmo de jorna-
listas fora do continente. O veículo mais importante 
de imprensa árabe - Al Jazeera -, o jornal El País, da 
Espanha, e a rádio francesa RFI cederam amplo es-
paço de cobertura para noticiar as greves dos en-
tregadores e falar sobre suas condições precárias 
de trabalho. No portal espanhol, Paulo foi o prota-
gonista de uma reportagem intitulada “A ‘revolução 
dos entregadores de comida do Brasil”. 

“A maior dificuldade foi conseguir provar para 
os companheiros que eles não eram empreende-
dores, mas trabalhadores que precisam lutar pelos 
seus direitos”, explica Galo. “Ainda tem sido uma 
dificuldade, a coisa ainda não se desconstruiu. Ain-
da é forte esse sentimento de empreendedorismo 

em alguns dos companheiros, porém, a sensação 
e o desejo de lutar têm aumentado cada vez mais 
e isso tem sido uma vitória”, completa o motoboy. 

ainda tem sido uma dificuldade, a 
coisa ainda não se desconstruiu. 
ainda É forte esse sentimento 
de empreendedorismo em alguns 
dos companheiros, porÉm, a 
sensação e o desejo de lutar têm 
aumentado cada vez mais e isso 
tem sido uma vitória”

Ato “breque dos apps” para a maior avenida de São Paulo 

A luta continua 

O “desejo de lutar” não deve parar até que as con-
quistas sejam alcançadas. Apesar de toda a “revolu-
ção” deflagrada, as empresas de entregas por apli-
cativo não cederam até o momento. Ainda no início 
do abaixo-assinado, a equipe da Change.org procu-
rou a UberEats, Rappi e iFood para saber o que elas 
tinham a dizer ao Paulo e às milhares de pessoas 
que demonstraram apoio aos entregadores, deixan-
do sua assinatura na petição online. 

À exceção da UberEats, o iFood e a Rappi se 
manifestaram. Ambas alegaram ter adotado medi-
das para garantir a segurança e prevenção contra 
a covid-19, além de apoio financeiro aos entregado-
res que precisassem ficar em quarentena. As star-
tups também informaram à Change.org [as respos-
tas podem ser conferidas na íntegra na página do 
abaixo-assinado] que materiais de higiene, como 
álcool gel, seriam distribuídos aos motoboys.

Ao passo que a campanha crescia, as empre-
sas iam se sentindo mais pressionadas a tomarem 
posicionamento. Uma delas chegou a lançar pro-
paganda na TV e a emitir nota em horário nobre. 
Apesar do discurso, segundo Paulo, ainda não 
houve avanços concretos. “Até agora nenhuma 
das empresas de aplicativo cumpriram com as 
coisas que prometeram, com as coisas que dizem 
estar fazendo e não estão. A linha de diálogo fica 
cada vez mais fechada”. 

Em parelelo à pressão que é feita nas em-
presas, uma saída pode surgir pela via política. 
Ao menos 20 projetos já foram apresentados no 
Congresso Nacional para que seja criada uma le-
gislação que atenda às reivindicações dos entre-
gadores de aplicativo. A expectativa é que um PL 
seja elaborado, na Câmara, sintetizando as prin-
cipais demandas. 

Embora a mobilização não seja fácil, Paulo deixa 
um recado a que tem vontade de lutar por uma causa, 
mas não se sente capaz ou não acha que pode dar 
certo: “As pessoas que não acreditam, o que eu tenho 
a dizer é que não desistam, não desistam. Continuem 
acreditando, continuem, porque se você deixar de 
acreditar em você, quem é que vai acreditar? Certo? 
Só você mesmo. Quem tem que fazer as coisas por 
nós somos nós mesmos”, finaliza.  

