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É com muita alegria que apresento a você a quarta edição da revista “Change.org Brasil em 
Notícias”, com os destaques da plataforma no período de julho a dezembro de 2021. Aqui, você vai 
encontrar um conteúdo de qualidade sobre o universo do ativismo digital.  

No ano passado, nossa plataforma recebeu quase 15 mil mobilizações de brasileiros que se 
engajaram para fazer do seu bairro, cidade, estado, país, do mundo, um lugar melhor. Nesta edição, você 
vai conhecer algumas dessas histórias que agitaram o último semestre. 

Começamos 2022 com a esperança de tempos melhores em todas as áreas impactadas pela 
pandemia da Covid-19. Especialmente para nós, brasileiros, este ano será também de grande 
responsabilidade cívica, já que teremos pleitos para eleger representantes do povo nas casas 
legislativas, nos governos estaduais e também na Presidência.  

No decorrer desta leitura, você vai ver como o ativismo digital cresceu no ano passado e como as 
petições online estão sendo usadas, cada vez mais, como um importante instrumento para o exercício 
da cidadania e a participação do povo na vida política do país.   

Como nas outras edições, novamente a “Change.org Brasil em Notícias” apresenta reportagens 
sobre mobilizações que alcançaram o tão sonhado final feliz ou que ainda seguem na luta, reunindo 
apoiadores em torno de causas e batalhando por mudanças na sociedade. 

Ainda nesta edição, você poderá conferir a matéria especial “Como usar as redes sociais para 
alavancar os seus abaixo-assinados?” e encontrar várias dicas sobre como atuar  estrategicamente nas 
redes para conseguir maior engajamento em suas campanhas. 

E se você deseja se mobilizar por algum assunto, não deixe de checar nossa seção fixa “Dica”, que 
traz um tutorial bem simples sobre o processo de criação de uma petição online. Sabemos bem que a 
união faz a força, por isso, te convido também a conhecer, na página 36, algumas mobilizações que estão 
ativas em nossa plataforma esperando pelo seu apoio.  

Começamos mais um ano felizes por ter esse espaço para compartilhar com você um pouquinho 
de onde nossa missão nos levou neste último semestre. Espero, do fundo do coração, que aproveite e 
descubra coisas novas durante a leitura. Obrigada por confiar na Change.org e fazer com que o sonho de 
mudar o mundo permaneça sempre vivo. Até logo! 

Querida leitora e querido 
leitor, prezados usuários 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
tiktok.com/@changeorg_br
tiktok.com/@changeorg_br


Candidato que preza pela democracia tem por obrigação ouvir não só a voz das ruas, mas também das 
redes. Esta segunda, que nem de longe está dissociada da primeira, ganhou um montante de 5 milhões de 
adeptos em 2021, demonstrando a força com que o ativismo digital chega para este ano de eleições, ainda 
sob circunstâncias impostas pela pandemia. 

 O dado é referente à adesão de usuários que passaram a criar ou a assinar petições online por meio da 
plataforma Change.org. Saltando de 34 para 39 milhões de pessoas, o crescimento foi de 15% em 2021 em 
comparação com o ano anterior. Isso significa que pelo menos 16% de toda a população brasileira usa deste 
meio para exercer seu papel na democracia: apresentar demandas, reivindicar direitos, propor soluções e 
cobrar autoridades. 

Em uma analogia, é como se as populações somadas dos Estados de Minas Gerais e do 
Rio de Janeiro fossem adeptas de abaixo-assinados na internet. Este marco atingido pelo ati-
vismo digital em 2021 dá a ele um peso diferenciado como importante ferramenta cidadã para 
as eleições que serão disputadas neste ano: Presidência da República, governos estaduais, 
assembleias legislativas estaduais, Câmara dos Deputados e Senado Federal.  

Por meio das petições, o povo se une, passa seus recados e aponta em cada história de direito 
negado, injustiça cometida, de falta da presença do Estado, quais são suas carências e para onde os 
políticos devem olhar. Através dos abaixo-assinados direcionados ao setor público, há uma enorme 
chance de as autoridades terem acesso aos anseios da população. E, mais do que isso, de ouvi-los, 
recebê-los e atendê-los, conforme espera-se da política. 

O povo não está apático. Outros dados também coletados da plataforma Change.org demonstram 
como o brasileiro vem se articulando num ativo exercício cidadão para além do voto nas urnas eletrônicas 
a cada quatro anos. Somente em 2021, os cidadão lançaram quase 15 mil petições e deixaram seu apoio, 
em forma de assinatura, 33 milhões de vezes.   

É também através deste meio que pautas são levadas ou intensificadas na sociedade. Com a facili-
dade da internet, alguns abaixo-assinados alcançam rápidas e gigantescas proporções, o que mostra a 
eficiência desta ferramenta para a promoção de debates urgentes e essenciais. O caráter livre, aberto, 
plural e independente que a Change.org possui, por exemplo, é fundamental para que esse recurso seja 
utilizado por todo e qualquer cidadão. 

Não há saída fora da política ou democracia sem participa-
ção cidadã. A sociedade só tem a ganhar com o incentivo de es-
paços ligados ao ativismo digital, desde que eles joguem dentro 
das regras do Estado democrático de direito, respeitem as leis 
nacionais e sejam, obviamente, seguros, saudáveis e responsá-
veis para todos os usuários e públicos envolvidos. 

Por sua abrangência e relevância social, mais do que incen-
tivadas, plataformas facilitadoras ou promotoras do ativismo di-
gital devem, ainda, ser enxergadas com legitimidade por parte 
daqueles que desejam tornarem-se representantes do povo em 
cargos eletivos. 

Nas últimas eleições municipais, abaixo-assinados foram 
criados por cidadãos de três capitais - São Paulo, Porto Alegre e 
Salvador - sobre problemas que mais os afligiam em suas cida-
des, e levados para conhecimento dos candidatos que disputa-
vam a Prefeitura. Alguns receberam as demandas e responderam 
aos questionamentos colocados nas petições.

Diante da ascensão do ativismo digital no país, este ano será 
uma grande oportunidade para candidatos e eleitores fazerem 
uso dessa ferramenta para se conectarem. E, como a construção 
da vida política do país acontece antes, durante e depois das 
eleições, este recurso será sempre necessário e importante para 
a construção e manutenção da democracia. 

no país é recado 
para ano de eleições*

Crescimento do 
ativismo digital

Foto: JMExclusives / Pixabay

*Texto originalmente publicado no Congresso em Foco. 

6 Change.org Brasil em Notícias | Revista Semestral
Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022 7 Revista Semestral | Change.org Brasil em Notícias 

Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022

Editorial Editorialwww.change.org www.changebrasil.org

https://congressoemfoco.uol.com.br/area/pais/crescimento-do-ativismo-digital-no-pais-e-recado-para-ano-de-eleicoes/


8 Change.org Brasil em Notícias | Revista Semestral
Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022 9 Revista Semestral | Change.org Brasil em Notícias 

Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022

Vitória www.change.org www.changebrasil.org Vitória

Silvana Andrade conseguiu se despedir da mãe através de uma 
chamada de vídeo e reuniu 120 mil assinaturas em uma petição para 
que todos tivessem o mesmo direito

Por: Mainary Nascimento

Videochamada nos 
hospitais: direito é fruto 
da luta de jornalista 
que perdeu a mãe para 
a Covid-19 

Foi uma ligação de poucos minutos, mas o su-
ficiente para impedir que o trauma de perder um 
ente querido para a Covid-19 fosse maior. A jorna-
lista e ativista Silvana Andrade precisou travar uma 
verdadeira batalha para conseguir se despedir por 
videochamada de sua mãe, a cearense Maria Alba-
ni, que morreu vítima da Covid-19 aos 93 anos, em 
abril de 2020. 

Para que ninguém tenha que passar pela dor 
de não dar o último adeus, Silvana lançou uma 
campanha e conquistou a aprovação de uma lei na-
cional que garante a realização de videochamadas 
nos hospitais. Conhecida como “Lei Maria Albani”, 
em homenagem à mãe da jornalista, a medida ga-
rante como direito a “visita virtual” entre pacientes 
e seus familiares.  

“Foi uma causa, hoje é um direito humanitá-
rio reconhecido para todos”, declara Silvana. “A 
lei assegura um novo direito humano, garantindo 
que ninguém seja privado de uma conversa com 
os entes queridos que estão internados. É uma 
conquista que beneficia a sociedade, em todo o 
país, principalmente os mais vulneráveis, os des-
validos”, completa. 

A batalha da jornalista pela aprovação da me-
dida começou logo depois de perceber que po-
deria perder a mãe sem dar o último adeus. Após 
acionar políticos e a imprensa para ter seu ape-
lo pela despedida atendido, Silvana iniciou a luta 
para que ninguém precisasse passar pela mesma 
dificuldade ou pela dor de não poder ver ou des-
pedir-se de seu ente querido. 

