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É com muita alegria que apresento a você a quinta edição da revista “Change.org Brasil em 
Notícias”, com os destaques da plataforma no período de janeiro a junho de 2022. Aqui, você vai 
encontrar um conteúdo de qualidade sobre o universo do ativismo digital.  

Neste semestre, nossa plataforma hospedou 4,5 mil mobilizações de brasileiros que se engajaram 
em prol de alguma causa, buscando fazer do mundo um lugar melhor. Nesta edição, você vai conhecer 
algumas dessas milhares de histórias que sacudiram o último semestre. 

Chegamos à segunda metade do ano com total motivação para contribuir com o momento ápice 
da nossa democracia: as eleições. Vamos atuar para garantir que nossa plataforma continue sendo 
um espaço saudável e seguro para debates de todas as partes da sociedade. E que as petições sejam 
instrumentos para conectar eleitores e candidatos.  

No decorrer desta leitura, você vai descobrir como o ativismo digital permitiu a formação de 
importantes mobilizações. De causas de animais a saúde e passando por direitos das mulheres, muitas 
foram as campanhas que engajaram milhões de pessoas neste semestre.  

Assim como nas edições anteriores, a “Change.org Brasil em Notícias” traz reportagens sobre 
mobilizações que já conquistaram a tão desejada vitória e outras que ainda seguem reunindo apoiadores 
em busca de mudanças a nível local, nacional e até internacional.

Nesta edição, não deixe de conferir a matéria especial sobre o caso das búfalas de Brotas, 
considerado o maior resgate de animais do mundo. Contamos sobre como foi o desenrolar da petição 
vitoriosa e como ainda segue a luta dos ativistas para salvar as búfalas. 

Certamente, você vai terminar essa leitura com motivação para se mobilizar por algum assunto. Na 
seção fixa “Dica”, aproveite o passo a passo de um tutorial bem simples sobre o processo de criação de 
uma petição online. Já na página 34, você também poderá conhecer seis campanhas que estão abertas, 
neste momento, em nossa plataforma esperando somente pelo seu apoio.

É sempre bom ter uma publicação como esta para compartilhar com você um pouco da nossa 
missão e atuação. Vamos dar largada a mais um semestre, cheios de energia para apostar na união 
de vozes que transformam realidades e impactam vidas. Desejo que aproveite a leitura. Obrigada por 
confiar na Change.org e até a próxima edição, em janeiro de 2023!

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
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ciente forma de ativismo. 

Lançada em 2007, nos Estados Unidos, a Change.org iniciou sua ex-
pansão global em 2012. Na última década, foi pioneira em uma infraestru-
tura cívica global que permitiu que milhões de pessoas fizessem progresso 
em diferentes questões. Vitórias para indivíduos e comunidades inteiras 
impulsionaram mudanças tanto em escala local e nacional quanto global. 

Por trás das telas, equipes em mais de 20 países auxiliam os organiza-
dores das petições, ajudando-os a encontrar apoiadores, desenvolver es-
tratégias de campanhas, garantir cobertura da mídia, organizar eventos e, 
ainda, entrar em contato com tomadores de decisão. De tecnologia simples 
e acessível, porém poderosa, a plataforma ajudou na formação de campa-
nhas, lideradas por cidadãos comuns, que foram globalmente reconhecidas. 

Uma dessas mobilizações, criada por uma moradora de Manaus (AM), 
recebeu tradução para cinco idiomas e reuniu mais de 6 milhões de apoia-
dores em todo o planeta, contra o desmatamento na Amazônia. Outra, lan-
çada por uma adolescente nos Estados Unidos, quebrou todos os recordes 
da plataforma, chegando a quase 20 milhões de signatários, que levanta-
ram suas vozes contra o racismo e pediram justiça por George Floyd. 

Outros exemplos no Brasil e pelo mundo incluem cidadãos comuns que 
se uniram para salvar inocentes de execuções e condenações injustas, que 
exigiram ações de corporações, protegeram os direitos dos animais e sal-
varam vidas possibilitando acesso a medicamentos e cuidados. Impossí-
vel não lembrar de campanhas que lutaram contra códigos de vestimenta 
discriminatórios nas escolas, garantiram ações para o enfrentamento da 
pandemia da Covid-19, entraram em ação para proteger os direitos repro-
dutivos, entre muitas outras causas.

