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É com muito orgulho que apresento a segunda edição da revista “Change.org Brasil em Notícias”, 
que traz os destaques da plataforma no período de julho a dezembro de 2020. Aqui, você vai encontrar 
um conteúdo de qualidade sobre petições e a força do webativismo. 

Mais uma vez, foi difícil selecionar as histórias que compartilharíamos com você, isso porque a 
segunda metade do ano foi bastante intensa e toda essa movimentação também se refletiu em nossa 
plataforma. Trabalhamos bastante, mas isso, sem dúvidas, é um bom sinal!  

Ao longo desta leitura, você vai perceber como o ativismo digital tem intensificado e, algumas vezes, 
até pautado debates a nível nacional. Também irá descobrir o papel cada vez mais relevante que as 
mobilizações estão cumprindo na construção de uma sociedade melhor.

O ano de 2020 foi histórico para a Change.org. Crescemos no mundo todo e registramos a maior 
petição da nossa história global - Justiça por George Floyd -, que engajou 19 milhões de usuários em 
todo o planeta e mudou os rumos não só da nossa organização, mas também da sociedade.   

Assim como na primeira edição, também queremos te inspirar! Por isso, trazemos reportagens e 
entrevistas sobre campanhas que conquistaram vitória ou provocaram forte impacto na sociedade. 
Esperamos que as histórias e os personagens da vida real que protagonizaram esses abaixo-assinados 
sejam uma motivação para as suas lutas e causas!

Ainda nesta edição, você poderá conferir a matéria especial “Solidariedade que faz a diferença: a 
importância do gesto de doar” e tirar as dúvidas mais comuns sobre a importância desse ato e como a 
sua colaboração pode ser decisiva para alavancar mobilizações. 

Ah, decidimos manter fixa a seção “Dica”, pois é sempre bom ter à mão um tutorial simples sobre 
como criar um abaixo-assinado com chances de sucesso, não é mesmo? 

Espero, do fundo do coração, que aproveite a leitura. Tudo o que você verá nessas páginas 
representa o esforço não só da nossa equipe, mas de milhões de brasileiras e brasileiros que todos os 
dias tentam fazer dos limões da vida boas limonadas! Obrigada por confiar na gente e nos ajudar na 
missão de mudar o mundo para melhor. Até a próxima! 

Querida leitora e querido leitor, 
estimado usuária e usuário da 
Change.org Brasil, 

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

https://www.change.org/
https://www.change.org/
https://changebrasil.org/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
http://instagram.com/changeorg_br
https://www.youtube.com/changeorgbrasil


Por todas as 
vozes, todas 
as causas, 
mobilizar 
é necessário e

O que a união de forças e de vozes é capaz de fazer por uma 
causa? A história mundial recente vem sendo atravessada por mo-
bilizações e movimentos que tendem a criar pequenas rachaduras 
nas estruturas que sustentam a sociedade - uma sociedade desi-
gual, na qual poder e direitos andam de mãos dadas e por isso al-
cançam apenas uma minoria privilegiada. 

Depois de sofrer o impacto do começo de uma pandemia de-
vastadora, o planeta pareceu sair de eixo novamente quando, ainda 
antes da segunda metade de 2020, a avalanche #BlackLivesMatter 
tomou as ruas para gritar um “basta” ao racismo. Enquanto Geor-
ge Floyd tornava-se símbolo da luta mundial, o Brasil parecia não 
enxergar seus próprios Miguéis, suas Ágathas, Cláudias, Amarildos, 
Gabriéis, Betos, Guilhermes, Pedros Henrique e Joões Pedro.

Todos esses são nomes reais de crianças, jovens ou adultos que tinham em 
comum a cor da pele e foram assassinados em casos brutais, mal contados ou 
não esclarecidos. Enquanto tudo isso ocorria, a Change.org viu a mobilização por 
Floyd causar um divisor de águas na plataforma, provocando uma multiplicação 
de campanhas em prol de justiça racial. 

Ao passo em que o ano de 2019 havia registrado apenas 47 abaixo-assinados 
centralizados nessa temática, 2020 terminou com um número quase cinco vezes 
superior: 223. Enquanto as petições antirracistas lançadas em 2019 receberam o 
apoio de 217 mil usuários, as campanhas por justiça racial de 2020 engajaram 22,5 
vezes mais: 4,9 milhões de pessoas. 

Diante desse cenário, a Change.org se propôs a dar um passo além em apoio 
à luta antirracista. Em setembro, somou esforços com cinco ativistas, estudiosos e 
influenciadores do movimento negro - Preta Rara, Douglas Belchior, Preta Ferreira, 
Ale Santos e Maria Clara Araújo -, bem como com a Coalizão Negra por Direitos, 
para lançar a campanha #VidasNegras. 

Três vídeos, dezenas de peças nas redes sociais, lives no Instagram, notícias 
na imprensa e um hotsite com milhares de petições e milhões de assinaturas aju-
daram a fortalecer o debate - muitas vezes de forma educativa - e a dar voz, por 
exemplo, não apenas aos militantes, mas também à mãe do João Pedro e a uma 
liderança quilombola do Maranhão.  

O ano de 2020 acabou, mas a pandemia e o racismo continuam. As mortes 
em razão da covid-19 voltaram a superar a marca diária de 1 mil registros. Histó-
rias de crianças e jovens negros atingidos por balas perdidas - ou direcionadas 
- continuam se repetindo nas favelas do Rio de Janeiro. Apesar de muitas vezes a 
sensação de “secar gelo” querer assombrar as lutas, a certeza que fica é a de que 
começamos a traçar um caminho que não tem mais volta.   

De uma vez por todas, estamos tirando os esqueletos de dentro dos armários 
e a poeira, que já formou uma crosta, debaixo do tapete. Decidimos encarar como 
nunca os monstros do preconceito, do racismo, da intolerância, dos privilégios e 
tantos outros que perpetuam e naturalizam mazelas em nossa sociedade. O tra-
jeto é longo, mas é progressivo e sem recuo. E, embora tortuoso, conta com um 
atalho importante: a união de forças e de vozes.

Mobilizar é fazer com que uma voz silenciada se torne um coro de milhões e 
seja ensurdecedoramente ouvida. Mobilizar é não soltar a mão de ninguém e, com 
uma simbólica assinatura em uma petição, dizer que aquela pessoa que luta não 
luta sozinha. Mobilizar é reunir 930 mensagens de apoio e enviar às mães de João 
Pedro e Miguel, a fim de aquecer seus corações, como fizeram os assinantes das 
petições que cobram justiça nos dois casos.    

Mobilizar é perceber que talvez o mundo precise mesmo encontrar um novo 
eixo e refazer suas estruturas a partir daquelas rachaduras que as mobilizações 
vêm provocando. Mobilizar faz a diferença e a Change.org toma isso como missão 
todos os dias. Por todas as causas, todas as pessoas, todas as vozes, todas as 
lutas, esse caminho não tem mais volta.   
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Punição para quem pratica maus-tratos aos animais ficou mais 
severa graças a alteração em lei; meio milhão de pessoas se 
engajou em petição para pressionar aprovação 

Por: Mainary Nascimento

Fruto de intensa 
mobilização popular, 
“Lei Sansão” torna-se 
realidade no país

Um ato de crueldade deixou Sansão, um cão-
zinho da raça pitbull, sem as duas patas traseiras. 
O cachorro teve os membros decepados por um 
homem que, mesmo sob acusação de maus-tra-
tos contra outros 13 animais, não passaria um dia 
sequer na cadeia. Essa realidade de impunidade 
finalmente pode ter chegado ao fim no Brasil, 
graças a aprovação da lei 14.064/2020, que pas-
sou a prever prisão para crimes de maus-tratos 
contra cães e gatos.

O caso, ocorrido em julho de 2020, na cidade 
de Confins (MG), chocou a sociedade e provocou 
um grito de “basta” contra a impunidade. Dois me-
ses depois, Sansão tornou-se símbolo de uma nova 
era de proteção aos animais, batizando informal-
mente a lei que aumentou as penas para esse tipo 
de crime. A conquista, entretanto, resultou de anos 

de luta de defensores dos animais que, a cada nova 
ocorrência brutal, pediam cadeia como punição.

O produtor cultural, empresário e empreen-
dedor Rogério Nagai, de 41 anos, foi um dos bra-
sileiros que levantaram essa bandeira em prol dos 
animais e partiram para a ação a fim de mudar essa 
cruel realidade. A iniciativa que Nagai adotou so-
zinho, ainda em agosto de 2017, foi a criação de 
uma petição, na plataforma Change.org, pedindo a 
alteração da lei. Em três anos de muita mobilização, 
ele conseguiu reunir quase 600 mil apoiadores em 
torno da causa.