Com sua história, a ativista sensibilizou o de-
putado federal Célio Studart (PV-CE). Comovido, o 
parlamentar elaborou o Projeto de Lei 2139/2020, 
que mais tarde, após votações na Câmara e no Se-
nado, tornou-se a Lei 14.198/2021, sancionada no 
dia 2 de setembro.  

Durante a batalha, a jornalista se uniu à estilista 
e escritora Vana Lopes e à ativista em Direitos Hu-
manos Maria do Carmo dos Santos, ambas do Gru-
po Vítimas Unidas, fundado para apoiar e acolher 
vítimas do ex-médico Roger Abdelmassih. Juntas, 
criaram o abaixo-assinado para engajar a socieda-

de na causa e, então, sensibilizar o Congresso pela 
elaboração da lei.

Hospedada na plataforma Change.org, a peti-
ção reuniu aproximadamente 120 mil assinaturas 
e, na opinião de Silvana, foi importante para que a 
causa fosse bem-sucedida. “Reunir quase 120 mil 
assinaturas num prazo de tempo curto mostra o 
sucesso da petição e o alcance da Change”, enfa-
tiza Silvana. “Eu não tenho a menor dúvida de que 
isso ajudou a pressionar e a chamar a atenção do 
Parlamento, dos deputados, senadores, e, contou, 
sim, como instrumento importante de convenci-
mento para que a lei fosse aprovada”, acrescenta.  

ReuniR quase 120 mil 
assinatuRas num pRazo 
de tempo cuRto mostRa 
o sucesso da petição e o 
alcance da change”Silvana se despediu da mãe por chamada de vídeo

(Foto: Arquivo pessoal)

Agora, a videochamada é lei em todos os hospitais (Foto: Governo de Goiás)

https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
https://www.change.org/p/pelo-direito-%C3%A0-visita-virtual-dos-entes-amados-v%C3%ADtimas-da-covid-19-leimariaalbani
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Silvana destaca que além de as assinaturas re-
cebidas na petição significarem um apoio à causa, 
representaram também um “conforto emocional” 
para ela. “A solidariedade das pessoas assinando 
a petição ou se manifestando através de comentá-
rios, vídeos, me ajudou neste processo tão triste de 
luto e me deu forças para continuar buscando pela 
aprovação da lei, pedindo isso, e também com as 
minhas lutas em defesa dos animais e do planeta”, 
comenta a jornalista, que é presidente da Agência 
de Notícias de Direitos Animais (ANDA). 

Em um intervalo de 11 meses, Silvana perdeu 10 
pessoas da família, incluindo a mãe e o pai, os quais 
eram os familiares mais importantes de sua vida. 
Para a ativista, o conforto emocional trazido pela 
petição acontece porque “é como se uma família 
virtual fosse criada”.   

É como se uma família 
viRtual fosse cRiada”   

Em agradecimento a todos os apoiadores que 
se uniram à campanha, a jornalista afirma que, ago-
ra, esse amor de mãe e filha está revivido e mul-

tiplicado em cada visita e em cada despedida via 
videochamada. “Eu sei como isso faz a diferença”, 
diz. Silvana enxerga o novo direito como uma con-
quista fundamental para a humanização do siste-
ma hospitalar.

“A Lei Maria Albani surgiu da dor pela perda da 
minha querida mãe, que faleceu de Covid-19. A mi-
nha história se transformou em luta, amor, compai-
xão e empatia para acabar com o sofrimento de ou-
tras famílias e amigos de pacientes em isolamento 
nos hospitais ou distantes fisicamente”, pontua a 
ativista destacando que este é o “último legado” de 
sua mãe. 

Os minutos da 
despedida pelo celular

Em muitos casos, a pandemia faz com que a 
última vez que um familiar veja o seu parente, in-
fectado pelo coronavírus, seja na hora de deixá-lo 
na porta de um hospital. Silvana acreditou que essa 
situação poderia ser diferente por se tratar de um 
direito humanitário. 

Silvana ao lado dos pais, ambos falecidos. Maria Albani foi vítima da Covid-19. (Foto: Arquivo pessoal)

Quando soube que o quadro de saúde de sua 
mãe se agravava na UTI de um hospital em Reci-
fe (PE), a jornalista solicitou que uma chamada de 
vídeo fosse feita para que pudesse ver o rosto de 
Maria Albani pela última vez e dizer suas palavras 
de despedida. Depois de ouvir da enfermeira que 
não seria possível, Silvana acionou políticos e a im-
prensa para que seu apelo fosse atendido. Em se-
guida, passou a lutar para que a “visita virtual” se 
tornasse um direito.

Mesmo em meio a cenários críticos no siste-
ma de saúde, a jornalista acreditou que a huma-
nização deveria ser preservada e buscada, visto 
que a pandemia, por si só, já traz muito sofrimento 
e dor. Depois do caso de Silvana, o Governo do 
Estado de Pernambuco demonstrou que o projeto 
era possível: criou o programa “visita.com” para 
implementar a videoconferência entre pacientes 
internados com o novo coronavírus e seus familia-
res, inclusive na UTI. 

Em Fortaleza (CE), o Instituto Doutor José Fro-
ta 2 também adotou o procedimento. Outros exem-
plos foram se espalhando em hospitais pelo país 
afora. Na ocasião, o Ministério Público do Estado 
de Pernambuco (MP/PE) também se manifestou 
favoravelmente à medida. 

Os avais foram se estendendo e sendo concen-
trados em torno da petição, que recebeu o apoio 
de pessoas públicas, promotores e procuradores 
de justiça, atrizes, médicos e ativistas. Como ou-
tro benefício das petições, Silvana afirma que elas 
possibilitam a união da sociedade em torno de um 
assunto que as pessoas têm interesse em comum, 
como foi no seu caso. 

“Uma andorinha 
faz verão”

Atuante em trabalhos voluntários há 32 anos, 
Silvana acredita que todas as pessoas são capazes 
de lutar por algo e que, muitas vezes, a luta é mais 
importante do que o resultado. Citando a ativista 
sueca Greta Thunberg, a jornalista adapta um co-
nhecido ditado popular para se referir ao poder que 
cada um tem de se envolver em causas e fazer o 
mundo melhor.  

“Eu lembro: ‘Ah, uma andorinha não faz verão’. 
Faz. Uma andorinha faz verão, sim. Um grande 
exemplo é a Greta, que, sozinha, uma criança, to-
das as sextas-feiras ficava com um cartaz em fren-
te ao parlamento sueco. Isso foi ganhando corpo e, 
hoje, esse movimento é mundial, está em todos os 
lugares, em todos os países, e surgiu de uma única 
pessoa”, fala. 

Para Silvana, a conquista que obteve com sua 
mobilização não é pessoal, mas representa uma 
vitória da sociedade que luta com muita dificul-
dade para ter e alcançar alguns direitos. “Eu fico 
muito feliz que seja uma vitória de todos”, celebra 
a jornalista e ativista. “Eu fico muito feliz por es-
sa lei ter o nome da minha mãe porque foi ela a 
grande inspiradora, mas principalmente porque as 
pessoas em maior grau de vulnerabilidade, hoje, 
têm essa lei para garantir direitos, direitos huma-
nos, novos direitos humanos”, enfatiza a presiden-
te da ANDA.     

Para aqueles que desejam lutar por algo, mas 
não se sentem capazes ou não acreditam que po-
de dar certo, Silvana deixa um recado motivacio-
nal, um conselho inspirador. “A gente não pode 
se sentir impotente, a impotência é a não-ação”, 
pontua a jornalista. “A gente não precisa fazer 
coisas grandiosas, a gente só precisa fazer coi-
sas que busquem um objetivo para beneficiar a 
todos, e por menor que elas sejam, elas fazem 
toda a diferença. Se cada um fizer um pouco, isso 
com certeza vai acelerar o processo de transfor-
mação”, conclui.     

a gente não pode se 
sentiR impotente, a 
impotência É a não-ação”

A história de Silvana te inspirou a lutar 
pelo que acredita? Então, comece 
agora uma petição na Change.org! 
É muito simples, um processo de 
apenas 5 passos! Confira um tutorial 
na seção “Dica”, na página 34.
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Aumentar o engajamento nas petições é fundamental para que elas cheguem mais 
longe e alcancem os tomadores de decisão; veja algumas táticas

Por: Mainary Nascimento

Qual é a primeira coisa que você 
faz depois de criar um abaixo-assina-
do na internet? Se você não respon-
deu “divulgar nas redes sociais”, tal-
vez seja importante melhorar as suas 
estratégias! Um estudo divulgado em 
setembro do ano passado, pela plata-
forma “Cupom Válido”, mostra que o 
Brasil é o terceiro país do mundo que 
mais usa as redes sociais. 