Além do apoio a petições, a Change.org celebra essa década de ex-
pansão buscando novas maneiras de impulsionar mudanças sociais. Na 
América Latina, a organização ajudou a amplificar as vozes da comunidade 
LGBTQIA+, especialmente no movimento pelos direitos trans, em parceria 
com organizações, ativistas e influencers no Brasil, México e Peru.

A celebração do aniversário de 10 anos da Change.org como uma orga-
nização global segue sua transição histórica para uma estrutura de gover-
nança sem fins lucrativos, que estabelece a independência permanente da 
plataforma, garantindo-a como um serviço público digital, livre, gratuito, 
plural e, acima de tudo, comprometido com o interesse público. 

Todos os meses, aproximadamente 70 mil petições são criadas na pla-
taforma, no mundo. Por ser um espaço aberto, pessoas com perspectivas, 
experiências e ideias diferentes - às vezes até concorrentes - usam a fer-
ramenta e seus recursos para se mobilizar por questões e causas com as 
quais se preocupam. Um verdadeiro instrumento da democracia! 

O marco dessa expansão da organização pelo mundo representa uma 
nova forma de ativismo. A experiência, já completamente aderida e legitima-
da na sociedade, é possibilitada graças a uma missão e infraestrutura cívica 
que capacita as pessoas, em todos os lugares do planeta, a usarem sua voz e 
tempo para construir sociedades mais saudáveis e participativas. 

A Change.org, maior plataforma de tecnologia do mundo para mudança social, co-
memora, neste ano, seu 10º aniversário como uma organização global com impacto 
em 196 países. Nesta década, aproximadamente meio bilhão de pessoas acessaram a 
plataforma e criaram mais de 4 milhões de petições para abordar as questões políticas, 

10 anos de impacto 

social mundial: 
petições criaram nova 

forma de ativismo
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Quando a vontade de lutar e a dedicação a 
uma causa são maiores que tudo, a transformação 
acontece. Foi assim, graças à mobilização de ativis-
tas e o apoio de milhares de pessoas, que a história 
das “búfalas de Brotas” ganhou capítulos novos e 
felizes. Em março, a Justiça determinou a doação 
dos animais à ONG Amor e Respeito Animal (ARA), 
o que representou uma importante vitória na ba-
talha dos voluntários que seguem na defesa delas. 

A ponto de morrerem de desnutrição, os ani-
mais resgatados em novembro de 2021 vivem, ago-
ra, dias de cuidado e amor na mesma fazenda onde 
tinham sido abandonados à própria sorte. O local 
foi completamente reestruturado para o bem-estar 
das búfalas, que hoje recebem todo o tratamento 
necessário dos voluntários e ativistas da organi-
zação não-governamental. O drama da exploração 
faz parte de uma história que já ficou para trás.

A decisão da 1ª Vara de Justiça de Brotas, que 
significou a perda da guarda das búfalas pelo ex-
-proprietário da Fazenda Água Sumida, ainda é 
temporária, mas foi recebida com muita emoção 
pelos ativistas que lutavam por elas desde o final 
do ano passado. Alex Parente, presidente da ONG 
ARA, lembra como a notícia foi comemorada com 
muito choro e alegria. 

“A decisão judicial que concedeu o perdimen-
to das búfalas de Brotas em favor da ONG ARA 
nos deixou muito felizes, pois foi um marco para a 
proteção animal a nível Brasil”, conta. A conquista 
contou com o reforço de um abaixo-assinado em 
apoio às búfalas. A petição coletou 120 mil assina-
turas e teve seu link incluído no processo judicial. 
A pressão da mobilização aliada ao engajamento 
dos ativistas, que não se cansaram de pressionar, 
alcançou a vitória. 