“Esperava um certo engajamento, mas não 
tão grande assim”, conta Nagai, que mora em São 
Paulo, onde também participa de projetos volun-
tários em diversas áreas. “Tudo foi feito manual-
mente, sozinho e sem recursos financeiros para 

https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
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Construindo uma 
campanha de sucesso

Assim como a elaboração de uma nova legis-
lação, o lançamento de uma campanha na internet 
também depende de alguns processos para que seja 
bem-sucedida. De acordo com Nagai, que já criou 11 
abaixo-assinados na Change.org e conseguiu suces-
so em pelo menos três, alguns dos principais elemen-
tos de sucesso são persistência, estratégia e tempo.

“Já criei várias petições, algumas viralizaram e 
viraram leis. Uma delas é a da proibição dos fogos 
de artifício com ruído - lei municipal -, outra dos 
transportes de animais de estimação no metrô e 
trem – lei estadual”, lembra o empresário. Segundo 
ele, a experiência que teve com essas petições o 
ajudou a definir uma estratégia para a campanha 
contra os maus-tratos.

“Diria por experiência própria que a estratégia 
é o mais importante, pois até para uma petição se 
tornar vencedora o autor tem que ter uma estraté-
gia bem definida, embora não é apenas isso que a 
tornará vencedora”, fala o empresário. Ele também 
chama a atenção para o fato de que acreditar que 
a campanha pode dar certo é fundamental para o 
sucesso da causa. 

Começar a criar uma petição no site 
da Change.org é muito simples, um 
processo de apenas 5 passos rápidos! 
Confira um tutorial na seção “Dica”, 
na página 32. 

Nagai lembra que a principal motivação para 
lançar um abaixo-assinado em prol dos animais foi 
a indignação contra casos de maus-tratos e a impu-
nidade de quem os pratica. O primeiro passo do que 
anos depois seria uma campanha vitoriosa se deu 
depois de pesquisar a lei anterior e perceber que ela 
era falha, antiga e precisava ser revisada e alterada. 
Em vários grupos na internet, ele via comentários de 
pessoas revoltadas com a impunidade.  

divulgação, mão de obra etc. Segui apenas meu 
coração. Tudo foi feito única e exclusivamente 
pela causa”, completa, lembrando-se de diversas 
mensagens motivacionais que passou a receber 
durante o processo. 

“Segui apenaS meu coração. 
Tudo foi feiTo única e 
excluSivamenTe pela cauSa”

Criar ou modificar uma lei no Brasil não é algo 
simples e nem rápido. Em linhas gerais, o proces-
so depende da elaboração de um projeto de lei 
(PL) nas casas legislativas, votação em comis-
sões e, finalmente, sanção do presidente, gover-
nador ou prefeito, caso seja de âmbito nacional, 
estadual ou municipal, respectivamente. Um PL 
também pode ser sugerido pelo próprio Poder 
Executivo, dependendo, neste caso, de aprova-
ção dos parlamentares. 

A antiga lei definia punição de três meses a 
um ano de prisão, além de multa. Porém, em casos 
de pena baixa, a privação de liberdade é substi-
tuída pelo cumprimento de medidas cautelares. 
Com a alteração, a pena foi aumentada para até 
cinco anos, podendo o agressor ser encarcerado, 
além de pagar multa e ter a guarda de animais 
proibida. Pela nova lei, ainda serão punidos es-
tabelecimentos comerciais e rurais que facilitem 
crimes contra animais.

Nagai destaca que, entre outros aspectos, 
essa conquista demonstra que qualquer pessoa 
pode mudar a realidade de seu bairro, cidade e 
até mesmo do país, mas que para isso é funda-
mental haver a participação da população co-
brando as autoridades. “Isso representa para 
mim que a mudança é possível e que pode par-
tir também de nós como cidadãos responsáveis 
pelo nosso país. Fiquei muito feliz com a vitória”, 
afirma com satisfação.   

para mim, a mudança é poSSível 
e pode parTir Também de nóS 
como cidadãoS reSponSáveiS 
pelo noSSo paíS” 

Rogério Nagai comemorando vitória em outra campanha 
que liderou em prol dos animais (Foto: Arquivo pessoal)

“Vi que era a voz da sociedade clamando por 
isso e pensei: ‘A revolta e a indignação não são 
só minhas, são de muitos’. Então, foi que decidi 
lançar a petição”, conta Nagai. Depois da pesqui-
sa, o produtor cultural elaborou o texto e criou o 
abaixo-assinado na Change.org. Petição no ar, os 
próximos passos incluíram o compartilhamento 
em grupos ligados à defesa dos direitos dos ani-
mais, personalidades que militam na causa, além 
de jornalistas. 

“Mandei também para amigos, sempre com o 
pensamento que aquilo era importante e torcendo 
para que viralizasse para que todos assinassem e a 
partir daí a opinião pública pressionasse as autori-
dades para a alteração na lei”, enfatiza Nagai sobre 
os primeiros passos da campanha. “Sabia que não 
seria tarefa fácil, pois iria exigir mudança na lei fe-
deral, mas eu sabia do fundo do meu coração que 
aquilo era o correto a se fazer”, acrescenta. 

De fato, a petição criada por Nagai viralizou. O 
abaixo-assinado ultrapassou a marca de meio mi-
lhão de pessoas engajadas e tornou-se a segunda 
maior entre as 264 petições hospedadas na Change.
org que conquistaram vitória no ano passado. Em 
todo o período de funcionamento da plataforma no 

país, a campanha pelo aumento das penas de maus-
-tratos contra os animais ficou na 9ª colocação entre 
as 947 petições bem-sucedidas desde 2012.

A petição pelo aumento das penas 
para crime de maus-tratos aos 
animais faz parte um movimento 
lançado pela Change.org. Em um 
hotsite,  a plataforma reúne mais de 
150 abaixo-assinados que engajam 
18,4 milhões de apoiadores em torno 
da causa animal. Acesse e reforce 
essa ação:  http://maustratosnao.org/ 

Mudança de 
comportamento 
da sociedade

Uma nova legislação ou a alteração de uma 
norma antiga representa, na prática, uma quebra 
de paradigma. Ou seja, o abandono de antigos mo-
delos ou comportamentos que os cidadãos passam 
a condenar de acordo com a evolução de alguns 
conceitos. Por isso, quase sempre por trás de qual-
quer grande transformação na sociedade, existe a 
mobilização popular. 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatística (IBGE), em 29 milhões de domicílios, no 
Brasil, existem cães e em 11 milhões, gatos. Para 
Nagai, a alteração da lei mostra que grande par-
te da população brasileira abomina atitudes de 
maus-tratos. Ele acredita que essa conquista re-
vela que, enquanto a sociedade clama por justiça 
e condena tais práticas contra esses seres inde-
fesos, as autoridades passam a olhar os animais 
com mais atenção.  

“Estamos em pleno século XXI, e nossa socie-
dade precisa ser mais consciente”, opina o pro-
dutor cultural. “Não podemos mais conviver com 
práticas que eram permitidas ou que as autorida-
des não davam a devida importância no passado”, 
completa Nagai. 

https://www.change.org/p/assine-para-que-o-presidente-bolsonaro-sancione-o-projeto-de-lei-aprovada-na-c%C3%A2mara-e-senado-para-o-aumento-da-pena-para-quem-pratica-maus-tratos-em-animais
http://maustratosnao.org/
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A alteração na legislação resultou da aprovação 
do Projeto de Lei 1095/2019 de autoria do deputa-
do federal Fred Costa (Patri-MG). Segundo o parla-
mentar afirmou na ocasião do lançamento do PL, a 
proposta foi uma reação a outro caso de agressão a 
animal que comoveu e indignou a sociedade: o do 
cãozinho Manchinha, que foi agredido e envenena-
do pelo segurança de um hipermercado em Osasco, 
na Grande São Paulo, em novembro de 2018. 

não podemoS maiS conviver com 
práTicaS que eram permiTidaS ou 
que aS auToridadeS não davam a 
devida imporTância” 

Na ocasião, a campanha de Nagai já estava 
ativa e ele testemunhou de perto cada avanço da 
causa: a elaboração do projeto de lei, a votação e 
aprovação nas comissões da Câmara dos Deputa-
dos, depois a validação no Senado Federal, até a 
sanção presidencial.  

Mesmo após a sanção de uma norma, o papel 
da mobilização popular ainda não está terminado. 