Os brasileiros ficam, em média, 
3 horas e 42 minutos por dia conec-
tados, atrás apenas das Filipinas e 
da Colômbia. O país, segundo dados 
do estudo que reúne informações 
da Hootsuite e da WeAreSocial, tem 
mais de 150 milhões de usuários, ou 
seja, 70,3% de toda a população. Es-
ses números não deixam dúvidas do 
quanto aproveitar os benefícios das 
redes sociais é uma tática indispen-

sável para as ações de divulgação da 
sua petição na internet. 

Facebook, Instagram, WhatsApp, 
Twitter, Youtube, TikTok. As opções 
de redes sociais ativas no Brasil e 
no mundo são muitas, para todos os 
gostos e com uma boa diversidade de 
público, conteúdo e finalidade. Em to-
das essas, por exemplo, há a chance 
de divulgar o link do seu abaixo-assi-
nado para fazer com que mais pesso-
as o conheçam e, em apenas poucos 
cliques, reforcem a campanha com 
uma assinatura e ainda o comparti-
lhem para mais contatos. 

Com uma única postagem, é 
possível alcançar muito mais pes-
soas do que se você tivesse que 
procurar uma a uma. Deixar a sua 
petição presente nas redes sociais 
é uma forma de mantê-la sempre 

Como usar 
as redes sociais para 
alavancar os seus 
abaixo-assinados?

sendo vista, lembrada e circulando! 
Além de divulgá-la em suas próprias 
redes, é possível também fazer uma 
infinidade de outras ações para au-
mentar o engajamento. 

Arthur Assunção gerencia as re-
des sociais da Change.org Brasil e 
testemunha de perto o diferencial que 
o uso das redes possibilita para ala-
vancar um abaixo-assinado. Em en-
trevista para a “Change.org Brasil em 
Notícias”, Arthur detalha algumas tá-
ticas simples, porém importantes, que 
podem fazer com que sua estratégia 
de divulgação seja ainda melhor. 

A criação de hashtags, somar 
forças com pequenos ou grandes 
influenciadores digitais, organizar 
“bombardeios” online, marcar per-
fis específicos, entre outras, são al-
gumas dicas que o social media da 

Change.org contou na entrevista. 
Além disso, no bate-papo, Arthur 
também falou sobre os conteúdos 
postados pela organização em seus 
perfis, bem como alguns desafios e 
dificuldades enfrentados no universo 
das redes sociais. Confira a seguir!

Arthur, você atua diretamente no 
gerenciamento das redes sociais 
da Change.org Brasil. Pode contar 
um pouco sobre como as redes são 
importantes aliadas na divulgação 
das petições online? Como elas 
ajudam a aumentar o engajamento 
nas causas?

 

Arthur: As redes servem para poten-
cializar diversos assuntos. Hoje em 
dia a maioria das pessoas têm pelo 
menos uma conta em alguma rede 
social, e é justamente por essa capi-
laridade que vale muito a pena divul-
gar as petições nas redes.

as Redes 
seRvem paRa 
potencializaR 
diveRsos 
assuntos”

Quais dicas você tem de estratégias 
e ações que os criadores de abaixo-
-assinados podem adotar nas redes 
sociais para conseguir maior enga-
jamento nas campanhas?

A: Criar uma hashtag para a campa-
nha e utilizá-la sempre que for fazer 
um post sobre, entrar em contato 
com micro influenciadores digitais e 
organizar tuitaços e outras formas de 
protesto online, como comentários 
em postagens de tomadores de deci-
são são algumas das estratégias mais 
importantes neste meio.

Ilustração: vecteezy.com 

Arthur Assunção administra as redes sociais da Change.org Brasil 
(Foto: Fernando Eduardo)
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Além de ajudar a levar as campa-
nhas mais longe, que outros bene-
fícios você acredita que as redes 
sociais podem trazer ao ativismo 
digital? Por exemplo, elas tam-
bém funcionam como um meio efi-
ciente para pressionar os toma-
dores de decisão?

 

A: As redes sociais podem ser pon-
tes importantes entre os criadores de 
petição e seus apoiadores, uma forma 
de facilitar a conversa sobre a cam-
panha e encontrar até mesmo pesso-
as que passam pela mesma situação 
ou estão fazendo uma campanha pa-
recida. Quanto aos tomadores de de-
cisão, as redes sociais com certeza 
ajudam muito a pressionar, como por 
exemplo quando um tuitaço é feito e 
os tomadores de decisão são marca-
dos nos tuítes, recebendo inúmeras 
notificações sobre aquela campanha.

as Redes sociais 
podem seR pontes 
impoRtantes entRe os 
cRiadoRes de petição 
e seus apoiadoRes”  

Pode citar alguns exemplos de 
ações recentes que vocês desempe-
nharam nas redes sociais que ajuda-
ram a fortalecer as petições hospe-
dadas na plataforma?

 A: Nós apoiamos alguns peticioná-
rios em tuitaços que ajudaram muito 
a dar visibilidade para causas impor-
tantes e mobilizar diversas pessoas, 
inclusive figuras públicas com milha-
res e até milhões de seguidores. Al-
guns exemplos foram as campanhas 
#DefendaOLivro, #JustiçaPorMiguel 
e #JustiçaParaAndré. Esse tipo de 
ação ajuda a fazer com que a causa 

alcance mais pessoas e ajude a pres-
sionar os tomadores de decisão. 

Arthur, pode comentar um pouco 
sobre as redes sociais da Change.
org? Em quais a organização está 
ativa e o que o público pode encon-
trar de interessante por lá?

 

A: Atualmente, estamos ativos prin-
cipalmente no Instagram e no Face-
book, mas temos perfis no TikTok e 
no Twitter também. Postamos princi-
palmente petições, mas no TikTok por 
exemplo, temos conteúdos mais des-
contraídos. No Twitter, sempre avisa-
mos quando vai rolar alguma ação on-
line. Nosso Instagram é um dos luga-
res onde mais interagimos com nos-
sos seguidores, além de petições tam-
bém temos conteúdos editoriais, lives, 
tutoriais e muito mais!

Gostaria de agradecer a todos 
que nos acompanham nas redes so-
ciais! Espero que continuem com a 
Change.org, apoiando e ajudando a 
dar visibilidade a diversas causas!

Em tempos de fake news, haters e 
outros problemas da internet, deve 
ser bastante desafiador lidar com 
o universo das redes, certo? Como 
encarar tudo isso?

 

A: A melhor forma de lidar com esse 
tipo de negatividade online é respi-
rar bem fundo e responder da melhor 
maneira possível. A gentileza quebra 
o ciclo de ódio e comentários nega-
tivos. Quanto às fake news, é impor-
tante sempre checar fatos e dados, 
além de evidenciar e ressaltar as in-
formações corretas.

quanto às 
fake news, É 
impoRtante sempRe 
checaR fatos 
e dados, alÉm 
de evidenciaR 
e RessaltaR 
as infoRmações 
coRRetas”

Não deixe de seguir 
a Change.org nas redes 
sociais! Todos os dias, 
são postados conteúdos 
interessantes e 
importantes mobilizações 
que esperam pelo 
seu engajamento. 

Um pouco da “cara” do Instagram a Change.org Brasil (Foto: Reprodução/Rede social)

Recentemente, a plataforma Change.org também criou uma conta no TikTok (Foto: Reprodução/Rede social)

Acesse: 
facebook.com/change.orgbrasil 
twitter.com/change_br 
instagram.com/changeorg_br 
youtube.com/changeorgbrasil 
tiktok.com/@changeorg_br

https://www.change.org/p/defendaolivro-diga-n%C3%A3o-%C3%A0-tributa%C3%A7%C3%A3o-de-livros
https://www.change.org/p/tjpe-oficial-mppe-noticias-justi%C3%A7a-por-miguel
https://www.change.org/p/tjpe-oficial-mppe-noticias-liberte-andr%C3%A9-arcanjo-justi%C3%A7aporandr%C3%A9arcanjo-liberdadeparaandr%C3%A9arcanjo
https://www.instagram.com/changeorg_br/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
https://twitter.com/change_br
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
https://www.instagram.com/changeorg_br/
http://youtube.com/changeorgbrasil
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
https://www.facebook.com/Change.orgBrasil/
https://twitter.com/change_br
https://www.instagram.com/changeorg_br/
http://youtube.com/changeorgbrasil
https://www.tiktok.com/@changeorg_br
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Ilustração: Freepik.com

“A mudança na sociedade começa pela 
iniciativa de cada cidadão. É nisso que nós 
acreditamos e é isso que vemos acontecer 
há 10 anos em nossa plataforma”, diz Mo-
nica Souza, diretora-executiva da Change.
org, a maior plataforma de petições do Bra-
sil e do mundo e considerada a maior ferra-
menta tecnológica voltada à mudança social, 
sem fins lucrativos.