“A mobilização em torno desse caso foi fun-
damental para todas as vitórias conquistadas até 
agora, não apenas as vitórias judiciais, mas tam-
bém tudo o que está sendo feito por essas búfalas, 
desde a assistência veterinária, alimentação e tam-
bém o investimento que a ONG tem feito na estru-
tura da fazenda para poder manter esses animais 
em tratamento”, afirma Parente. 

A recuperação do rebanho deve levar até três 
anos. Até lá, os voluntários sonham com a criação 
de um santuário para as búfalas ou que algumas 

sejam doadas a outras entidades dedicadas à pro-
teção aos animais no Brasil, que tenham capacida-
de e estrutura. A ideia do santuário, que funciona-
ria como um centro de manutenção, também foi 
colocada na petição. 

A mobilizAção em torno 
desse cAso foi fundAmentAl 
pArA todAs As vitóriAs 
conquistAdAs Até AgorA”

“O nosso compromisso é o de fornecer a elas 
pelo resto de suas vidas muito amor e respeito, 
além de toda assistência médico-veterinária e ali-
mentação”, enfatiza Parente. “Essas búfalas nunca 
mais passarão um dia de fome durante o resto da 
vida delas. Nós queremos que todas tenham uma 
morte natural e por isso nós estamos lutando”, 
acrescenta o ativista. 

A luta continua

Embora essa importante batalha judicial tenha 
sido vencida, o caso das búfalas de Brotas ainda 
não chegou ao desfecho. Como a medida que con-
cedeu a tutela dos animais à ONG ARA é temporá-
ria, os voluntários precisam continuar lutando para 
mantê-las a salvo. 

Vítimas de um dos casos mais chocantes de abandono animal do 
mundo, búfalas estão sob guarda de voluntários; campanha em defesa 
delas engajou 120 mil pessoas em petição

Por: Mainary Nascimento

Resgatadas por ativistas, 
búfalas de Brotas vivem 
aos cuidados de ONG, 
cercadas de carinho 

Desde o resgate, Alex atua nos cuidados e 
proteção das búfalas (Foto: Arquivo pessoal)

Amor e proteção: Alex Parente dedica-se ao cuidados dos animais resgatados (Foto: Arquivo pessoal)

https://www.change.org/p/vamos-criar-o-centro-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-das-b%C3%BAfalas-de-brotas-policia-civil-tjspoficial-mpsp-oficial
https://www.change.org/p/vamos-criar-o-centro-de-recupera%C3%A7%C3%A3o-e-manuten%C3%A7%C3%A3o-das-b%C3%BAfalas-de-brotas-policia-civil-tjspoficial-mpsp-oficial
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O fazendeiro que abandonou o rebanho está 
recorrendo da decisão de perdimento dos animais. 
Após ficar quase cinco meses preso, ele foi solto no 
início de junho. No mesmo dia, a Justiça decretou 
que parte do arrendamento recebido pela fazenda, 
um valor de R$ 55 mil, fosse destinado ao custeio da 
alimentação das búfalas. Porém, os advogados dele 
entraram com recurso e o Tribunal de Justiça aca-
tou parcialmente, baixando o total para R$ 28 mil.

Além disso, o recurso impetrado pelo fazen-
deiro pede autorização para a venda dos animais 
em melhores condições, com o argumento de que 
o dinheiro dessas transações seja usado na recu-
peração dos ainda debilitados. A luta dos ativistas, 
porém, é para que a venda dos animais não seja 
permitida, já que isso representaria a destinação 
deles para o abate. 

“Acredito muito na justiça e tenho a certeza 
de que o pedido de abate desses animais não será 
acatado pelo judiciário”, fala Parente. “Não pode-
mos imaginar e nem concordar que animais como 
estes, que foram abandonados para morrer de fome 
e de sede sejam recuperados, como estão sendo, e 
depois enviados para o abate. Essa possibilidade 
não existe”, acrescenta o presidente da ONG ARA, 
diretamente envolvido no cuidado das búfalas. 