O abaixo-assinado lançado por Paulo 
Lima segue aberto na Change.org. 
Além de assiná-lo, você pode apoiar 
inúmeros outros que buscam por 
soluções a problemas gerados ou 
agravados pela pandemia da covid-19. 
Acesse a página do movimento 
#LuteEmCasa contra o coronavírus e 
confira e as petições. 

https://coronavirus.changebrasil.org/
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Foto: Lorie Shaull/flickr

assinam petição por 
justiça a George Floyd

Abaixo-assinado tornou-se o maior 
da história da Change.org no planeta; 

ação provoca movimento e campanha 
por justiça racial 

Por: Mainary Nascimento

Recorde mundial:

19 MILHÕES
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Milhões de vozes ecoam no mundo um grito 
de justiça pelas vítimas do racismo. O movimento 
“Black Lives Matter” - do português “Vidas Negras” 
- foi desencadeado pela morte do ex-segurança 
negro George Floyd, de 46 anos, asfixiado durante 
abordagem policial na cidade de Minneapolis, Es-
tados Unidos, em 25 de maio. O caso provocou um 
boom na Change.org, com a criação de uma petição 
que quebrou todos os recordes da plataforma.

O abaixo-assinado foi lançado no dia seguinte 
ao crime pela adolescente Kellen S., de 15 anos, 
que mora nos Estados Unidos. Traduzido para o 
português e diversos outros idiomas, teve um 
crescimento gigantesco e inédito na plataforma, 
somando milhares e milhares de assinaturas dia-
riamente. A petição, que já ultrapassa mais de 19 
milhões de apoiadores, serviu como um ponto de 
união a todas as vozes que ansiavam clamar por 
justiça e ser ouvidas. 

“George estava algemado e cooperando o 
tempo todo quando tudo aconteceu. O policial pôs 
o joelho no pescoço de George e o asfixiou por 
minutos a minutos enquanto George gritava que 
não podia respirar. Apesar de testemunhas pedi-
rem ao policial para tirar o joelho do pescoço de 
George, ele não as ouviu e continuou a sufocá-lo. 
Não que isso importe, mas George sequer estava 
sendo procurado por algum crime violento”, expôs 
a adolescente.  

Fora do online, ruas foram tomadas por pro-
testos em todo o mundo. Já no dia 29 de maio, o 
policial Derek Chauvin, que pressionou o pescoço 
de George com o joelho, foi expulso da corpora-
ção, preso sob acusação de homicídio. Os outros 
três agentes envolvidos na ocorrência foram acu-
sados   de ajudar e favorecer o crime. Apesar des-
ses resultados, Kellen acredita que a luta por jus-
tiça deve continuar até que todos sejam julgados 
e condenados.  

A adolescente conta que ficou emocionada por 
criar a campanha. “Saber que pude fazer a dife-
rença de alguma forma significa muito para mim. 
Gostaria de aproveitar essa experiência para ajudar 
mais pessoas a obter a justiça que merecem. Rece-
bi com alegria a notícia da prisão de Derek Chauvin. 
Embora eu não ache que a petição foi a única res-
ponsável, acredito que fez parte disso. Seis milhões 

de pessoas não podem ser silenciadas”, disse a jo-
vem quando a mobilização ainda acumulava seis 
milhões de apoiadores. 

saber que pude fazer a 
diferença de alguma forma 
significa muito para mim”

Diversas celebridades se juntaram à campanha 
e compartilharam a petição nas redes sociais. A can-
tora Beyoncé fez um vídeo no Instagram, pedindo 
que seus seguidores assinassem o manifesto aberto 
na Change.org. Outros artistas, como os cantores 
Ariana Grande, Selena Gomez e Jason Mraz, tam-
bém demonstraram apoio ao abaixo-assinado. 

“Comecei a petição porque todo mundo estava 
falando sobre a mesma coisa e não havia naque-
le momento nenhuma outra petição. Eu só queria 
chamar a atenção de alguém para que houvesse 
justiça para George. Gostaria de dizer à família de 
George que espero que eles estejam bem e que 
justiça seja feita em breve”, desabafou Kellen. “Por 
favor, ajude-nos a conseguir justiça para George 
e sua família!”, pede a garota ao final do texto do 
manifesto. 