A cada ano, o exercício da cidadania por meio 
do ativismo digital ganha novos adeptos no Brasil. 
Somente em 2021, foram mais 5 milhões de pes-
soas atuando nesta modalidade de manifestação 
por meio da plataforma Change.org. A organiza-
ção terminou o ano com um total de 39 milhões 
de usuários criando e/ou assinando abaixo-assi-
nados em seu site. 

De um ano para o outro, o aumento de bra-
sileiros e brasileiras fazendo uso do ativismo di-

gital através de petições online foi de quase 15%. 
Enquanto no fechamento de 2020, a plataforma 
Change.org tinha 34 milhões de usuários, no fim 
de 2021 chegou aos 39 milhões.

a mudança na sociedade 
começa pela iniciativa 
de cada cidadão. É nisso 
que nós acReditamos”

Em uma analogia, é como se todos os morado-
res do Estados do Rio de Janeiro e de Minas Gerais 
fossem adeptos dos abaixo-assinados online. Para 
a diretora-executiva da Change.org no Brasil, mui-
to mais que números, os dados demonstram que o 
ativismo digital consolidou-se como um meio legí-
timo e prático para o exercício cidadão no mundo.  

Dados são da plataforma Change.org, 
que terminou o ano com 39 milhões 
de usuários; total é equivalente à 
soma da população dos Estados do 
Rio de Janeiro e Minas Gerais 

Por: Mainary Nascimento

via abaixo-assinados ganha 
5 milhões de adeptos em 2021

Ativismo 
digital 

“A petição online é um instrumento sempre 
possível e acessível à ação política. E traz resulta-
dos! Em 2021, chegamos à marca de 1 mil petições 
vitoriosas em nossa plataforma. Ou seja, mil his-
tórias que tiveram um final feliz”, fala Monica. So-
mente no ano passado, um total de 232 campanhas 
hospedadas pela plataforma obtiveram o resultado 
que esperavam.

“Isso significa que, em 2021, 232 pessoas foram 
bem-sucedidas em suas lutas por inclusão, melho-
rias em seu bairro, enfim, por alguma mudança que 
impacta suas vidas”, diz.

Monica explica que o resultado não se deve 
ao acaso, mas ao intenso trabalho que a equipe da 
organização desenvolve “nos bastidores”. “Em pou-
cos cliques você cria uma petição, mas esse é ape-
nas o primeiro passo. Depois disso, o nosso time 
entra em ação e é aí que você descobre o universo 
do ativismo digital capaz de levar a campanha ru-
mo à vitória”, conta. 

Os especialistas em ativismo digital que atu-
am na plataforma prestam apoio e orientação aos 
criadores de petições, ajudam no encaminhamento 
das demandas a políticos, autoridades e empresas, 
bem como nas estratégias de pressão que fazem 
com que os abaixo-assinados funcionem e causem 
impacto real na vida de quem os cria ou apoia. 

“A gente faz reuniões com as autoridades toma-
doras de decisões. Levamos as causas ao conheci-
mento delas, pedimos e cobramos por respostas e 
posicionamento. Também fazemos atos, barulho na 
imprensa e nas redes sociais. Sempre ao lado dos 
peticionários, participamos de audiências públicas 
e já vimos os abaixo-assinados serem anexados a 
processos na Justiça e no Ministério Público, por 
exemplo”, explica a diretora da Change.org.

Outros indicadores

Uma análise mais extensa - feita a partir de 2017 
- mostra um aumento de 246% de usuários do ativis-
mo digital nos últimos quatro anos. Ao final de 2017, 
11,2 milhões de brasileiros tinham alguma atuação 
no universo das petições online - o dado atual é mais 
que o triplo, o que significa uma adesão de 27,7 mi-
lhões de pessoas ao longo desses quatro anos. 
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A equipe da plataforma atua “nos bastidores” em apoio 
aos peticionários (Foto: Fernando Eduardo)

Mais números levantados pela Change.org 
“traduzem” como foi o cenário do ativismo digital, 
no Brasil, em 2021. No ano, quase 15 mil petições 
foram abertas e, juntas, receberam mais de 33 mi-
lhões de assinaturas. “Esse levantamento nos dá a 
certeza de que a sociedade anseia por mais espa-
ços democráticos, livres e seguros para se engajar 
em pautas e se fazer ouvida. Isso nos estimula a 
seguir sendo um desses espaços”, afirma a direto-
ra da plataforma.  

a sociedade anseia 
poR mais espaços 
democRáticos, livRes 
e seguRos paRa 
se engajaR”

Impacto real 

Para Monica, a plataforma vem ajudando a 
impactar positivamente a vida dos brasileiros em 
todas as regiões do país, de Norte a Sul. A direto-
ra cita diversos casos de mobilizações de interes-
se público que ganharam relevância ou mais força 
depois da criação de abaixo-assinados, além de 
vitórias fruto do engajamento em torno dessas 
campanhas.

No último semestre, por exemplo, a mobiliza-
ção de uma jornalista conquistou vitória depois 
da sanção da lei da videochamada nos hospitais. 
Silvana Andrade havia perdido a mãe para a Co-
vid-19 e encarou uma batalha pelo direito a dar 
o último adeus [confira uma matéria completa 
sobre esta vitória na  página 08. Para a jornalis-
ta, as petições online são uma forma de exercício 
da cidadania, de manifestação e de expressão da 
vontade da sociedade. 

“Elas [as petições online] expressam a vonta-
de. São um plebiscito fácil e rápido. Para gover-
nos, empresas, grupos, as petições são uma for-
ma de expressar junto a eles ou às autoridades o 
que a sociedade acha, de uma forma rápida, fácil e 
muito democrática. Eu sou a favor das petições e 
eu acho que isso precisa crescer. São ferramentas, 
instrumentos importantes que precisam crescer e 
que fortalecem todos os outros”, declara Silvana.

as petições online 
expRessam a vontade. 
são um plebiscito 
fácil e Rápido”

Outra mobilização vitoriosa recente, lembrada 
por Monica, foi a que pedia apoio para a volta do 
afegão Masood Habibi para o Brasil. Depois de mo-
rar dois anos em São Paulo, o afegão havia retorna-
do ao seu país de origem para buscar a esposa e o 
filho pequeno. Entretanto, por causa da pandemia e 
da invasão do grupo extremista Talibã ao Afeganis-
tão, teve grande dificuldade para sair do país. Uma 
campanha o apoiou na luta pelo retorno. 

A diretora-executiva da Change.org Brasil ain-
da comenta sobre outras importantes conquistas 
que aconteceram nos últimos meses. Entre elas, 
está uma campanha pela aprovação do Estatuto da 
Pessoa com Câncer, que reuniu 123 mil apoiadores 
e obteve vitória com a aprovação da lei, além de ou-
tras causas, inclusive locais, como foi a mobilização 
de dois arquitetos da Mooca, bairro da zona leste 
de São Paulo, pela instalação de “jardins de chuva”.

Além do impacto consagrado nas vitórias, Mo-
nica destaca também relevantes mobilizações sur-
gidas, no ano passado na plataforma, que seguem 
ativas e ajudando a levar assuntos de interesse pú-
blico para debate na sociedade. Uma delas é a que 

se posiciona em defesa das araras-azuis-de-lear, 
espécie ameaçada pela construção de um com-
plexo eólico em Canudos, no interior da Bahia [leia 
mais sobre essa mobilização na página 22]. 

Ajude a reforçar a campanha em 
defesa das araras-azuis-de-lear. 
Assine a petição criada por Náthaly 
e pela Fundação Biodiversitas: 
http://change.org/SalveArarasAzuis
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A ativista Náthaly Marcon, uma das criadoras 
da campanha em defesa das araras, considera que 
a internet mudou o ativismo, abrindo questões que 
antes não eram vistas com tanta clareza. Ela cita, 
especialmente, causas ligadas ao combate ao ra-
cismo, contra teste em animais, pela inclusão de 
pessoas da comunidade LGBTQIA+ e também so-
bre saúde mental.

“Muitos jovens como eu usam as redes sociais 
em prol de uma ou várias causas. Muitas garotas 
jovens se juntam a movimentos feministas ou ve-
ganos porque creem que podem fazer a diferença! 
E realmente podemos! A Internet faz com que nós 
nos expressemos em prol de uma causa em dife-
rentes estilos”, comenta Náthaly, que é uma ativista 
de apenas 19 anos. 