Diante da situação, os ativistas iniciaram ou-
tro movimento em defesa das búfalas. Ativa nas 
redes sociais, a campanha #AbateNão também 
conta com o engajamento popular em uma nova 
petição aberta na plataforma Change.org. O abai-
xo-assinado, que já reúne quase 18 mil pessoas, 
pede que a Justiça não acate o pedido do antigo 
administrador da Fazenda. 

Ajude a campanha em defesa das 
búfalas de Brotas. Assine a nova 
petição contra o abate: http://change.
org/BufalasAbateNao 

Parente acredita que ambas as mobilizações 
mostram a força da união das pessoas. “Quando 
se divulga um abaixo-assinado como esse, o en-

gajamento e a distribuição do problema se tornam 
maiores”, afirma. Além de apelar contra o abate, a 
campanha também é voltada ao apadrinhamento 
das búfalas, doando R$ 50 mensais para ajudar no 
cuidado delas.  

quAndo se divulgA um 
AbAixo-AssinAdo como esse, o 
engAjAmento e A distribuição do 
problemA se tornAm mAiores”

Como ajudar

O cuidado diário das búfalas demanda 11 mil li-
tros de água e 10 toneladas de alimento, como feno 
e farelo de milho. Atualmente, o rebanho conta com 
cerca de 1.100 animais. Mais de 60 filhotes nasceram 
desde o resgate e ainda há outros por vir ainda nes-

te ano, frutos da inseminação artificial à qual as bú-
falas eram submetidas. Há também alguns equinos.

O presidente da ONG ARA conta que o gasto 
para o cuidado dos animais é de quase R$ 90 mil 
por mês. Com o período de estiagem chegando, 
esse valor deve aumentar. Para que as búfalas de 
Brotas tenham um final realmente feliz, é preciso 
ajuda. “Pedimos que as pessoas continuem ajudan-
do as búfalas de Brotas, que comentem, curtam, 
doem, apadrinhem”, apela Parente. Para acompa-
nhar e ajudar, acesse: www.bufalasdebrotas.org.br 

Uma das formas de contribuir com doações é 
por meio do PIX 14.732.153/0001-38. O dinheiro ar-
recadado vai diretamente para os voluntários que 
estão à frente dos cuidados.

“O nosso trabalho vem sendo conhecido e re-
conhecido a nível mundial. Nós estamos à frente do 
considerado maior resgate de animais não apenas do 
Brasil, mas do mundo. Nos dá muito orgulho estarmos 
conseguindo as vitórias judiciais e também adminis-
trar, manter e melhorar a cada dia as condições des-
ses animais aqui na fazenda”, ressalta Parente. 

Engajado na luta pelos direitos dos animais 
desde 2011, o presidente da ONG ARA diz que os 
ativistas fizeram com o rebanho o que precisava 
ser feito. “Eram seres abandonados à própria sorte, 
sem cuidados, e que estavam literalmente morrendo 
de fome. Precisamos intervir e assim foi feito. Hoje 
cuidamos com muito amor e respeito de cada um 
deles”, comenta.

Dedicado à causa, Parente deixa um recado a 
quem deseja lutar por algo, mas não se sente capaz 
ou não acredita que pode dar certo. Ele diz que é 
preciso começar, objetivar e fazer. “O mundo pre-
cisa de seres que ajudem os outros, sejam eles hu-
manos ou não humanos. A nossa vida, depois que 
tomamos a decisão de ajudar, se torna mais leve, 
mais feliz”, finaliza.  

A nossA vidA, depois que 
tomAmos A decisão de AjudAr, se 
tornA mAis leve, mAis feliz”

O caso das 
búfalas de Brotas

A situação de abandono e maus-tratos das búfa-
las de Brotas veio à tona em 6 de novembro de 2021. 
Entre os animais, havia búfalas leiteiras e bezerros, 
além de dezenas de cavalos em estado grave de saú-
de e abandonados à própria sorte, confinados sem 
água e sem alimento. Também foram encontradas 
algumas valas com centenas de ossadas de animais. 

A ONG ARA nasceu em 2011, atuando 
com o acolhimento de cães e gatos. 
Em 2015, passou a fazer um trabalho 
de conscientização sobre a guarda 
responsável de animais e, no ano 
seguinte, começou a realizar resgatar 
animais silvestres e de grande porte.