Isso porque a aplicação de uma nova legislação 
e a adaptação da sociedade a ela às vezes leva 
tempo e precisa de pressão para que a conquista 
não fique apenas no papel. Quando comemorou 
a vitória, deixando uma mensagem na página da 
petição, Nagai ressaltou que agora as pessoas 
devem cobrar as autoridades para que a lei seja 
devidamente cumprida. 

Depois que a “Lei Sansão” entrou em vigor, 
casos de maus-tratos aos animais chegaram a 
ser noticiados mostrando que a punição mais se-
vera não havia sido aplicada. “Infelizmente isso 
ocorre não só com esse caso, mas com vários 
outros em nosso país”, aponta o empresário. Por 
isso, além de ser o embrião de transformações na 
sociedade, a mobilização popular é fundamental 
para que as tão “suadas” conquistas realmente 
gerem impacto. 

“Minha opinião é que primeiro falta divulga-
ção e informação”, sugere Nagai. “Outro ponto é as 
autoridades seguirem à risca a lei e punir com o 
máximo rigor, e a sociedade seguir cobrando. Sem 
isso vira mais uma lei como outras tantas”, alerta o 
produtor cultural. 

Nagai já abraçou e se engajou na defesa de diversas causas (Foto: Divulgação) 

Serviço 

Toda a sociedade, sejam as autoridades, os po-
líticos ou o cidadão comum, tem responsabilidades 
para o sucesso de uma conquista coletiva, como o 
cumprimento da nova legislação de maus-tratos 
aos animais. Por isso, ao testemunhar algum crime 
do tipo, denuncie! Você tem o respaldo da lei para 
exigir a correta punição dos agressores e, com isso, 
ajuda a combater a repetição de casos como os dos 
cãezinhos Manchinha e Sansão.   

As denúncias podem ser feitas à Polícia Mi-
litar (190), Disque-Denúncia (181) e, em caso de 
animais silvestres, ao Ibama Linha Verde (0800 

61 8080). Também é possível acionar o Ministé-
rio Público ou a Polícia Civil, registrando um bo-
letim de ocorrência na delegacia. Alguns Estados 
possuem delegacias especializadas neste tipo de 
crime. Em São Paulo, por exemplo, existe a Dele-
gacia Eletrônica de Proteção Animal (DEPA), que 
funciona pela internet. 

Além de denunciar aos órgãos e autoridades 
competentes, você também pode pressionar por 
justiça a casos de maus-tratos aos animais, assim 
como Rogério Nagai. Apoie ações como a dele, 
acessando a página do movimento “Milhões con-
tra os maus-tratos aos animais!”, que reúne mais 
de 150 abaixo-assinados ligados à causa: http://
maustratosnao.org/  

http://www.ssp.sp.gov.br/depa
http://www.ssp.sp.gov.br/depa
http://maustratosnao.org/
http://maustratosnao.org/
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“É não deixar morrer a esperança de milhares de pessoas 
que têm uma história forte e lutam por um propósito”, resume 

a especialista em doações, Anne Galvão, sobre o ato 

Por: Mainary Nascimento

que faz a diferença: 
a importância do gesto de doar 

Doar. Segundo o dicionário Mi-
chaelis, este verbo tão pequeno sig-
nifica entregar-se ou dedicar-se a 
uma obra, causa ou pessoa, podendo 
também simbolizar a transferência 
gratuita de um bem, objeto ou quan-
tia para outrem. O que o dicionário 
não consegue mostrar, entretanto, é 
o impacto real que esse gesto - re-
presentado por essas quatro letri-
nhas - pode causar na vida de quem 
precisa de uma mão estendida, apoio 
ou de algum acolhimento.

De acordo com uma pesquisa 
desenvolvida pela empresa Ambev 
em 2019, em parceria com o IBOPE 
Inteligência, apenas 18% dos brasilei-
ros apoiam alguma organização com 

doações em dinheiro. O percentual 
parece baixo, não é mesmo? Por ou-
tro lado, a pesquisa nos permite en-
xergar essa realidade a partir da ótica 
do “copo meio cheio” e, neste caso, 
descobrimos que metade da nossa 
população colabora de alguma forma 
com instituições. 

Seja doando itens materiais, com-
partilhando conhecimento profissio-
nal, realizando uma ação voluntária 
ou até mesmo divulgando o trabalho 
de alguma organização de confiança, 
as alternativas para ajudar o próximo 
são muitas e o resultado delas, imen-
surável. A Change.org, por exemplo, é 
uma organização sem fins lucrativos 
que, de forma gratuita, coloca seus 

recursos tecnológicos e expertise de 
toda sua equipe à disposição de infi-
nitas causas. 

Mas como confiar que determina-
da instituição vai reverter uma doação 
financeira, por exemplo, em benefício 
real para a sociedade? Como esse 
gesto impacta vidas? O brasileiro é 
realmente um povo solidário? Quais 
são os maiores empecilhos para que 
alguém se torne um doador e qual o 
papel das organizações nesse proces-
so para construção de confiança?

Essas são dúvidas comuns que 
passam pela cabeça de muitos inte-
ressados em fazer uma doação, seja 
pela primeira, décima ou centésima 
vez. Para esclarecer um pouco so-

15 

bre esse processo e não deixar que 
alguém desista desse gesto solidário 
por falta de informação, a especialista 
em doações Anne Galvão conta, em 
entrevista, sobre sua experiência na 
área e sobre como as doações fun-
cionam dentro da Change.org Brasil. 
Confira a seguir.  

Como especialista em doações na 
Change.org Brasil, para você, qual 
é a importância do gesto de doar? 
Como a solidariedade pode fazer a 
diferença?

A: A importância de doar para a 
Change.org está diretamente ligada à 
manutenção dessa tecnologia como 
um dispositivo democrático, que ga-
rante a livre expressão de brasileiros 
e brasileiras frente às injustiças de 
nosso tempo. Temos percebido que 
a plataforma se torna especialmente 
relevante no cenário pandêmico, em 
que a clássica forma de reivindicar 
direitos nas ruas não é uma possibi-
lidade - o que dobrou o número de 
abaixo-assinados criados em 2020.

Eleger governantes a cada dois 
ou quatro anos se tornou muito pou-
co diante do volume de informações 
que recebemos diariamente na era da 
internet. As redes sociais propõem 
que cada usuário crie e interaja com 
conteúdos, demonstrando apoio ou 
desaprovação sobre todos os tipos 
de acontecimentos, principalmente 
na esfera pública. Esses estímulos 
têm influenciado o comportamento 
humano no sentido de se envolver 
ainda mais com demandas coletivas 
e participar da tomada de decisões. 

Dentro desse cenário, a Change.
org disponibiliza a tecnologia em fa-
vor de avanços na participação cida-
dã. Nossa plataforma é um espaço de 
encontro entre aqueles que precisam 

que sua voz seja ouvida e os que es-
tão dispostos a ajudar, gerando ver-
dadeiras comunidades de pressão 
em torno de causas.

O trabalho da Change.org não 
se limita a uma ferramenta onde uns 
fazem pedidos e outros assinam em-
baixo. Nossa equipe dá suporte aos 
peticionários, faz barulho na impren-
sa e cobra os tomadores de decisão, 
articulando todas as possibilidades 
em busca da vitória. Desde 2012, al-
cançamos 947 conquistas, benefi-
ciando a milhões de pessoas. E não 
só pessoas: beneficiando também a 
natureza e a preservação de toda sua 
diversidade. Nada disso seria possí-
vel caso as pessoas não sonhassem 
com um mundo melhor e fossem soli-
dárias com as necessidades coletivas.

noSSa plaTaforma 
é um eSpaço de 
enconTro enTre 
aqueleS que preciSam 
que Sua voz Seja 
ouvida e oS que eSTão 
diSpoSToS a ajudar”

A Change.org é uma organização 
sem fins lucrativos que se sustenta 
por meio de doações e, para garantir 
sua independência, não recebe re-
cursos de partidos políticos, publici-
dade e empresas, certo? O que vocês 
fazem com as doações recebidas? 

A: Nossa missão é empoderar cida-
dãos. Para isso, é preciso ter auto-
nomia como organização. Para nós, 
a liberdade de cobrar respostas dos 
responsáveis em setores públicos e 
privados junto a nossos peticionários 
é primordial. De “rabo preso” com em-
presas ou partidos políticos não seria 
possível realizar esse trabalho. 