A bióloga Glaucia Drummond, que acompa-
nha Náthaly na mobilização em defesa das araras, 
conta que pôde experimentar, a partir desta cam-
panha, que as petições online são uma forma efe-
tiva de exercício da cidadania. “Porque o ambiente 
online é abrangente, é universal, é democrático, é 

rápido, é dinâmico, é eficiente, é acessível. Virei fã 
da Change.org!”, declara. 

o ambiente online É 
abRangente, É univeRsal, 
É democRático, É Rápido, 
É dinâmico, É eficiente, 
É acessível. viRei fã 
da change.oRg!”

Eleições: ativismo digital 
como ferramenta cidadã 

Em tempos de pandemia, o ativismo digital 
consolidou-se como uma maneira prática e efetiva 
para a manifestação política. A diretora-executiva 
da Change.org acredita que, pelo bem da democra-
cia, a participação dos cidadãos na vida política da 

cidade, Estado e país é algo que precisa ser incen-
tivado e, segundo ela, as petições online são instru-
mentos para isso. 

 “É saudável para a democracia que as pesso-
as se envolvam mais nas questões de onde vivem 
e motivem outras a tomarem participação nas 
discussões políticas”, fala Monica. “O que você 
gostaria de mudar na sua cidade ou no seu país? 
Cada um pode refletir sobre isso, pensar soluções 
e propor às autoridades a partir da criação de um 
abaixo-assinado”.

Neste ano em que serão disputadas eleições 
para a Presidência da República, governos esta-
duais, assembleias legislativas, Câmara dos Depu-
tados e Senado Federal, a diretora da Change.org 
acredita que a participação no ativismo será uma 
ferramenta cidadã ainda mais importante, tanto 
para o eleitor quanto para os candidatos aos car-
gos políticos. 

“A mudança desejada na sociedade depende 
de uma construção conjunta entre os atores polí-
ticos e os cidadãos. O povo não pode ficar de fora 
dos debates políticos, pois tudo o que é decidido 
interfere diretamente na vida de cada cidadão. E 
o momento de eleições é onde tudo isso se inten-
sifica”, enfatiza Monica, explicando que, através 
das petições, os gestores e legisladores ganham 
a oportunidade de ouvir e receber as demandas 
dos cidadãos. 

a mudança desejada na 
sociedade depende de uma 
constRução conjunta entRe os 
atoRes políticos e os cidadãos”

A diretora da Change.org lembra que parla-
mentares costumam receber pessoalmente e/ou 
responder petições encaminhadas pela Change.
org. Nas eleições municipais de 2020, três candida-
tos que disputavam Prefeituras também enviaram 
respostas para petições online. 

“Por meio de uma petição, as pessoas podem 
apresentar demandas, reivindicar por direitos, 
pressionar autoridades, defender causas, lutar por 
mudança social e reunir apoiadores. Sabemos que 
a mobilização faz a diferença nos rumos de uma 
nação”, diz Monica. “Neste ano de eleições, não 
tenho dúvidas de que o ativismo digital desempe-
nhará um papel importante”. 

Quer entender melhor sobre como o 
ativismo digital impacta a sociedade? 
Confira nossos relatórios anuais em: 
http://changebrasil.org/relatorios 

A equipe da Change.org organizou uma ação de boas-vindas a Masood e família (Foto: Divulgação/Change.org)

Ativismo digital desempenhará papel importante neste ano de eleições (Foto: Divulgação/Change.org)
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Jovem ativista e Fundação Biodiversitas reúnem 80 mil assinaturas 
em uma campanha contra a instalação de complexo eólico em área 
que ameaça espécie em perigo de extinção

Por: Mainary Nascimento

Proteger as araras. Essa foi a motivação que 
levou a jovem ativista Náthaly Marcon, 19, a iniciar 
uma mobilização contra a construção de um com-
plexo eólico em uma área na rota de migração di-
ária das araras-azuis-de-lear, na Bahia. Reforçada 
pela Fundação Biodiversitas, a petição lançada pe-
la estudante de auxiliar veterinária já engaja mais 
de 80 mil pessoas. 

O empreendimento é um projeto da multinacio-
nal francesa Voltalia e está sendo erguido em uma re-
gião considerada um dos últimos refúgios da espécie. 
Uma das sete maravilhas da natureza, a Anodorhyn-
chus leari encontra-se no status em “perigo de ex-
tinção”, de acordo com uma classificação da União 
Internacional para Conservação da Natureza (IUCN). 

Hospedado na plataforma Change.org, o abai-
xo-assinado ganhou versões em inglês e francês, 
recebendo assinaturas em diversos países, como 
França, Estados Unidos, Reino Unido, Canadá, 
Holanda, Alemanha, Argentina, Suíça, Itália, Ja-
pão, entre outros. A campanha chama atenção 
para o fato de que a obra pode ameaçar a sobre-
vivência dessas aves. 

“Eu espero conscientizar as pessoas a não fazer 
obras que venham prejudicar o meio ambiente e os 
animais”, fala Náthaly sobre o objetivo da campanha. 
“Que elas se conscientizem que podem estar extin-
guindo uma espécie rara e que estudem melhor o 
lugar para construir”, acrescenta a estudante de au-
xiliar de veterinária e defensora das araras. 

A região escolhida para o empreendimento é 
considerada prioritária e de importância extrema-
mente alta para a conservação da biodiversidade 
da Caatinga. A área é o habitat da arara-azul-de-
-lear, ave que costuma realizar longos voos diá-
rios, de até 80 quilômetros, em um trajeto de saída 
de seus “dormitórios” em busca de seu principal 
alimento, o fruto licuri. 

Pelo projeto, as turbinas eólicas serão instala-
das justamente neste corredor de dispersão das 
araras para as áreas vizinhas. Um dos riscos mais 
preocupantes apontados pelos ambientalistas é o 
de colisão das aves com as hélices. Além de voar 
em pares, as araras-azuis-de-lear também se loco-
movem em bando e, caso sofram alguma colisão, 
grupos podem morrer num único acidente, o que 
levaria, em pouco tempo, à diminuição da espécie. 

“As pesquisas atualmente disponíveis apontam 
que a colisão de animais voadores com as hélices 
e as torres de sustentação dos aerogeradores são 
frequentes e fatais, especialmente para as aves, in-
setos e morcegos”, explica a bióloga Glaucia Drum-
mond, superintendente geral da Fundação Biodi-
versitas. “Acidentes do tipo levam à morte cente-
nas de milhares de aves nos Estados Unidos, por 
exemplo”, complementa a profissional.   

A arara-azul-de-lear já esteve na categoria 
“criticamente em perigo” e agora é considerada 
“em perigo de extinção”. De acordo com Glaucia, 
o impacto da construção do complexo eólico po-
derá ser, de fato, a extinção da espécie. Para a bi-
óloga, chegar a este ponto do cenário seria algo 
“gravíssimo” e “incalculável” para a biodiversidade 
como um todo.

“O genoma de uma espécie é como um manual, 
com o desaparecimento de uma espécie, esse ma-
nual se perde, a história evolutiva se perde, outras 
espécies e serviços podem também ser afetados e 
se perderem”, alerta a superintendente da Funda-
ção Biodiversitas. 

Empreendimento x 
legislação ambiental 

A Fundação Biodiversitas aponta que o pro-
cesso para a construção do empreendimento es-
tá em desacordo com uma resolução do Conselho 
Nacional do Meio Ambiente (Conama), que exige 
o Estudo de Impacto Ambiental completo e Rela-
tório de Impacto Ambiental (EIA/Rima). De acordo 
com a legislação ambiental, para plantas eólicas 
em áreas de ocorrência de espécies ameaçadas de 
extinção e endemismo restrito, é necessário que se 
apresente um licenciamento ambiental completo, o 
que inclui a realização de audiências. 

No abaixo-assinado, que segue aberto, as au-
toras pedem que o complexo eólico não seja cons-
truído nesta região e que os órgãos públicos res-
ponsáveis pela emissão de licenças ambientais se 
atentem para a legislação. “Não queremos barrar o 
progresso, queremos apenas que ele aconteça com 
manejo sustentável e respeito à biodiversidade”, 
reivindicam na petição. 

 A petição nos ajudou 
chamando a atenção 
da sociedade

Salve a arara-azul-de-lear:

A região da Caatinga é considerada 
um dos últimos refúgios dessa espécie 
(Foto: João Marcos Rosa/Fundação 
Biodiversitas)
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não queRemos baRRaR o 
pRogResso, queRemos apenas 
que ele aconteça com manejo 
sustentável e Respeito à 
biodiveRsidade”

A superintendente da Fundação Biodiversi-
tas espera que os órgãos cumpram com a legisla-
ção antes de prosseguirem com o licenciamento. 
Da Voltalia, a bióloga tem a expectativa de que 
a multinacional respeite o patrimônio genético 
brasileiro, apresente os estudos completos ou, 
então, que busque outro local para a construção 
do empreendimento. 