A história das búfalas de Brotas 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 30. 

Alguns filhotes nasceram nos últimos meses e também 
estão sendo cuidados (Foto: Arquivo pessoal)

O rebanho é composto por mais de 1 mil animais 
(Foto: Arquivo pessoal)

https://www.change.org/p/abaten%C3%A3o-salve-as-b%C3%BAfalas-de-brotas
https://www.change.org/p/abaten%C3%A3o-salve-as-b%C3%BAfalas-de-brotas
http://change.org/BufalasAbateNao
http://change.org/BufalasAbateNao
https://www.bufalasdebrotas.org.br/
https://www.change.org/start-a-petition?source_location=homepage_large_button
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Aderência às mobilizações sociais digitais vem sendo incentivada pela 
Change.org, que destacou um analista para estreitar os laços com moradores e 
coletivos dessas localidades

Por: Mainary Nascimento

Norte e Nordeste intensificam 
atuação no universo das 
petições online 

Buscar um mundo no qual ne-
nhum cidadão seja menos empode-
rado. Essa é uma das principais mis-
sões da organização Change.org. Um 
dos maiores desafios para alcançar 
esse sonho é mostrar às pessoas que 
elas têm, sim, o poder de fazer a dife-
rença na sociedade. 

Inspirar, apoiar, orientar e, espe-
cialmente, oferecer meios e as fer-

ramentas para que as mudanças e o 
impacto aconteçam é o que sintetiza 
a atuação da maior plataforma de 
petições do mundo, segundo explica 
Monica Souza, diretora-executiva da 
organização no Brasil. 

Nos últimos meses, a Change.org 
colocou em prática um plano de ex-
pansão para atuar mais diretamente 
nas regiões Norte e Nordeste do País 

Quase um quarto de todos os usuários 
da plataforma vem dessas localidades. 
A equipe busca, agora, estreitar os la-
ços com esse público e incentivá-lo a 
explorar ainda mais e melhor o campo 
da mobilização social online. 

Assim como nas outras localida-
des, Monica explica que esse traba-
lho vai incluir não só o contato com 
os criadores de campanhas, mas tam-

bém a intermediação entre eles e as 
autoridades tomadoras de decisão. 
Neste semestre, algumas mobiliza-
ções locais já foram criadas e ampli-
ficadas, dando mais voz e força às 
pautas dos nortistas e nordestinos.    

Com larga experiência em cam-
panhas, causas humanitárias e 
trabalho social, Monica dirige sua 
equipe para que os brasileiros e bra-
sileiras possam se apropriar da pla-
taforma a fim de desempenhar sua 
participação cidadã, levantar suas 
bandeiras, engajar apoiadores, pres-
sionar tomadores de decisão e con-
quistar as mudanças que desejam 
ver na sociedade. 

À revista “Change.org Brasil em 
Notícias”, Monica contou um pouco 
sobre como esse trabalho está se de-
senvolvendo nas regiões Norte e Nor-
deste. Confira, a seguir, a entrevista 
na íntegra com a diretora-executiva 
da plataforma no Brasil e conheça 
importantes campanhas que estão 
ativas e buscando transformar reali-
dades nessas duas localidades. 

O circuito carnavalesco Dodô tem 32 anos de história (Foto: Manu Dias/GOVBA

Movimento recorreu a petição online para protestar contra transferência do Carnaval de Salvador

Neste semestre, a Change.org pas-
sou a atuar mais próxima de mobiliza-
ções nas regiões Norte e Nordeste do 
Brasil? Como se deu essa iniciativa? 

M: Essa iniciativa se deu por uma de-
manda crescente de novas petições 
e, consequentemente, novos usuários 
nestas regiões. Para atender essa de-
manda, fizemos um plano de expansão 
com um analista de campanhas dedi-
cado às pautas dessas localidades.

Monica, pode contar um pouco so-
bre como tem funcionado esse tra-
balho? Vocês estão em contato 
com peticionários e movimentos 
dessas regiões? 