As doações servem para que pos-
samos manter toda a estrutura que 
está nos bastidores da Change.org 
que os usuários encontram em nosso 
site. Para que a plataforma esteja no 
ar, primeiramente é necessário custe-
ar todo um aparato tecnológico que 
envolve servidores, ferramentas, ban-
co de dados seguro, além de pessoas 
responsáveis por garantir que tudo 
esteja funcionando perfeitamente e 

Além de desenvolver a sustentabilidade da Change.org Brasil, Anne também é conselheira 
global de Diversidade, Equidade e Inclusão da organização (Foto: Arquivo pessoal)
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dentro das convenções legais e éti-
cas do universo digital. 

Também precisamos de recursos 
financeiros para garantir uma equi-
pe profissional qualificada para ge-
rir campanhas que visam conquistar 
novas vitórias de abaixo-assinados e 
incentivar que mais pessoas comuns 
acreditem no seu legítimo poder de 
transformar a realidade. 

Todas as atividades da Change.
org Brasil são custeadas exclusiva-
mente com as doações de pessoas 
físicas. 100% dos valores arrecada-
dos são investidos em manutenção 
tecnológica e ações para gerar im-
pacto positivo na sociedade, sendo 
que ainda estamos engatinhando 
para conquistar uma sustentabili-
dade estável na organização. Atual-
mente, somos apenas cinco funcio-
nários fixos e já conseguimos mais 
de 65 milhões de assinaturas em 
2020! O potencial da Change.org é 
gigantesco e ainda temos muito o 
que conquistar com a contribuição 
de nossos doadores!

100% doS valoreS 
arrecadadoS 
São inveSTidoS 
em manuTenção 
Tecnológica e 
açõeS para gerar 
impacTo poSiTivo na 
Sociedade”

Vamos falar mais um pouquinho so-
bre transparência? A Change.org 
é uma plataforma gigantesca, que 
somente no Brasil abriga mais de 34 
milhões de usuários. Hoje, qual é a 
proporção de doadores fixos da or-
ganização em relação à quantidade 
de pessoas que utilizam gratuita-
mente a plataforma? O quão desa-
fiador é manter o serviço gratuito? 

A: Uma das formas de doação é a 
“Turbinada”, que tem a contrapartida 
de dar mais visibilidade a um abaixo-
-assinado específico. Após assinar, o 
usuário é convidado a turbinar, doan-
do um valor de sua escolha para que 
aquela causa seja exibida para mais 
pessoas potencialmente interessadas 
em assinar. Desta forma, é possível al-
cançar pessoas que estão fora do seu 
círculo social e que talvez não sabe-
riam da campanha de outra forma. 

Dentre os turbinadores, alguns 
decidem se tornar doadores men-
sais da Change.org para garantir 
que a plataforma continue existindo 
e gerando impacto social. Outros, se 
tornam doadores mensais após rece-
berem pedidos via e-mail. Atualmen-
te contamos com a generosidade de 
2.754 doadores mensais para manter 
nossas atividades de forma aberta e 
gratuita para 34 milhões de usuários.

Como é a “cultura da doação” no Bra-
sil? O brasileiro é um povo solidário? 

A: O brasileiro é um povo solidário, 
sim, mas seu perfil de doação está 
mais focado em iniciativas religio-
sas e ajudar pessoas em situação de 
rua, que pedem diretamente por um 
trocado ou um prato de comida. Di-
ferente dos Estados Unidos, que tem 
uma cultura de doação muito forte, 
no Brasil as organizações não gover-
namentais enfrentam grandes difi-
culdades para conquistar a confian-
ça do público a ponto de conseguir 
doações recorrentes. Para além da 
crise econômica que temos enfrenta-
do, um outro motivo para isso é um 
grande receio da população ligado à 
cultura de corrupção. 

Nós, da Change.org Brasil, faze-
mos questão de publicar relatórios 
financeiros e balanços anuais para 

garantir a transparência detalhada 
de como os recursos doados são in-
vestidos [confira o último Relatório 
de Impacto]. Esse ano, pretendemos 
deixar essas informações numa lin-
guagem mais acessível para que nos-
sos doadores e usuários se sintam 
ainda mais confiantes. É importante 
ressaltar que no Reclame Aqui, pla-
taforma de reclamações, temos uma 
reputação classificada como “ótima”, 
com uma nota de 9,4 e um índice de 
solução de 100%.

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.

O “Movimento Por Uma Cultura 
de Doação” é uma grande iniciativa, 
que reúne diversas organizações sem 
fins lucrativos, e está em força-tarefa 
desde 2012 para debater o assunto. 
Uma de suas principais ações foi es-
tabelecer o “Dia de Doar”, que geral-
mente acontece na semana após o 
dia do consumismo, a Black Friday. É 
uma estratégia muito acertada por-
que trabalha com um certo choque 
de realidades.

As mazelas da estrutura desigual 
em que vivemos estão escancara-
das. Muitas pessoas sentem a dor 
do mundo e ficam resignadas, com 
aquela sensação amarga de impotên-
cia. Não sabem como ajudar, até por-
que não têm condições de se envol-
ver, de se voluntariar, de acompanhar 
de perto uma polêmica, de estender a 
mão para quem mais precisa. Um dos 

melhores caminhos para demonstrar 
que se importa é doando uma quantia 
em dinheiro para organizações sérias, 
com pessoas que fazem esse papel 
profissionalmente. O valor é o que for 
viável pro seu bolso. Cada centavo 
faz a diferença! 

É muito importante para a saúde 
de nossa sociedade que haja projetos 
de transformação social e ambiental 
planejados e executados por organi-
zações da sociedade civil. 

é muiTo imporTanTe 
para a Saúde de 
noSSa Sociedade 
que haja projeToS 
de TranSformação 
Social” 

De que forma as pessoas interessa-
das podem contribuir com o traba-
lho e todo o impacto proporcionado 
pelas campanhas hospedadas na 

Change.org? Há diferentes modali-
dades de doação e valor mínimo para 
contribuição? E se alguém precisar 
cancelar, o processo é fácil ou o doa-
dor vai ter alguma “dor de cabeça”?  

A: Existem três formas de contri-
buir com nosso trabalho: turbinan-
do abaixo-assinados, fazendo uma 
doação pontual ou fazendo doações 
mensais. O que mais precisamos no 
momento para alcançar a tão sonha-
da sustentabilidade da Change.org 
Brasil são doadores mensais que nos 
acompanhem nessa jornada de cres-
cimento e novas conquistas. A par-
tir de R$ 40 por mês, você faz parte 
dessa rede de solidariedade. 

Doar para a Change.org é não 
deixar morrer a esperança de milha-
res de pessoas que têm uma história 
forte e lutam por um propósito. Em 
nove anos, 58 mil problemas foram 
denunciados por meio de petições 
que propõem soluções em nossa 

plataforma. Ajude-nos a viabilizar 
um novo mundo!

E, não, os doadores não terão 
nenhuma “dor de cabeça” com a gen-
te. Fazemos questão de manter um 
contato próximo e transparente com 
eles. Por isso, temos um canal direto 
e exclusivo para esclarecer dúvidas e 
atender solicitações dos nossos doa-
dores rapidamente, através do e-mail 
doacoes@changebrasil.org 

Não deixe morrer a 
esperança de milhares 
de pessoas que têm uma 
história forte e apostam 
na união de forças. 
Ajude-nos a continuar 
lutando por essas causas. 
Doe para a Change.org em: 
https://doarparachange.org/
doar-agora/  

Doar é um gesto que forma uma corrente do bem (Foto: Divulgação)

https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/07/Relat%C3%B3rio-de-impacto-2019-p%C3%A1gina-%C3%BAnica.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/07/Relat%C3%B3rio-de-impacto-2019-p%C3%A1gina-%C3%BAnica.pdf
https://hotsites-wordpress.s3.amazonaws.com/uploads/sites/2/2020/07/Relat%C3%B3rio-de-impacto-2019-p%C3%A1gina-%C3%BAnica.pdf
mailto:doacoes@changebrasil.org
https://doarparachange.org/doar-agora/
https://doarparachange.org/doar-agora/
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#VIDAS
NEGRAS: 

campanha reforça debate sobre a necessidade da luta antirracista 
Vídeo-manifesto com influenciadores negros e outros 

conteúdos midiáticos esclarecem importânica da causa 
e ampliam o engajamento da sociedade

Por: Mainary Nascimento
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Douglas Belchior, Maria Clara Araújo e 
Preta Ferreira participam da campanha 

(Foto: Divulgação/Change.org)

a cada 23 minuToS 
um jovem negro 
é violenTamenTe 

aSSaSSinado 
no braSil. 

aTé quando vão 
fechar oS olhoS 

para iSSo?”