“Escancara a relação predatória e arrogante do 
homem com a natureza, especialmente neste caso 
quando existe a possibilidade de isso ser evitado”, 
desabafa a bióloga. Para ela, com base nas infor-
mações que se tem, a melhor alternativa seria a 
transferência do parque a uma área próxima - um 
local com vento suficiente, mas que não seja utili-
zado por essas aves.

A empresa Voltalia tem apresentado algumas 
alternativas para solucionar os pontos questiona-
dos, entretanto, segundo Glaucia, elas não ofere-
cem garantias de que sejam eficientes. Entre es-
sas medidas estão a pintura das pás das turbinas 
com tinta especial para que se tornem visíveis às 
aves e o desligamento dos geradores em determi-
nados períodos. 

Construído na Bahia, o complexo eólico terá 
uma rede de transmissão que venderá toda a ener-
gia produzida no local à Companhia Energética de 
Minas Gerais, a Cemig. 

Com a repercussão, o Ministério Público da 
Bahia entrou no caso, recomendando a suspensão 
da instalação do parque eólico. A recomendação, 
feita ainda em agosto do ano passado, foi direcio-
nada ao Instituto do Meio Ambiente e Recursos 
Hídricos da Bahia (Inema) e à Voltalia Energia do 
Brasil Ltda, devido à instalação do empreendimen-
to poder causar “impactos irreversíveis para a fau-
na da região e para as comunidades tradicionais”. 

Depois da manifestação do Ministério Público, 
os órgãos públicos ligados ao meio ambiente, que 
até então não se pronunciavam, também começa-
ram a prestar declarações. 

Glaucia conta que, em reunião organizada pelo 
MP, o Inema demonstrou desconhecer o processo 
de licenciamento ambiental de empreendimentos 
eólicos em áreas de ocorrência de espécies ame-
açadas de extinção. Apesar disso, a bióloga espera 
que, após a discussão, o Instituto reveja seus pare-
ceres e revogue as licenças já concedidas ao em-
preendimento. 

Em relação ao Centro Nacional de Pesquisa 
e Conservação de Aves Silvestres (CEMAVE), 
que também participou da mesma audiência, a 
bióloga diz que o órgão teve uma postura firme 
quanto à necessidade de a empresa apresentar 
dados e/ou estudos robustos sobre os riscos que 
as estruturas da usina eólica podem causar na 
arara-azul-de-lear. 

“Quanto à Voltalia, essa parece não querer 
recuar. As apresentações da empresa se concen-
tram nos benefícios sociais para a região, o sertão 
brasileiro e suas velhas mazelas, ainda que se sai-
ba que essa ajuda é irrisória e pontual, apenas até 
que as obras sejam concluídas e a empresa não 
precise mais do apoio das prefeituras e comuni-
dades locais”, fala.

Glaucia conta que, ao ser questionada sobre 
os estudos que embasariam as compensações 
propostas para as araras-azuis-de-lear, a em-
presa buscou argumentos fora do contexto do 
empreendimento para defender a instalação do 
complexo eólico. 

“A Voltalia vem se apoiando no fato de que há 
outras ameaças sobre a espécie - expansão urbana, 
comércio ilegal, escassez de alimentos – e sobre as 
quais, na visão da empresa estrangeira, nada tem 
sido feito para contê-las”, diz. “Com isso, querem 
justificar a introdução de mais uma ameaça severa 
à espécie: o complexo eólico, o qual sabemos que, 
ao contrário das araras, pode ser facilmente trans-
ferido para outra região”, completa a bióloga. 

Ajude a causa das araras-azuis-de-lear. 
Sua assinatura pode fazer a diferença! 
Acesse a petição e apoie: 
http://change.org/SalveArarasAzuis

A força da mobilização 

Ativo há 8 meses, o abaixo-assinado segue aber-
to na plataforma Change.org. Náthaly afirma que a 
petição ajudou as pessoas a “abrirem os olhos”. “Nem 
sempre o que parece certo realmente é o certo! Mui-
tas pessoas agora se preocupam com as araras. Tudo 
que precisamos é nos unir em prol das araras e ten-
tar fazer uma sociedade melhor para nós e para elas”, 
afirma a jovem que há oito anos mantém um blog de-
dicado à proteção da arara-azul.

Conheça o blog “Santuário 
da Arara Azul”, criado em 2013 
por Náthaly: http://
santuariodaararaazul.blogspot.com/  

Náthaly era ainda uma criança quando assistiu 
à animação “Rio”, filme que trata do tráfico de aves 
raras. A partir dali, começou sua paixão pelas ara-
ras-azuis e o desejo de fazer algo a mais para sal-
vá-las. “Eu espero conscientizar as pessoas que as 
araras-azuis, além de serem aves em risco de extin-

ção, elas também têm seu lugar no ciclo da vida. Se 
todos nós nos unirmos e ajudarmos uma espécie 
em extinção estaremos todos fazendo o bem”, diz. 

A jovem estudante conta que sempre faz pes-
quisas sobre eventos que podem afetar as araras e, 
numa dessas buscas, ficou sabendo das obras do 
complexo eólico. Surpresa com o alcance da mobi-
lização, diz estar “amando” a experiência de poder 
fazer a diferença. 

“Fico tão feliz em ver que tem várias pessoas se 
preocupando”, comenta. “Eu acredito que as auto-
ridades vão fazer o certo e o justo para essas aves! 
Elas [as autoridades] estão vendo que essas aves 
são realmente importantes e que elas têm uma vida 
igual à nossa e merecem todo tipo de amor e cui-
dado”, completa a estudante de auxiliar veterinária. 

A bióloga Glaucia também destaca a importância 
que o abaixo-assinado trouxe ao debate. “A petição 
nos ajudou chamando a atenção da sociedade para 
o conflito ‘parque eólico x arara-azul-de-lear’, espécie 
ameaçada de extinção, de modo que a empresa se viu 
pressionada a expor, publicamente, o projeto”, desta-
ca a superintendente da Biodiversitas. 

a petição nos ajudou chamando 
a atenção da sociedade” 

De beleza 
impressionante, a 

arara-azul-de-lear é uma 
das sete maravilhas da 

natureza (Foto: João 
Marcos Rosa/Fundação 

Biodiversitas)
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Glaucia lembra de uma reunião online, viabi-
lizada pela organização Change.org, entre a em-
presa Voltalia, a Fundação Biodiversitas e Náthaly, 
na qual foram entregues as assinaturas coletadas 
na petição. “A partir daí, a causa ganhou escala e 
outros aliados, desde entidades de classe, asso-
ciações locais, organizações conservacionistas 
globais, a mídia nacional e internacional, entre ou-
tros, que se mantêm articulados para impedir que 
o licenciamento do complexo eólico siga fora dos 
requisitos da legislação ambiental brasileira”, co-
menta a bióloga. 

Ainda em referência à reunião, Glaucia lamen-
ta o fato de a Voltalia não ter apresentado dados 
científicos sobre a questão e fala sobre a impres-
são que ficou do encontro. “Desprezou os riscos 
gerados pelo empreendimento sobre as araras, ao 
mesmo tempo em que defendeu medidas sabida-
mente pouco efetivas para minimizar os impactos 
para a espécie”, afirma.

Assim como Náthaly, a bióloga também se 
surpreende com o número de assinaturas atingi-
do até agora e com o alcance da petição. “Servem 
como indicadores de uma maior conscientização, 
preocupação e envolvimento da sociedade com as 
questões ambientais.  Entendemos que o recado 
é para que os tomadores de decisão façam o seu 
dever de casa de forma cuidadosa e responsável 
e, assim, evitem a perda de uma espécie na nature-
za, a erosão da nossa biodiversidade, tal como está 
descrito na nossa Constituição”, pontua Glaucia. 

A Fundação Biodiversitas tem como 
missão promover a conservação 
da biodiversidade brasileira. Para 
isso, atua desde a concepção 
de metodologias e execução de 
estudos científicos que subsidiem 
ações, mecanismos, estratégias e 
políticas públicas ambientais, até 
o desenvolvimento de programas 
de recuperação e manejo in situ de 
espécies ameaçadas de extinção, como 
é o caso da arara-azul-de-lear. Para 
recuperar essa espécie, a Biodiversitas 
criou a Estação Biológica de Canudos, 
na Caatinga baiana, em 1992. Na 
época, existiam apenas 40 araras 
livres na natureza, hoje esse número 
é de cerca de 1.800 indivíduos. Desta 
forma, a Biodiversitas inaugurou um 
dos programas de conservação de 
espécies ameaçadas de extinção mais 
bem sucedidos do mundo. Conheça a 
Fundação: https://biodiversitas.org.br  

“Elas merecem voar livremente sem colidir em uma turbina 
eólica”, fala Náthaly sobre as araras (Foto: Arquivo pessoal)

O que diz a Voltalia

Ainda em junho, a equipe da Change.org entrou em contato com a Voltalia Energia do Brasil. Por meio 
de nota, a empresa disse que possui todas as licenças necessárias para aquela fase do parque eólico e 
que já realizou e permanece fazendo estudos para avaliação e monitoramento de potenciais impactos na 
região, com propostas de ações de controle e preservação. Confira a seguir a íntegra da nota enviada pela 
multinacional francesa. 