M: Sim. Estamos em contato com or-
ganizações, coletivos, movimentos e 
ativistas destas regiões para utiliza-
rem a Change.org para a hospeda-
gem e engajamento de suas pautas, 
tanto locais quanto regionais e nacio-
nais. Nos nossos planos também es-

tá a realização de oficinas de capa-
citação para novos peticionários co-
nhecerem mais sobre a plataforma e 
o poder de mobilização que ela pos-
sibilita a todas as pessoas. Além do 
nosso trabalho com os futuros usuá-
rios, a Change.org também fará uma 
atuação com as mídias locais para a 
promoção destas agendas.

Pode contar um pouco sobre algu-
mas campanhas que surgiram em 
decorrência dessa atuação mais 
próxima da equipe da Change.org 
no Norte e Nordeste? 

M: Claro. Estamos acompanhando 
uma importante mobilização de mo-
radores, empresários, músicos, com-
positores e blocos carnavalescos de 
Salvador. O movimento “SOS Carna-
val Salvador” está em campanha para 
manter o tradicional circuito Dodô no 
Farol da Barra. A Prefeitura estuda a 
possibilidade de transferir a folia para 
a orla da Boca do Rio, o que interfere 
em uma questão cultural e de tradi-
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ção e também vai contra o desejo da 
maioria da população local e turistas. 
O abaixo-assinado criado pelo movi-
mento já reúne, em nossa platafor-
ma, 5,6 mil apoiadores. Além disso, o 
grupo também coletou outras milha-
res de assinaturas físicas. Ambos ca-
lhamaços de assinaturas chegarão às 
mãos das autoridades responsáveis.  

Reforce a mobilização 
em defesa do tradicional 
circuito carnavalesco de 
Barra-Ondina. Assine a 
petição do movimento 
“SOS Carnaval Salvador”: 
http://change.org/
FicaCircuitoBarraOndina

Já na região Norte, vale destacar 
uma mobilização em prol de melho-
rias nos serviços de saúde pública. 
A petição, que já engaja mais de 16 
mil pessoas, destaca alguns casos re-
correntes de mortes de crianças, na 
capital do Acre, Rio Branco, vítimas 
de síndromes respiratórias graves, 
nos últimos meses. As famílias estão 
cobrando explicações e apuração cé-
lere das autoridades. A mobilização 
aborda a falta de leitos de Unidade de 
Terapia Intensiva (UTI) pediátricos. 

Nós pressionamos diretamente 
o Ministério Público do Estado do 
Acre (MP-AC) e obtivemos uma res-
posta. O órgão se manifestou aos as-
sinantes da petição dizendo que a 1ª 
Promotoria de Justiça Especializada 
de Defesa da Saúde (PEDS) e a Pro-
motoria de Justiça Especializada de 
Defesa da Criança e do Adolescente 
instauraram procedimentos extra-
judiciais para apurar “as ventiladas 

falhas, ou omissões, no serviço de 
assistência à saúde e acompanhar 
a disponibilidade de leitos de pe-
diatria, medicamentos e insumos da 
rede pública voltada ao atendimento 
infantil”. As apurações prosseguem 
e nossa equipe continuará acompa-
nhando de perto. A mobilização par-
tiu de uma mãe de Rio Branco em so-
lidariedade às outras que perderam 
suas crianças. 

Apoie também 
o abaixo-assinado que 
pede melhorias na 
saúde pública do Acre. 
Junte-se à campanha 
em: http://change.org/
SOSSaudeNoAcre     

Monica, atualmente, a plataforma de 
vocês possui mais de 39 milhões de 
usuários em todo o Brasil. Você tem 
algum recorte relacionado ao públi-
co dessas regiões? Os moradores 
do Norte e Nordeste se engajam em 
abaixo-assinados online? 