A organização Change.org, maior plataforma 
de abaixo-assinados do país, somou esforços com 
influenciadores digitais e com a Coalizão Negra por 
Direitos a fim de intensificar o debate sobre o ra-
cismo e convidar a sociedade a participar de uma 
ação antirracista. A iniciativa resultou na campa-
nha #VidasNegras, que foi lançada em setembro 
de 2020 e segue ativa. 

A campanha conta com inúmeras peças, como 
três vídeos gravados por influenciadores do movi-
mento negro, um hotsite com quase 150 petições 
que cobram por justiça racial, além  de conteúdos 
didáticos que foram publicados nas redes sociais 
da organização. 

O elemento central da “Vidas Negras” é um ví-
deo-manifesto contra o racismo, que conta com as 
participações da rapper e historiadora Preta Rara, do 
educador e fundador da Uneafro Douglas Belchior, da 
militante do movimento por moradia Preta Ferreira, 
do escritor e pesquisador Ale Santos e da transfemi-
nista e educadora decolonial Maria Clara Araújo. 

Na peça, os ativistas apresentam um manifesto 
com marcos históricos do racismo no Brasil. Ao lon-
go de pouco mais de dois minutos, discorrem sobre 
a condição da negritude no país, apontando desi-
gualdades em diferentes setores da sociedade com 
base em dados e contextualização histórica. Os fil-
mes podem ser vistos em www.youtube.com/chan-
georgbrasil Preta Rara abre as falas lembrando que 
a escravidão traficou mais de 5 milhões de vidas da 
África para o Brasil, num regime que durou 350 anos, 
mas que perpetua desigualdades até hoje. “Um pro-
jeto de abolição questionável, que negava direitos 

básicos e marginalizava negras e negros, enquanto 
isso facilitavam a migração para europeus”. 

“Como poderíamos prosperar?”, emendam os 
influenciadores no vídeo em referência a um pro-
cesso de libertação que não contou com a con-
cessão de terras para plantio, moradia ou acesso 
a serviços básicos - como saúde e educação - à 
população que foi escravizada. Na sequência, es-
cancaram números que revelam o racismo em to-
das as áreas da sociedade.

Apesar de pretos e pardos serem maioria na po-
pulação brasileira (cerca de 54%), eles ainda são mi-
norias nos cargos executivos e na política, citam os 
militantes do movimento negro na peça. Para quem 
tem a pele preta, a representação em maioria aconte-
ce em índices como o de maior pobreza, maiores ví-
timas da violência e mais alta taxa de evasão escolar. 

“Dentre os mais pobres no Brasil, 78% das 
pessoas são como eu, negras”, pontua o educador 
Douglas Belchior. “A cada 23 minutos um jovem 
negro é violentamente assassinado no Brasil. Até 
quando vão fechar os olhos para isso?”, questiona 
o militante em outro ponto. 

Além do filme principal, outros dois integram 
a campanha. Um deles gravado pela mãe do garoto 
João Pedro, morto durante operação policial no Rio de 
Janeiro em 18 de maio. No vídeo, Rafaela Pinto e os 
influencers cobram justiça e chamam os espectado-
res a se unirem às mais de 3 milhões de pessoas que 
pressionam as autoridades em um abaixo-assinado. 

O terceiro e último vídeo aborda as vulnerabi-
lidades dos povos quilombolas. Gravado por uma 
jovem liderança e pelos ativistas negros, o filme 

trata do drama de mais de 10 mil quilombolas ame-
açados pelas obras de duplicação de uma rodovia 
federal no Maranhão. 

“Sabemos que infelizmente muitos brasileiros 
e brasileiras ainda não têm uma compreensão bá-
sica sobre os impactos do racismo estrutural, que 
interfere no acesso a direitos fundamentais para 
pessoas negras e vai além, minando possibilidades 
de que desenvolvam seu potencial e até mesmo 
abalando a autoestima dessa população”, afirma 
Anne Galvão, conselheira global de Diversidade, 
Equidade e Inclusão da Change.org. 

Os vídeos foram feitos pela Oxalá Produções. 
Todo o conteúdo da campanha foi produzido e de-
senvolvido por uma equipe 100% negra e respei-
tou a quarentena. 

Hotsite reúne quase 150 
abaixo-assinados por 
justiça racial 

Outra peça da campanha “Vidas Negras” é um 
hotsite, lançado pela Change.org, que conta com 
quase 150 abaixo-assinados sobre episódios recen-
tes de racismo no Brasil. A página, que já engaja 8,3 
milhões de apoiadores, tem parceria da Coalizão Ne-
gra por Direitos.

A conselheira global de Diversidade, Equidade e 
Inclusão da Change.org explica que a necessidade de 
reunir petições antirracistas em uma única página foi 
sentida pela organização para que pudesse fazer sua 
parte em dar visibilidade “a esse problema estrutural e 
facilitar o engajamento do público no debate”. Conhe-
ça o hotsite em: http://changebrasil.org/vidasnegras 

Anne explica, ainda, que em meio à pandemia 
e diversos casos polêmicos de racismo que marca-
ram a segunda metade de 2020, a campanha sur-
giu para lembrar que uma simples assinatura num 
abaixo-assinado digital pode contribuir na luta 
pela justiça racial.

Cresce o engajamento nas 
pautas antirracistas

Assim como uma onda de mobilizações ligadas 
à covid-19 “invadiu” a plataforma Change.org no pri-
meiro semestre do ano passado, o site foi “tomado” 
por uma avalanche de abaixo-assinados relacionados 
a casos de racismo, na segunda parte do ano. A movi-
mentação foi decorrente do assassinato do segurança 
afroamericano George Floyd, em junho de 2020.   

Um abaixo-assinado que cobra por “Justiça a 
George Floyd” tornou-se recorde de engajamento no 
mundo, sendo o Brasil o quarto país que mais aderiu a 
petição. O caso fez com que muitos brasileiros voltas-
sem seu olhar ao racismo que, diariamente, ceifa vidas 
negras em sua própria nação.

“Com o fenômeno do movimento ‘Justiça para 
George Floyd’, que alcançou 19 milhões de assinatu-
ras em nossa plataforma, estamos revendo políticas 
internas e modos de trabalho para priorizar a constru-
ção de uma cultura antirracista, de dentro para fora da 
organização. A campanha ‘Vidas Negras’ chegou para 
coroar essa conquista”, explica Anne Galvão.

Ao final de 2020, a Change.org constatou um 
crescimento de quase cinco vezes de petições dentro 
da temática de justiça racial, em comparação com o 
ano anterior. Maior ainda foi o engajamento de usu-
ários da plataforma em torno da causa. Em 2019, fo-
ram criados apenas 47 abaixo-assinados com alguma 
ligação com o tema, recebendo o apoio de 217,4 mil 
assinaturas. Já em 2020, foram 223, com a incrível 
aderência de 4,9 milhões de assinaturas. 

Acesse e confira outras mobilizações 
do movimento #VidasNegras: http://
changebrasil.org/vidasnegras
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Após lançar movimento contra a proposta de taxação dos livros, grupo de 
jovens leitoras assíduas ganha notoriedade no país e influencia o debate da 
reforma tributária 

Por: Mainary Nascimento

“A pressão política se fez necessária como uma 
forma de tentar aplicar a democracia e fazer nossas 
vozes serem ouvidas. Todas nós acreditamos que 
o governo deve trabalhar em prol da população”. A 
declaração é da estudante de Arquitetura e Urba-
nismo, Letícia Passinho, de 21 anos, sobre a pressão 
que o movimento #DefendaOLivro está causando 
no meio político pela derrubada da proposta de re-
forma tributária que pretende taxar os livros em 12%. 

Letícia integra um grupo de 11 jovens leitoras 
assíduas, de diferentes regiões do país, que coletou 
mais de 1 milhão de assinaturas em uma petição on-
line que diz “não à tributação dos livros”. A iniciativa 
foi uma reação ao Projeto de Lei 3887/2020, enviado 
pelo governo federal à Câmara dos Deputados, em 
julho do ano passado, para instituir a Contribuição 

Social sobre Operações com Bens e Serviços (CBS) 
e alterar a legislação tributária federal.

A proposta, sugerida pelo ministro da Econo-
mia Paulo Guedes, acaba com a isenção de taxas 
sobre os livros. Atualmente, esse tipo de produto 
é livre de impostos pela Constituição Federal de 
1988 e, desde o ano de 2014, tem alíquota zero de 
PIS/Cofins. Caso o PL seja aprovado pelos parla-
mentares, os livros poderão ser tributados em 12% 
pela CBS, impactando não apenas o mercado edi-
torial brasileiro, mas especialmente a educação e a 
cultura do país. 