A Voltalia Energia do Brasil esclarece que possui todas as licenças necessárias para 
a fase atual do parque eólico e que já realizou e permanece realizando diversos estudos 
para avaliação e monitoramento de potenciais impactos na região, com propostas de 
ações de controle e preservação, reafirmando seu compromisso com o meio ambiente.

 Sobre a petição, a Voltalia está ciente das assinaturas e ressalta que está aberta ao 
diálogo para apresentar o projeto e os programas que estão em andamento. O intuito da 
empresa é tornar o processo totalmente transparente para toda a sociedade e órgãos 
competentes.

 Consciente desse papel e como parte da aprovação do licenciamento ambiental 
expedido pelo INEMA (Instituto do Meio Ambiente e dos Recursos Hídricos da Bahia), 
a Voltalia está desenvolvendo os  Programas de Conservação da Arara-azul-de-lear e 
Conservação do Licuri, principal alimento das aves, em parceria com a Qualis Consul-
toria, que possui os maiores especialistas do Brasil, com vasta experiência na espécie 
da arara azul-de-lear. As premissas dos programas foram baseadas no Plano de Ação 
Nacional para a Conservação das Aves da Caatinga, com orientação do ICMBio/CEMA-
VE e demais entidades.  Os investimentos em ações socioambientais de preservação e 
conservação são planejados para todo o período de vida útil do projeto e,  até o momen-
to , a Voltalia investiu  cerca de R$ 2 milhões e pretende permanecer investindo durante 
a operação do parque.

 “Entendemos a preocupação das pessoas e achamos legítimas as manifestações 
para proteger a fauna e flora tão rica no Brasil. A Voltalia tem como um dos seus pila-
res a proteção ao meio ambiente e o desenvolvimento socioeconômico do entorno de 
seus projetos. Reforçamos o nosso compromisso socioambiental e, acreditamos que, a 
presença de um projeto eólico com investimentos em programas sociais e ambientais 
propostos potencializar o que vem sendo feito, ampliando ainda mais as ações que são 
realizadas por outras entidades. Além disso, contribui para coibir o tráfico de aves e a 
caça ilegal, ameaças já mapeadas nos estudos realizados pelos especialistas”, reforça 
Robert Klein, CEO da Voltalia no Brasil.

 A empresa esclarece ainda que tem realizado reuniões periódicas com toda a co-
munidade e autoridades (locais e estaduais) e ratifica que está à disposição de todos os 
segmentos da sociedade para apresentar o projeto e as contribuições socioambientais 
para a região. A Voltalia é produtora de energia limpa, com projetos alinhados aos Obje-
tivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, e reforça o seu respeito à biodiversida-
de e ao Brasil, país onde está presente há mais de 15 anos.
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Campanha lançada na 
África reivindica igualdade 
na distribuição de vacinas 
contra a Covid-19
Divulgada também no Brasil e em outros países, a mobilização 
já reúne quase 200 mil assinaturas; “Ninguém estará salvo até 
todos ficarem salvos”, destaca a mobilização

Por: Mainary Nascimento

Mobilização pede que distribuição dos imunizantes tenha equidade (Foto: WHO/Angola)
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Um abaixo-assinado online lançado pela orga-
nização Amref Health Africa engaja apoiadores em 
cinco países para que haja igualdade na distribuição 
das vacinas contra a Covid-19 no mundo. A campa-
nha, que está hospedada na plataforma Change.org, 
já reúne quase 200 mil apoiadores e alerta que “nin-
guém estará salvo até todos ficarem salvos”. 

A mobilização foi formada depois que a variante 
Ômicron, identificada primeiramente no continente 
africano, começou a se espalhar pelo mundo. “Se nós 
não acabarmos com a distribuição desigual das vaci-
nas, a África será o último lugar a controlar a pande-
mia da Covid-19, ocasionando um grande ônus eco-
nômico e social, e sendo um terreno fértil para novas 
variantes”, destaca a organização internacional do 
texto do abaixo-assinado. 

Autora da petição online, a Amref Health Africa é 
a maior organização internacional não-governamen-
tal de desenvolvimento na área da saúde, com sede 
na África. “A corrida por vacinas foi baseada na aces-
sibilidade financeira e não na equidade”, denuncia a 
organização. “Nossa petição representa os africanos 
afetados pela injustiça das vacinas”, acrescenta. 

nossa petição RepResenta 
os afRicanos afetados pela 
injustiça das vacinas”

A campanha se posiciona contra a distribui-
ção desigual dos imunizantes pelo mundo e diz 
que atrasar essas entregas significa, na realidade, 
negar a vacinação para parte da população, como 
a africana. Um dado de outubro do ano passado, 
utilizado pela Amref Health Africa no abaixo-assi-
nado, aponta que, apesar de mais de 6,86 bilhões 
de doses de imunizantes terem sido administrados 
globalmente, a África recebeu apenas 256 milhões.

Ainda seguindo os mesmos dados, o total dis-
tribuído para o planeta seria suficiente para vacinar 
44,6% da população mundial. E, embora a África re-
presente 17% dessa população, recebeu somente 
3,7% dessas doses. “Distribuição desequilibrada”, 
afirma a ONG. 

“Apenas 15 países africanos passaram uma ta-
xa de vacinação de 10%, que era a meta de cada 
país até setembro. Ao mesmo tempo, a taxa de va-

cinação do Reino Unido é de 67%, da União Euro-
péia 62% e dos EUA 55%”, compara a organização 
ainda com dados de outubro.

Criada no dia 8 de dezembro do ano passado, 
a petição online ganhou versões em outros idiomas, 
como inglês e português, e foi divulgada pela plata-
forma Change.org em cinco países: Quênia - onde 
surgiu originalmente -, Brasil, Itália, Índia e Espanha. 

Sem acesso 

Na petição, a organização Amref Health Africa dá 
nome a um cidadão africano, voluntário de saúde co-
munitária, que estava com o direito de acesso à vaci-
nação negado, ou seja, que ainda não havia recebido 
o imunizante devido à desigualdade na distribuição. 

“Eu sou Fatuma Asteb, um voluntário de saú-
de comunitária. Sou responsável por 100 lares com 
um total de 790 pessoas. As instalações de saúde 
da minha comunidade não têm vacinas da Covid-19 
suficientes. A oferta é muito pequena, mas muitos 
membros da comunidade não estão totalmente va-
cinados”, declarou o voluntário à organização não-
-governamental. Se conseguirmos mais vacinas, 
ficaremos muito felizes”, completou. 

se conseguiRmos 
mais vacinas, ficaRemos 
muito felizes”

Para exemplificar a injustiça na distribuição glo-
bal dos imunizantes, a ONG elenca no abaixo-assina-
do alguns fatos que demonstram a falta de equidade. 
Entre eles é abordado o acúmulo de pedidos ante-
cipados em estoque feitos por países de alta renda, 
além da falta de dinheiro para que os países de baixa 
renda possam competir em um mercado aberto. 

“As estimativas indicam que os países de bai-
xa renda precisam aumentar seus orçamentos 
atuais de saúde em quase 67% para que possam 
vacinar 70% de sua população contra a Covid-19! 
Não é defensável!”, indigna-se a Amref Health 
Africa no abaixo-assinado. 

Como solução para colocar fim ao atraso da 
chegada de vacinas aos países de baixa renda, a 

Amref Health Africa apresenta algumas reivindi-
cações. A organização pede o fim das pilhas de 
estoque em países ricos antes que as pessoas 
na África e em outras partes do mundo também 
tenham sido vacinadas, como forma de poder 
salvar milhares de vidas. 

“Tanto os fabricantes de vacinas quanto os pa-
íses com estoques de vacinas deveriam priorizar e 
acelerar as doações de doses para a COVAX, e reco-
meçar a dar seu apoio para garantir o acesso equi-
tativo às vacinas da Covid-19 em todos os países”, 
ressalta a ONG. 

Sobre a distribuição de doses de reforço, a 
campanha da Amref Health Africa opina que, no 
lugar, deveria ser priorizado o abastecimento dos 
primeiros imunizantes no continente africano. “Os 
países de alta renda deveriam se abster de distri-
buir doses de reforço e, em vez disso, comparti-
lhar o fornecimento de vacinas com os países afri-
canos para permitir que as pessoas mais vulnerá-
veis do mundo possam ser vacinadas”, explica no 
texto da campanha. 