M: Podemos afirmar através de da-
dos coletados pela Change.org que 
21% dos nossos usuários são da re-
gião Norte e Nordeste, o que signifi-
ca que temos uma parcela significati-
va dessa população atuando no uni-
verso do ativismo digital, mas ainda 
há muito a explorar no campo de mo-
bilização social online. O maior abai-
xo-assinado na Change.org Brasil até 
hoje, por exemplo, foi criado por uma 
jovem de Manaus contra o desmata-
mento na Amazônia. Já são mais de 6 
milhões de assinaturas coletadas não 
só no Brasil, mas em vários países.

temos umA pArcelA 
significAtivA dessA 
populAção AtuAndo 
no universo do 
Ativismo digitAl”

A Change.org faz um importante 
trabalho de encaminhamento das 
petições às autoridades responsá-
veis por solucionar as demandas. 
A atuação de vocês no Norte e Nor-
deste também vai incluir esta me-
diação entre peticionários e toma-
dores de decisão? 

M: O fluxo do nosso trabalho será o 
mesmo para as outras regiões, mas 
com uma pessoa dedicada somen-
te a este objetivo. A intermediação 
da Change.org entre peticionários e 
tomadores de decisão é fundamen-
tal para a credibilidade e sucesso de 
um abaixo-assinado. A petição rela-
cionada à saúde pública no Acre, que 
comentei anteriormente, é um ótimo 
exemplo disso. Continuaremos sem-
pre em busca de uma vitória para as 
petições em nossa plataforma.

continuAremos 
sempre em buscA de 
umA vitóriA pArA As 
petições em nossA 
plAtAformA”

Monica, você tem a missão de coman-
dar   a maior plataforma de tecnologia 
voltada à mudança social do Brasil. O 
que você diria aos nortistas e nordes-
tinos que desejam liderar ou se enga-
jar em alguma mobilização, mas não 
acreditam que pode dar certo?

M: Nos últimos anos o ativismo digi-
tal no País tem crescido muito. Uma 
plataforma de mobilização digital é 

Experiente em campanhas, Monica dirige a equipe da Change.org no Brasil (Foto: Arquivo pessoal)

uma grande oportunidade para pe-
ticionários se conectarem com ou-
tras pessoas que têm os mesmos an-
seios e apoiam suas pautas e causas. 
É uma forma de engajar mais gente e 
fazer pressão para a conquista do ob-
jetivo. Já vimos petições crescerem 
rapidamente porque milhares de pes-
soas estavam dispostas a lutar pelo 
mesmo propósito. O chamado “ati-
vismo de sofá” é real e dá resultados 
porque hoje vivemos em um mundo 
online. O trabalho que fazemos todos 

os dias na Change.org é um dos resul-
tados dessa realidade. 

Gostaria de comentar mais algu-
ma coisa sobre a atuação da orga-
nização? 

M: Vale sempre lembrar que a Chan-
ge.org é uma plataforma livre, gratui-
ta, plural e aberta. Acreditamos que 
nenhum cidadão deve ser menos 
empoderado. Não criamos, mas hos-

pedamos petições, colocando à dis-
posição nossos recursos tecnológi-
cos e expertise da nossa equipe pa-
ra que todos possam lançar as mobi-
lizações que desejam, somar forças 
com milhões de apoiadores e desco-
brir novos meios para dialogar com 
líderes políticos e autoridades. Atu-
almente, temos mais de 39 milhões 
de usuários somente no Brasil e acu-
mulamos mais de 1.000 vitórias, aju-
dando a fortalecer o exercício cida-
dão e a democracia. 

o chAmAdo ‘Ativismo de sofá’ é reAl e dá 
resultAdos porque hoje vivemos em um 

mundo online” 

https://www.change.org/p/ficacircuitobarraondina-prefsalvador-brunoreisba-e-camarasalvador-o-circuito-dod%C3%B4-barra-ondina-%C3%A9-tradi%C3%A7%C3%A3o-cultura-e-fonte-de-renda-para-milhares-de-pessoas-no-carnaval-de-salvador?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=db21f920-e67d-11ec-91fa-cd47c2e11b50
https://www.change.org/p/ficacircuitobarraondina-prefsalvador-brunoreisba-e-camarasalvador-o-circuito-dod%C3%B4-barra-ondina-%C3%A9-tradi%C3%A7%C3%A3o-cultura-e-fonte-de-renda-para-milhares-de-pessoas-no-carnaval-de-salvador?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=db21f920-e67d-11ec-91fa-cd47c2e11b50
http://change.org/FicaCircuitoBarraOndina
http://change.org/FicaCircuitoBarraOndina
http://change.org/SOSSaudeNoAcre
http://change.org/SOSSaudeNoAcre
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Projeto “Voto Pela Saúde” e campanhas ligadas às causas do meio ambiente, 
animais, educação e justiça econômica engajam milhões de brasileiros