Logo depois que a proposta foi encaminhada 
à Câmara, as jovens que participam de um clube 
de leitura no Twitter indignaram-se com a pouca 
repercussão. Foi, então, que uma delas, a estudante 

“Acreditamos 
que o governo deve 
trabalhar em prol 
da população”

Julia, Dinah e Letícia, três 
integrantes do movimento 

#DefendaOLivro

de Engenharia Civil, Julia Bortolani, 18, que mora 
em Guarantã do Norte (MT), teve a ideia de lan-
çar o abaixo-assinado na plataforma Change.org. A 
mobilização viralizou nas redes sociais e, em duas 
semanas, já havia engajado 1 milhão de pessoas. 

a preSSão políTica Se fez 
neceSSária como uma forma de 
TenTar aplicar a democracia 
e fazer noSSaS vozeS Serem 
ouvidaS”

Ao tentar defender o projeto, o ministro da 
Economia alegou que livros são um bem de consu-
mo da elite. Entretanto, assim como Letícia e Julia, 
milhões de leitores vorazes não se enquadram nes-
te perfil e correm o risco de ter o acesso à leitura 
ainda mais dificultado. 

“Apenas uma pequena parte da população tem 
acesso a livros no nosso país, e isso não é devido à 
falta de interesse, e sim devido ao alto custo. Nós 
acreditamos que o governo deve implementar polí-
ticas que incentivem a literatura e que disseminem 
cada vez mais livros e informação para a população”, 
comenta a estudante Dinah Adélia, 21, outra partici-
pante do grupo, que também se articula no Twitter e 
Instagram através do perfil @defendalivros. 

As estudantes, que começaram a campanha 
com uma meta de 50 mil assinaturas, se dizem sur-

presas pela visibilidade que alcançaram. Elas acre-
ditam que todo esse engajamento popular em torno 
da causa representa a importância da leitura e do 
acesso aos livros. “Mostra que as pessoas se impor-
tam, sim, com esse assunto e que, se muitas vezes o 
brasileiro é acusado de ler pouco, isso se deve à falta 
de oportunidade e não de vontade”, afirma Julia. 

Apesar de algumas integrantes do grupo já te-
rem tido contato com o universo das petições online, 
nenhuma delas havia liderado uma mobilização. A 
primeira experiência levou Julia a representar a voz 
e a força da sociedade civil no Prêmio Jabuti e em 
uma live na 1ª Bienal Virtual do Livro de São Paulo, 
ambos eventos realizados no final do ano passado. 

“Termos recebido convites para esses eventos 
mostra como a sociedade civil pode lutar e chamar 
atenção para suas causas. Para todas as pessoas 
que desejam defender uma causa, mas têm certo 
receio de dar errado, você só pode descobrir se ten-
tar. Nós nunca imaginamos que íamos chegar a 100 
mil assinaturas, mas chegamos a 1 milhão”, destaca 
Julia. “É necessário usar de mecanismos, como uma 
petição, por exemplo, para unir forças  e mostrar o 
tamanho dessa luta”, completa a estudante da Uni-
versidade Federal de Mato Grosso (UFMT). 

a Sociedade civil pode luTar 
e chamar aTenção para SuaS 
cauSaS”

Julia participou de uma live na Bienal do Livro de São Paulo (Foto: Reprodução)
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Senador Major Olímpio recebe 
petição em audiência virtual 
(Foto: Reprodução)

Pressão direta no 
Congresso

 Além do projeto de lei apresentado pelo 
governo federal, tramita na Câmara a Proposta de 
Emenda à Constituição (PEC) 45, que propõe unifi-
car cinco impostos federais, estaduais e municipais 
em um único - o Imposto sobre Bens e Serviços 
(IBS). Ao contrário do PL, essa proposta mantém a 
imunidade do livro. Ambos devem ser avaliados em 
conjunto pela Casa. 

No que depender da pressão popular, repre-
sentada pelo peso de mais de 1.078.000 vozes no 
abaixo-assinado, a imunidade será preservada. No 
último Dia Nacional do Livro (29 de outubro), as 
autoras da petição participaram de uma audiên-
cia online com o senador Major Olímpio (PSL-SP) 
- primeiro vice-relator da Comissão Mista Tem-
porária da Reforma Tributária -, e representantes 
do setor livreiro. Na ocasião, fizeram uma entrega 
simbólica da petição. 

Após a audiência, o arquivo do documento, que 
possui 52 mil páginas de assinaturas em arquivo PDF, 
foi enviado formalmente pela Change.org ao e-mail 
do gabinete do senador. Major Olímpio se solidarizou 
pela causa e, dias depois, encaminhou o abaixo-assi-
nado ao então presidente do Senado, Davi Alcolum-
bre (DEM-AP), comprometendo-se, ainda, a fazê-lo 
chegar ao conhecimento de todos os demais senado-
res e também dos deputados federais. 

“Jovens com 21 anos de idade, com 20 anos, 
com 17 anos, tendo a sensibilidade que nós gover-
nantes dos poderes não estamos tendo a vergonha 
na cara de enxergar”, comentou o senador durante 
a audiência online. “Esse 1 milhão de assinaturas é 
um tapa na cara de cada um daqueles que têm res-
ponsabilidade pública”, acrescentou o parlamentar. 

eSSe 1 milhão de 
aSSinaTuraS é um Tapa 
na cara de cada um daqueleS 
que Têm reSponSabilidade 
pública”

Ainda na reunião, Major Olímpio pontuou que 
a mobilização das criadoras do abaixo-assinado é 
a favor do saber e da cultura e que, para avançar 
ao padrão da excelência, todos os países precisam 
passar pelo caminho da educação. Outras nações 
da América do Sul, como Argentina, Colômbia, Bo-
lívia, Peru e Uruguai, têm tributação zero nos livros. 

“Nossas expectativas são altas. Nossa petição 
teve um grande alcance e percebemos através 
dela que somos muitas pessoas unidas em prol de 
uma causa. Na entrega da petição ao senador Ma-
jor Olímpio tivemos uma resposta positiva e espe-
ramos que siga a mesma linha, estamos esperan-
çosas que o governo atenda a população e honre 
o que chamamos de país democrático. Acredita-
mos e esperamos que a proposta seja derrubada”, 
afirma Letícia.  

A expectativa era que o relator da Comissão 
Mista da Reforma Tributária, deputado Aguinaldo 
Ribeiro (PP-PB), apresentasse o seu relatório ainda 
em setembro do ano passado. Porém, o prazo foi 
estendido - talvez para março - em decorrência da 
pandemia do novo coronavírus e das eleições. De-
pois de passar pela comissão, o relatório ainda pre-
cisará ser votado no plenário da Câmara e, então, 
encaminhado ao Senado Federal para aprovação.

Livrarias já fecham lojas por dificuldades de 
se manterem no país (Foto: Divulgação)

Impacto no mercado 
editorial 

As integrantes do movimento “Defenda o Li-
vro” canalizaram no abaixo-assinado não apenas 
o apelo de leitores e estudantes que poderão 
ser afetados pelo encarecimento dos livros, mas 
também de membros do próprio setor livreiro, do 
mercado editorial e de escritores nacionais, que já 
enfrentam sérias dificuldades para conseguir pu-
blicar um livro no país. 

Entidades representativas do setor de livros 
também pressionam para que a proposta de tri-
butação não avance. Associações como a Abre-
Livros, a Câmara Brasileira do Livro (CBL) e o 
Sindicato Nacional dos Editores de Livros (SNEL) 
lançaram um manifesto, afirmando que a reforma 
tributária elevará o preço dos livros e que isso não 
será suficiente para solucionar o problema de ar-
recadação do governo, além de significar um “de-
sinvestimento” para o Brasil. 

Como um contraponto, opositores da propos-
ta sugerem que outras formas de arrecadação 
deveriam ser pensadas na reforma tributária e po-
deriam trazer resultados positivos para as contas 
do governo, como a taxação de grandes fortunas, 
iates e jatinhos. 

“É fácil calcular o quanto o governo poderá ar-
recadar com a nova CBS (Contribuição sobre Bens 
e Serviços), proposta em regime de urgência ao 
Congresso. Muito mais difícil é avaliar o que uma 
Nação perde ao taxar o bem comum da formação 
intelectual de suas cidadãs e cidadãos”, enfati-
za um trecho do manifesto. Para as entidades, o 
Brasil precisa do crescimento intelectual amplo e 
igualitário da população para crescer no futuro. 