O abaixo-assinado, que tornou-se o maior já 
hospedado pela plataforma Change.org, segue 
aberto. Até então, uma petição com quase 6 mi-
lhões de assinaturas, lançada por uma brasileira 
contra o desmatamento na Amazônia, era a que 
mais engajava pessoas no planeta.

Brasil 

Exatamente uma semana antes da morte de 
George Floyd, um garoto negro, de apenas 14 anos, 
era fuzilado durante uma operação policial no Bra-
sil, Rio de Janeiro, na comunidade do Salgueiro, 
mais precisamente dentro de sua casa, enquanto 
brincava com os primos. 

O caso Floyd gerou comoção mundial e fez com 
que alguns brasileiros fossem “sacudidos” e lem-
brados que, constantemente, o racismo também 

provoca vítimas em seu país - João Pedro, Ágatha 
Félix, Amarildo Dias, Miguel Otávio, Cláudia Silva, 
Giovanne Gabriel e tantos outros que entram para 
a estatística de que 75,5% das vítimas de homicídio 
no Brasil são negras, segundo relatório do Atlas da 
Violência, divulgado no ano passado.

Um dado cruel que, de acordo com o estudo 
feito pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplica-
da (Ipea) e o Fórum Brasileiro de Segurança Públi-
ca, revela que enquanto a taxa de homicídios para 
a população negra é de 43,1 casos por 100 mil habi-
tantes, para as pessoas não negras é: 16. A análise, 
que é a mais recente, refere-se a números de 2017.  

Como reflexo do caso Floyd, a Change.org tem 
passado por uma “avalanche de mobilizações” em 
prol da justiça racial. Foi também dos Estados Uni-
dos que partiu a criação de um abaixo-assinado 
por justiça ao adolescente João Pedro. Em pouco 
tempo, a petição, compartilhada no Twitter pela 
atriz americana Viola Davis, chegou a 3 milhões de 

assinaturas. Outra, aberta por uma jovem brasileira, 
reúne 2,7 milhões por justiça ao menino Miguel.  

A fim de ampliar a visibilidade das petições 
que lutam por justiça racial, a Change.org lançou 
o movimento “Vidas Negras”, concentrando numa 
única página mais de 60 abaixo-assinados, que 
somam 4,1 milhões de apoiadores em torno de 
pautas que cobram por justiça às vítimas do ra-
cismo. Seguindo um comprometimento real da or-
ganização com a causa antirracista, nos próximos 
meses a ação se desdobrará em uma campanha 
mais ampla.  

Junte-se a esse movimento 
antirracista: vidasnegrasimportam.
changebrasil.org/

João Pedro foi baleado dentro de casa durante operação policial (Foto: Reprodução)

https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-para-george-floyd
https://www.change.org/p/impedir-o-desmatamento-e-explora%C3%A7%C3%A3o-da-amaz%C3%B4nia
https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-para-jo%C3%A3o-pedro
https://www.change.org/p/justi%C3%A7a-por-miguel
https://vidasnegrasimportam.changebrasil.org/
https://vidasnegrasimportam.changebrasil.org/
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Uma luta pelo fim das cotas 
máximas para doação de 
medula óssea no Brasil*
Portaria do Ministério da Saúde limita o cadastro de doadores por estado 
brasileiro - o que pode prejudicar a luta contra o câncer

 

Por: Rafaela Carvalho

Rafaela Carvalho @rafaelacarvalhoescritora é mãe de quatro filhos, escritora e 
ativista na luta contra o câncer infantil. Autora de mais de cinco livros, sendo dois 

deles best-sellers da Amazon, a escritora comanda a Editora Matrescência e realiza 
ações sociais que buscam melhorar a qualidade de vida de pacientes com câncer.

*Artigo originalmente publicado na coluna da Change.org, no portal HuffPost.
 