Além disso, a entidade não-governamental co-
bra a aceleração no compartilhamento dos imuni-
zantes entre os países, bem como de licenças, tec-
nologia e know-how. 

“Em meio a esta crise global, é insondável que 
os grupos farmacêuticos não tenham feito mais para 
compartilhar as ferramentas que impulsionariam a 
fabricação para a África”, desabafa. “Fornecer pesso-
al essencial, know-how e requisitos técnicos acelera-
ria enormemente os processos de produção domés-
tica e salvaria vidas”, complementa. 

Por fim, a entidade chama atenção para que a 
África nunca mais seja tão dependente de outros 
países para o fornecimento de suprimentos médicos 
que salvam vidas, desde equipamentos de proteção 
individual (EPI) para os trabalhadores da saúde até 
a realização de pesquisas, desenvolvimento e fabri-
cação local de diagnósticos, tratamentos e vacinas. 

Quer ajudar a levar mais longe o apelo 
dos países africanos pela vacinação? 
Então, junte-se a essa campanha 
assinando a petição em: change.org/
VacinaParaTodoMundo

Pandemia e vacinação 
pelo mundo 

 Segundo dados da “Our World in Data”, o 
planeta supera 400 milhões de casos de infecções 
pela Covid-19. O total de mortos já passa de 5,7 mi-
lhões. Com o avanço da vacinação pelo mundo, a 
esperança de tempos melhores se renova para o 
ano de 2022. Pelo menos 10,2 bilhões de doses de 
imunizantes já foram aplicadas. O dado de pessoas 
totalmente vacinadas gira em torno de 4,2 bilhões, 
ou seja, 54,3% de toda a população global.* 

*Levantamento feito em 9 de fevereiro de 2021.  

Mobilização pede que distribuição 

dos imunizantes tenha equidade 

(Foto: WHO/Angola)
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Participação popular e de organizações sociais ajuda a melhorar a qualidade dos 
serviços de saúde públicos e privados no país

Por: Fernando Maluf*

*Fernando Maluf - @drfernandomaluf - é cofundador do Instituto Vencer o Câncer 
- @vencerocancer -, diretor associado do Centro Oncológico da BP – a Beneficência 

Portuguesa de São Paulo, membro do Comitê Gestor do Centro de Oncologia do Hospital 
Israelita Albert Einstein, integrante da Sociedade Americana de Oncologia Clínica e 

professor livre-docente da Faculdade de Medicina da Santa Casa de São Paulo. 

Saúde e Cidadania 
caminham juntas

(Foto: Reprodução/Vencer o Câncer)

Nosso Sistema de Saúde, tanto no SUS – Sistema 
Único de Saúde – quanto na Saúde Suplementar, repre-
sentada pelos planos de saúde, contempla a participa-
ção do cidadão comum. Todos nós podemos de alguma 
forma influenciar na qualidade dos serviços de saúde.

O SUS nasceu a partir da concepção da participação 
dos usuários, que recebe o nome de controle social. Fru-
to da Constituição democrática de 1988, o SUS dispõe de 
várias instâncias de participação: Conselhos de Saúde e 
as Conferências de Saúde são algumas delas.

Mas você deve estar pensando o quão complicado 
pode ser participar desses movimentos. É um pouco. Es-
ses espaços são formados por organizações sociais sem 
fins lucrativos ligadas à saúde, isto é, a vários tipos de 
patologias.

São organizações como o Instituto Vencer o Câncer, 
voltadas a informar, acolher pacientes e familiares e a 
promover a participação de todos na construção de Polí-
ticas Públicas na área da saúde.

Elas são um caminho para você participar e influen-
ciar positivamente políticas de saúde para prevenção, 
diagnóstico e tratamento de várias doenças, entre elas 
o câncer.

Quer um exemplo prático?

O movimento #simparaquimiooral liderado pelo Ins-
tituto Vencer o Câncer.

Desde 2018, o Instituto trabalha para que os me-
dicamentos orais contra o câncer sejam incorporados 
automaticamente pelos planos de saúde, para que os 
pacientes tenham acesso rápido ao medicamento pres-
crito por seu médico. Isso porque no Brasil a incorpo-
ração é um processo lento, pois os medicamentos pas-
sam por duas avaliações: uma pela Anvisa, que analisa 
segurança e eficácia e outra da Agência Nacional de 
Saúde Suplementar, que verifica custo-efetividade, 
entre outros critérios aos quais falta transparência. 

Por meio de muita 
mobilização social, tivemos 
algumas vitórias.

O PL 6330/19 foi aprovado pelo Senado por unanimi-
dade em 2020 e pela Câmara em 2021 por ampla maioria.

Como reação, a ANS publicou uma normativa redu-
zindo o processo de incorporação para 18 meses. Já o 
Governo Federal vetou o Projeto de Lei na íntegra e edi-
tou Medida Provisória reduzindo o prazo de incorpora-
ção, mas sem priorizar os orais contra o câncer. Em ses-
são do Congresso Nacional, dia 8 de fevereiro, o veto ao 
PL do #simparaquimiooral foi votado e mantido.

A MP apresenta alguns avanços, como redução para 
seis meses para análise e incorporação de tratamentos 
para todas as doenças. No entanto, os medicamentos 
orais contra o câncer continuaram sem a incorporação 
automática.

Ainda não atingimos nosso objetivo final, mas gra-
ças à participação social, avançamos e quem legitimou 
esse percurso foram pacientes, familiares e amigos que 
fizeram posts marcando deputados e senadores pedindo 
que aprovassem o PL 6330/19.

Foram dois abaixo-assinados nesse período. Um para 
pressionar a Câmara a pautar o PL e outro pela derruba-
da do veto presidencial ao PL. Esse último, em parceria 
com a Change que hoje conta com 200 mil assinaturas.

Pacientes nos enviaram vídeos e depoimentos fa-
lando sobre as dificuldades enfrentadas durante o tra-
tamento e o benefício dos medicamentos orais para o 
controle da doença.

Ainda contamos com amplo apoio de outras organi-
zações sociais voltadas à Oncologias, como TJCC, par-
ceira no manifesto da Change.org, ABRALE, FEMAMA 
e Instituto Oncoguia e ampla cobertura da imprensa. 
Foram 138 matérias em 2021 falando sobre o PL, veto e 
Medida Provisória.

Foram muitas vitórias e foram de todos nós!

Como disse Barack Obama em seu último discurso: 
“quem dá sentido à democracia somos todos nós”. 

https://www.instagram.com/drfernandomaluf/
https://www.instagram.com/vencerocancer/
https://www.change.org/p/rpsenador-arthurlira-os-pacientes-oncol%C3%B3gicos-precisam-de-voc%C3%AA-venceroveto


34 Change.org Brasil em Notícias | Revista Semestral
Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022 35 Revista Semestral | Change.org Brasil em Notícias 

Ano 3 - Nº 4 - Janeiro a Julho de 2022

Dica www.change.org www.changebrasil.org Dica

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 esqueça 
de manter informados e 
engajados os apoiadores 
do seu abaixo-assinado 
sobre a evolução da 
campanha. 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!

Confira aqui um tutorial 
com dicas mais detalhadas

https://www.change.org/start-a-petition
http://www.comousarachange.org/
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O Povo Yanomami precisa 
de acesso a saúde 

24 mil pessoas já assinaram!

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

Deixem a Laurinha jogar!
7 mil pessoas já assinaram!

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

Contra a distribuição desigual das vacinas 
da Covid-19! Atrasar é negar a vacinação! 
190 mil pessoas já assinaram!

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

Queremos o fim das passagens de avião em 
classe executiva para ministros de Estado!
62 mil pessoas já assinaram!

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

Em defesa da lei das novas sacolas: uma 
conquista que precisa ser preservada! 
17 mil pessoas já assinaram!

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

Animal não é carga: Regulamentar a 
legislação do transporte aéreo de animais  
90 mil pessoas já assinaram!

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

Para se engajar

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

contato@changebrasil.or

http://www.change.org
http://www.changebrasil.org

facebook.com/change.orgbrasil

twitter.com/change_br

instagram.com/changeorg_br

youtube.com/changeorgbrasil

tiktok.com/@changeorg_br

http://change.org/SaudePovoYanomami
http://change.org/SaudePovoYanomami
http://change.org/DeixemALaurinhaJogar
http://change.org/LiberacaoVacina
http://change.org/DeixemALaurinhaJogar
http://change.org/VacinaParaTodoMundo
http://change.org/VacinaParaTodoMundo
http://change.org/PassagensAereasMinistros
http://change.org/PassagensAereasMinistros
http://change.org/LeiDasSacolas
http://change.org/LeiDasSacolas
http://change.org/AnimalNaoECarga
http://change.org/AnimalNaoECarga
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https://changebrasil.org/
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