O presidente do Sindicato Nacional dos Edito-
res de Livros, Marcos Pereira, também participou 
da audiência online com o senador Major Olímpio 
e destacou que a proposta de taxação terá um 
efeito devastador na indústria ao provocar um 
aumento no preço do livro de, aproximadamente, 
20%, o que impactará no consumo. “A taxação é 
um desinvestimento para o livro. Nós precisamos 
muito crescer o hábito de leitura para crescermos 
como país”, disse. 

O impacto da tributação se alastraria em ca-
deia pelo mercado editorial, com menos vendas 
nas livrarias, menos produção seria feita nas edi-
toras. Mesmo com a atual isenção nos livros, algu-
mas redes de livrarias já enfrentam dificuldades e 
vêm fechando as portas no Brasil. 

No manifesto, as associações ponderam, ain-
da, que a popularização do livro tem papel funda-
mental para o aumento da educação do brasileiro. 
Elas acreditam que, quanto menos livros houver 
em circulação, mais haverá elitismo no conheci-
mento e desigualdade. 

“O escritor e editor Monteiro Lobato cunhou 
a famosa frase ‘um país se faz com homens e li-
vros’; anos depois, o editor José Olympio acres-
centou: ‘...e ideias’. Ai do país que se torna um 
deserto de homens, livros e ideias. Queimado em 
praça pública sempre que a intolerância triunfa, 
o livro resistiu aos séculos e atravessou as cri-
ses tendo a sua significação para a humanidade 
renovada e fortalecida”, destaca outro trecho do 
manifesto das entidades. 

Ajude a aumentar ainda mais o 
impacto dessa mobilização! Acesse 
http://change.org/DefendaOLivro 
para assinar e compartilhar a petição. 
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Foto: Mayke Toscano/Secom-MT

França e Espanha 
aderem abaixo-assinado 
brasileiro em defesa do 

Pantanal
Mais de 90 mil franceses e espanhóis se juntaram a 
petição que cobra medidas contra as queimadas na 

maior área úmida continental do planeta

Por: Mainary Nascimento
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A tragédia ambiental que assolou o Pantanal no 
final do ano passado causou preocupação não ape-
nas entre os brasileiros. Assim como o mundo sofreu 
com as imagens das queimadas na Amazônia e na 
Austrália, entre 2019 e início de 2020, a devastação 
de mais um bioma também chocou todo o planeta. 
Uma campanha brasileira intitulada “O Pantanal Im-
porta” ultrapassou as fronteiras nacionais e engajou 
mais de 90 mil franceses e espanhóis. 

 O abaixo-assinado, criado por um jovem es-
tudante brasileiro, morador de uma das áreas for-
temente afetadas pelos incêndios, Campo Grande 
(MS), sensibilizou, ao longo do ano passado, 1,3 
milhão de pessoas por meio da plataforma Chan-
ge.org. Diante da tragédia na maior área úmida 
continental do planeta, a repercussão da petição 
foi tão grande que seu texto recebeu traduções 
para o francês e espanhol e foi amplamente divul-
gado na Europa. 

 A petição intensificou o debate sobre a ne-
cessidade de proteger o bioma e serviu como 
meio de cobrança da sociedade às autoridades. 
Além de pressionar o Ministério do Meio Ambien-
te por medidas de combate às queimadas, o ma-
nifesto também cobrou os governos dos Estados 
do Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Reforçado 
pelas assinaturas estrangeiras, o abaixo-assina-
do fechou o ano como o quarto maior, criado em 
2020, na Change.org. 

 Presente em mais de 196 países e com 432 
milhões de usuários espalhados pelos continentes, 
a organização Change.org permite que as campa-
nhas hospedadas em seu site conectem pessoas 
com causas comuns para além das barreiras cul-
turais e geográficas. Desta forma, a ação online em 
torno da defesa do Pantanal provocou até mesmo 
um tuitaço em três diferentes idiomas, alavancan-
do na rede social a hashtag #PantanalEmChamas. 

 Embora o período de maior seca no Pantanal 
já tenha passado e o bioma comece a apresentar 
alguns sinais de recuperação, a petição permane-
ce aberta para alertar que o cuidado com o Panta-
nal e o meio ambiente nunca deve parar. Parte do 
dano sofrido pela flora e fauna pantaneiras pode 
ser irreversível e, com as mudanças climáticas se 
agravando em biomas interligados, cenas da de-
vastação tendem a se repetir na próxima tempo-
rada de seca. 

Junte-se a essa causa em defesa 
do Pantanal! Assine a petição em 
http://change.org/PantanalImporta 
e faça com que a pressão nas 
autoridades continue

O LASA, Laboratório de Aplicações de Saté-
lites Ambientais do Departamento de Meteoro-
logia da Universidade Federal do Rio de Janeiro 
(UFRJ), registrou 4,350 milhões de hectares in-
cendiados no Pantanal em 2020. O território atin-
gido representa 30% de todo o bioma, que tem 
uma área total de 150 mil km², estendendo-se 
pela Bolívia e Paraguai. 

“Não podemos fechar os olhos para esta que é 
a maior tragédia ambiental em décadas no Panta-
nal. Um desastre sem precedentes”, alerta o texto 
do abaixo-assinado. “Precisamos que as autorida-
des olhem para os incêndios que devastam o Pan-
tanal”, acrescenta. 

Animais sofrem com as tragédias ambientais no 
Pantanal e em outros biomas (Foto: Juliana Carvalho/
Fotos Públicas)

Vida animal 

Os incêndios no bioma deixaram um rastro de 
devastação marcado por imagens da vegetação 
queimada e também de animais - como jacarés e 
sucuris - carbonizados pelas chamas. Em meio ao 
drama, outra campanha foi lançada para sensibilizar 
o Congresso a aprovar a Política Nacional de Aco-
lhimento e Manejo de Animais Resgatados - AMAR.

A AMAR foi sugerida em um Projeto de Lei 
(4670/20), de autoria dos deputados federais Cé-
lio Studart (PV-CE) e Alessandro Molon (PSB-RJ), 
para que haja o acolhimento de animais resgatados 
em desastres, como os que são vítimas das quei-
madas no Pantanal. Com a intenção de mostrar aos 
parlamentares a necessidade dessa lei, outra peti-
ção, também hospedada na plataforma Change.org, 
recolheu até agora mais de 200 mil assinaturas. 

“Vamos mostrar ao Congresso que o resgate e 
acolhimento de animais em situações de desastre 
é uma demanda urgente da sociedade brasileira!”, 
apela o texto da petição online. Se a lei for aprovada, 
ações de proteção, resgate, acolhimento e manejo 
animal serão incluídas nos protocolos de resposta 
das equipes de socorro e de defesa civil, estabele-
cendo procedimentos mínimos para a proteção e 
cuidado de animais silvestres ou domesticados. 

Acredita que a AMAR pode fazer a 
diferença na vida dos animais vítimas 
de tragédias? Então apoie o abaixo-
assinado que visa sensibilizar o 
Congresso Nacional: http://change.
org/AnimaisResgatados  

Na justificação do PL, o deputado Célio Studart 
destaca que os incêndios no Pantanal resultaram em 
milhares, provavelmente milhões, de animais mor-
tos, e refúgios essenciais para espécies gravemente 
ameaçadas de extinção, como a arara-azul e a onça 
pintada, tiveram a maior parte de seu território con-
sumido pelo fogo. Ele aponta, ainda, que o desastre 
evidencia a necessidade e a relevância de o resgate 
de animais integrar os protocolos de socorro. 

Além de animais afetados por acidentes, emer-
gências e desastres ambientais naturais, o projeto 
leva em consideração aqueles atingidos pela ação 
humana. Por isso, a AMAR dá responsabilidades não 
só ao poder público, mas também a empreendedores 
e à sociedade em geral. Se aprovada, estados e muni-
cípios deverão a adaptar seus protocolos de socorro.

Medidas adotadas 

 A pressão da sociedade, causada pela campa-
nha e por diversas outras iniciativas espontâneas de 
mobilização, provocou respostas das autoridades. 
As Forças Armadas foram empregadas no combate 
aos incêndios. Também entrou em atividade a “Ope-
ração Pantanal” contando com brigadistas em heli-
cópteros da Marinha, do Exército e da Aeronáutica, 
que sobrevoaram as áreas mais atingidas pelas cha-
mas despejando água para conter o fogo. 

Segundo divulgado pelo Ministério da Defesa, 
as operações ainda contaram com o emprego de 
viaturas e uma embarcação, ocorrendo em parceria 
com agências federais e estaduais. Durante a crise, 
o governo federal também editou um decreto (nú-
mero 10.424) proibindo queimadas em todo o terri-
tório brasileiro por um prazo de 120 dias. 
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Medicamento é o primeiro via oral para o tratamento da doença; campanha pede 
disponibilização urgente no SUS 
 
Por: Flávio Garrido*

*Flávio Garrido é engenheiro eletricista, diretor da 
Associação Unidos Pela Cura da AME (AUCA) - regiões 

Norte e Centro-Oeste (@associacaounidospelacuradaame) 
e pai de Francisco, 5 anos, portador de AME Tipo 1.  