Imagens de crianças carequinhas, olheiras profundas, 
palidez, luta, e sofrimento. Quem não se comove com his-
tórias e narrativas sobre o câncer infantil e sobre o câncer 
em geral?

A realidade é difícil e ela não precisa bater na nossa 
porta para machucar. Basta ousar olhar para o lado, para 
a dor do outro. O câncer nos rodeia. Encontramos com ele 
no elevador, no trabalho, no lar de um amigo querido, na 
panificadora do bairro, na escola dos nossos filhos.

Segundo o Inca (Instituto Nacional do Câncer), em 
2020, apenas no Brasil, serão 78 novos diagnósticos de 
câncer por hora. Um número assustador, mas que deve ser 
lido em voz alta para nos alertar do tamanho do problema.

Muitos de nós fazemos questão de ajudar. Sentimos 
na pele e no coração o chamado para fazermos alguma 
coisa, na prática! O chamado para sairmos dos comentá-
rios de “sinto muito, desejo melhoras” e entrarmos com 
ações reais. Com atos simples, mas de impacto. Auxilian-
do, de fato, pacientes e famílias que lutam contra o câncer.

Na busca por projetos e ONGs, descobri que a manei-
ra mais fácil e positiva de ajudarmos essas famílias é pela 
doação de medula óssea. O transplante de medula é uma 
possível cura para específicos tipos de câncer e algumas 
doenças genéticas.

Cadastrar-se como doador de medula óssea é muito 
fácil, ou pelo menos deveria ser. Basta comparecer a um 
Hemocentro credenciado onde, além de algumas informa-
ções pessoais, serão coletados 10 ml de sangue (corres-
pondente a uma colher de sobremesa).

Simples, não? O problema é que algumas pessoas es-
tão sendo impedidas de se cadastrarem. Em 2012, uma 
portaria do Ministério da Saúde passou a estabelecer um 
limite anual, para cada estado brasileiro, no número de no-
vos cadastros.

A principal justificativa para essa portaria se baseia 
em um estudo, conduzido no Brasil, que apontou que o ca-
dastramento ilimitado não é uma estratégia eficaz, já que 

muitos doadores, de uma mesma região, possuem grupo 
genético semelhante.

É importante dizer que essa prática vai na contramão 
do mundo. Nos Estados Unidos, país com o maior banco 
de doadores de medula óssea do mundo, não há limites 
para novos cadastros. Pelo contrário; para incentivar a 
diversidade genética dos doadores, são realizadas ações 
específicas, visando um público alvo determinado. Con-
tudo, todos, independentemente de região ou raça, são 
incentivados a se cadastrarem.

A segunda justificativa para a portaria de 2012 seria o 
preço do exame e do armazenamento da tipagem. No Brasil, 
cada novo cadastro tem um custo aproximado de R$ 375. 

O curioso é que nossos vizinhos Paraguai e Chile re-
alizam o cadastramento ilimitado. Para isso, eles utilizam 
um exame, similar ao modelo americano, em que não é ne-
cessária a coleta de sangue.

Com a ajuda de um cotonete, é possível coletar mate-
rial da bochecha do doador. É um exame muito mais fácil, 
mais rápido e eficiente que o exame de sangue tradicional, 
utilizado no Brasil. E que, ainda por cima, tem um custo 
muito menor.

Não é de se estranhar a revolta de milhares de pacien-
tes com câncer que, ao iniciarem campanhas incentivando 
o cadastro de novos doadores, se deparam com o desafio 
das cotas. Encarando a triste realidade de verem amigos e 
conhecidos sendo impedidos de se cadastrarem, uma vez 
que o teto do estado é atingido.

Após conversar com famílias de pacientes, profissio-
nais no Brasil e no mundo e políticos, iniciei um abaixo-as-
sinado, que será enviado para o Ministério da Saúde, pe-
dindo o fim das cotas para o cadastro de novos doadores 
de medula óssea.

Conto com a ajuda de vocês para espalharem a notícia 
e assinarem a petição que criei na plataforma Change.org.