Eu, Flávio Garrido, em conjunto com Renato Trevelin, pre-
sidente da Associação Unidos Pela Cura da AME (AUCA), e 
a advogada e ativista Paula Chohfi, temos lutado implacavel-
mente pela incorporação de novas abordagens terapêuticas 
para todos os portadores de AME, sem nenhuma restrição.

A Atrofia Muscular Espinhal (AME) é uma doença rara 
genética, de herança autossômica recessiva, com incidência 
aproximada de 1 em cada 10 mil nascimentos vivos. É a princi-
pal causa genética de mortalidade infantil mundial.

Os neurônios motores são as células que controlam as 
atividades musculares essenciais, como andar, falar, engolir e 
respirar. Eles ligam a medula espinhal aos músculos do corpo. 

Uma pessoa nasce com todos os neurônios motores que 
ela terá durante toda a sua vida. Para sobreviver, esses neurô-
nios precisam de uma proteína chamada SMN. Sem quantida-
de adequada dela, eles morrem e não voltam a se regenerar, 
levando à fraqueza muscular, perda progressiva dos movi-
mentos e até paralisia.

A hereditariedade da AME

O pai e a mãe possuem uma cópia do alelo mutado e 
a outra cópia normal. São, por isso, chamados de portado-
res (aproximadamente uma a cada 50 pessoas é portado-
ra da mutação do gene SMN1). Graças à cópia normal que 
possuem do SMN1, pai e mãe conseguem produzir a pro-
teína para alimentar o neurônio motor, não apresentando 
os sintomas da AME. Porém, quando o indivíduo tem as 
duas cópias dos alelos mutados, diz-se que ele é afetado – 
e, por isso, desenvolverá os sintomas da AME. As chances 
de que estes pais portadores tenham um filho afetado é 
de 25% a cada gestação.

Há bem pouco tempo, o diagnóstico era um dos prin-
cipais desafios enfrentados na jornada do paciente com 
AME, muitos destes passaram por consultas com mais de 10 
profissionais médicos até fechar o diagnóstico. Existe uma 
deficiência de ensino nas escolas de medicina que não têm 
uma cadeira mais abrangente para ensinar aos futuros mé-
dicos mais sobre doenças raras. Os sintomas em sua maioria 
podem ser confundidos com os de outras patologias, difi-
cultando e retardando o diagnóstico. O avanço na medicina 
diagnóstica tem sido decisivo na detecção precoce de doen-
ças raras, muitas vezes ainda durante a gestação.

O Teste do Pezinho e AME

A triagem neonatal pode ser uma solução para o diag-
nóstico precoce da AME, pois pode detectar pacientes 
afetados pela AME antes do início dos sintomas e possi-
bilitar uma intervenção terapêutica precoce. Para isso, é 
importante a discussão sobre a possibilidade de inclusão 
deste teste na triagem neonatal.

 

Incorporação do 
Nusinersana no SUS

Assim que a medicação Nusinersena, do Laboratório 
Biogen, foi aprovada pelo FDA (Food and Drug Adminis-
tration), em 2016, elaboramos uma petição eletrônica na 
Change.org pedindo a incorporação no SUS para todos os 
tipos e sem nenhuma restrição. O Nusinersena foi a pri-
meira medição para o tratamento de AME em todo mundo. 

Em abril de 2019 já havíamos conseguido mais de 1 mi-
lhão e 200 mil assinaturas na petição eletrônica. Essa peti-
ção foi um sucesso! A mesma foi entregue ao então ministro 
da Saúde, Luiz Henrique Mandetta. Infelizmente, só conse-
guimos a incorporação da medicação para os pacientes tipo 
1, que estavam em ventilação não invasiva. O Ministério da 
Saúde deixou os pacientes trasquestomizados de fora da in-
corporação, assim como os pacientes tipos 2, 3 e 4. 

A justificativa foi de que a Biogen não havia realizado 
ensaios clínicos com os tipos 2, 3 e 4 e que o Ministério da 
Saúde iria atender esses pacientes pela nova metodologia 
de compartilhamento de risco com o laboratório, metodo-
logia essa que nunca saiu do papel e acabou sendo enga-
vetada durante a pandemia da Covid-19.

Risdiplam uma nova esperança

Uma nova esperança nos animou em outubro de 2020. 
A Anvisa (Agência Nacional de Vigilância Sanitária) con-
cedeu registro para uma nova medicação: o Risdiplam, da 
farmacêutica Roche. O Risdiplam é a primeira medicação 
oral para o tratamento de AME e, ao contrário da medica-
ção Nusinersena, passou por testes para todos os tipos. 
Essa medicação poderá ser administrada em pacientes de 
zero a 60 anos de idade sem restrições. 

O Risdiplam tem inúmeras vantagens sobre a medica-
ção Nusinersena. Por ser oral, não exige punção lombar nem 
internação em hospital. Também é uma medicação capaz de 
atravessar a barreira hematocefálica agindo assim em todas 
as células do corpo. Embora a mesma tenha sido aprovada 
pela Anvisa, até o momento a CMED (Câmara de Regulação 
do Mercado de Medicamentos) ainda não precificou a mes-
ma. Esperamos que ela seja precificada com um preço justo 
e tangível, ao contrário do que aconteceu com a medicação 
Nusinersena,  cujo valor foi desumano e astronômico.

Eu, Renato, e Paula estamos lutando pela incorporação 
desta medicação no SUS o mais breve possível. Pacientes, 
familiares e amigos estão lutando conosco pela incorpora-
ção do Risdiplam no SUS sem restrições para todos os por-
tadores. Até agora conseguimos mais de 189 mil assinaturas. 
Portanto, juntem-se a nós para que consigamos mais de 1 
milhão de assinaturas para a incorporação de tão importante 
tratamento no SUS, que possibilitará um novo patamar na 
qualidade de vida para todos os portadores. Assim, com a 
graça de Deus e a união de toda a sociedade civil, iremos 
conseguir, com certeza, em breve essa incorporação.

Risdiplam: a mais nova 
esperança no tratamento 
da AME 

https://www.instagram.com/associacaounidospelacuradaame/
https://www.change.org/p/a-comiss%C3%A3o-nacional-de-incorpora%C3%A7%C3%A3o-de-tecnologias-no-sus-conitec-ajude-a-salvar-a-vida-de-pacientes-com-atrofia-muscular-espinhal-ame-uma-doen%C3%A7a-fatal
https://www.change.org/p/a-comiss%C3%A3o-nacional-de-incorpora%C3%A7%C3%A3o-de-tecnologias-no-sus-conitec-ajude-a-salvar-a-vida-de-pacientes-com-atrofia-muscular-espinhal-ame-uma-doen%C3%A7a-fatal
https://www.change.org/p/anvisa-risdiplam-para-todos-os-portadores-de-ame-atrofia-muscular-espinhal-sem-restri%C3%A7%C3%A3o
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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 a mobilização tenha mais chances de dar certo. Confira a 
seguir um passo a passo de como criar um abaixo-assinado online.  

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. 

Clique aqui para criar 
seu abaixo-assinado

Confira aqui um tutorial 
com dicas mais detalhadas

https://www.change.org/start-a-petition?source_location=homepage_large_button
http://www.comousarachange.org/
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Defenda o livro: Diga “não” à tributação 
de livros  
1 milhão de pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/DefendaOLivro

Facilitem o processo de registro das 
vacinas para covid-19
118 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/LiberacaoVacina 

Exija a opção “racismo” nas denúncias 
do Instagram 
76 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/RacismoInstagram

O Pantanal importa! Precisamos acabar 
com as queimadas  
1,3 milhão de pessoas já assinaram!

Fortaleça essa causa:  
http://change.org/PantanalImporta

Nestlé, diga “não” à tortura de animais e 
não coloque as pessoas em risco  
88 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/NestleBrasil

Pela inclusão de pessoas trans no 
mercado de trabalho 

25 mil já assinaram!

Fortaleça essa causa: 
http://change.org/InclusaoTrans

Para se engajar

facebook.com/change.orgbrasil 

twitter.com/change_br 

instagram.com/changeorg_br 

youtube.com/changeorgbrasil 

Change.org Brasil
(+55 11) 3814-8033

contato@changebrasil.or
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