O câncer é, sim, enorme, mas o tamanho da nossa for-
ça, união e luta jamais será ultrapassado!  

Foto: Alexandre Carvalho/A2img/flickr

https://www.instagram.com/rafaelacarvalhoescritora/
https://www.huffpostbrasil.com/entry/doar-medula-ossea_br_5e4d2309c5b65f25da521947
https://www.change.org/p/pelo-fim-das-cotas-m%C3%A1ximas-para-novos-doadores-de-medula-%C3%B3ssea-no-brasil
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1. Faça um pedido concreto!
Conte sua história pessoal e escolha o alvo certo. Explique em uma 
linguagem simples e direta qual é o seu problema, como ele pode ser 
resolvido e quem são as autoridades capazes de solucioná-lo. Esqueça 
textos muito longos, linguagem jurídica e complexa e evite misturar muitos 
assuntos. Lembre-se de escolher um título claro e objetivo;

Como criar um 
abaixo-assinado com 
chances de sucesso? 
Começar uma petição na internet é muito mais simples do que se imagina! Todo mundo pode fazer, mas 
algumas dicas são fundamentais para que uma mobilização tenha mais chances de dar certo. Confira a 
seguir um passo a passo de como criar um abaixo-assinado. 

Para conferir um tutorial com dicas mais detalhadas, acesse este LINK.

2. Imagem é tudo!
 Coloque uma foto que represente bem o problema do abaixo-assinado. A imagem deve 
ser chamativa para o que está sendo tratado sem, entretanto, ser agressiva;

3. Espalhe, espalhe!
Texto e foto terminados, é hora de divulgar a sua causa. Para conseguir mais assinaturas 
e relevância, compartilhe o abaixo-assinado nas suas redes sociais e no WhatsApp. Mande 
para todos os seus contatos e peça para eles divulgarem também;

4. Busque apoiadores e a imprensa!
Tente encontrar personalidades, influencers ou pessoas públicas que se sensibilizem por 
sua mobilização e desejem apoiá-la. Conte, ainda, sua história para os jornalistas. Com a 
ajuda da imprensa, a campanha chega mais longe e ganha pressão;

5. Fale com quem decide!
Quando considerar que já reuniu bastante 
apoiadores e tem uma mobilização 
suficientemente forte, é chegado o momento de 
ir atrás do político ou da autoridade capaz de 
resolver o seu problema. Junte as assinaturas 
da petição e leve até esse “tomador de decisão”. 
Tente agendar uma reunião ou participe de 
alguma audiência com ele. 

Pronto! Essas são algumas sugestões 
sobre como criar uma petição online com 
mais chances de sucesso, oferecidas pelos 
especialistas da Change.org Brasil.  

Dica extra! Não se 
esqueça de manter 
informados e engajados 
os apoiadores do seu 
abaixo-assinado sobre a 
evolução dele. Para isso, 
basta postar mensagens 
de “atualização” - elas 
aparecerão na página 
da petição, logo abaixo 
do texto. 

Agora você já pode começar 
a sua própria petição! 

Clique aqui para criar 
seu abaixo-assinado.

http://www.comousarachange.org/
https://www.change.org/start-a-petition?source_location=homepage_large_button
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Pela proteção dos povos indígenas: 
queremos testes da Covid-19 nas aldeias! 
165 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
change.org/PovosIndigenasProtegidos

Pela aprovação urgente do auxílio-cuidador 
para a pessoa idosa e/ou com deficiência 
150 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
change.org/AuxilioCuidador

Alteração da Lei Maria da Penha 
 360 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
change.org/MariaDaPenha

Em defesa das nascentes da Serra 
do Salto (BA) 
60 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa:  
change.org/SerradoSalto

Aprove o projeto de lei “Animal não 
é coisa” 
Mais de 150 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
change.org/AnimalNaoeCoisa

Evite o genocídio do povo quilombola do 
Maranhão 

Mais de 57 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
change.org/GenocidioQuilombola
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