Por: Mainary Nascimento

Eleições 2022: 
Reconhecidas como forma eficaz de participa-

ção cidadã, as petições online estão sendo utiliza-
das pela população para o encaminhamento de pau-
tas aos candidatos que concorrerão a cargos nas 
próximas eleições. Saúde, meio ambiente, direitos 
dos animais, educação e justiça econômica são al-
guns dos temas que engajam milhões de brasileiros.

Pelo menos 16% de toda a população do País 
recorre às petições para exercer seu papel na de-
mocracia: apresentar demandas, reivindicar direitos, 
propor soluções e cobrar autoridades. Nos abaixo-
-assinados, costumeiramente direcionados ao setor 
público, as autoridades encontram uma chance de 
conhecer os anseios e as necessidades do povo. 

Em outubro, candidatos à Presidência da Re-
pública, governos estaduais, assembleias legisla-
tivas estaduais, Câmara dos Deputados e Senado 
Federal vão disputar cargos eletivos. Ao passo em 
que a corrida eleitoral se intensifica, crescem tam-
bém os debates e movimentos, por meio de mani-
festos e abaixo-assinados, de diferentes grupos e 
partes da sociedade. 

“O abaixo-assinado online é um potente ins-
trumento de mobilização social e política. É uma 
ferramenta plural e democrática”, enfatiza Débora 
Pinho, gerente de campanhas da Change.org Bra-
sil. A profissional destaca que as petições empo-
deram as pessoas para que elas tenham o poder 
da mudança em suas mãos a partir do apoio que 
recebem das demais. 

Pensando em amplificar a voz e a participação da 
população nessas eleições, a organização Change.org 
está mobilizada para fazer chegar a candidatos e dire-
tórios políticos grandes abaixo-assinados que foram 
hospedados em sua plataforma nos últimos anos. 

Segundo explica a gerente de campanhas da 
plataforma, que também estará à frente das entre-
gas, esse encaminhamento é uma forma de aber-
tura de diálogo com os candidatos e partidos po-
líticos sobre os anseios da sociedade civil para o 
próximo pleito eleitoral. 

“ Promover a entrega das assinaturas dessas 
seis petições criadas na plataforma por cidadãos e 
organizações aos candidatos e partidos tem como 
objetivo a celebração do exercício da plena cida-
dania, da democracia e da importância do debate 
saudável”, afirma. 

é A celebrAção do exercício 
dA plenA cidAdAniA, dA 
democrAciA e dA importânciA do 
debAte sAudável”

Entre as pautas que estão sendo encaminhadas 
está o projeto “Voto Pela Saúde”, idealizado pela Co-
labore com o Futuro, a primeira empresa de mobili-
zação social e advocacy da América Latina. Por dois 
meses, um formulário ficou aberto e reuniu sugestões 
dos brasileiros sobre o que deve ser priorizado na 
área da saúde nos próximos anos de governo.  

A intenção, conforme detalha Carolina Cohen, 
cofundadora da Colabore com o Futuro, foi propor 
uma construção colaborativa dos planos de governo. 
“Pretendemos desenvolver uma experiência inova-
dora para estimular uma participação mais ativa na 
construção da política em nosso país. Também que-
remos mostrar aos políticos que conhecemos os pro-
cessos e que os cidadãos estão atentos e de olho nas 
promessas de campanha”, ressalta a empreendedora. 

O formulário criado pelo projeto “Voto Pela 
Saúde” contemplou questões como estrutura do 
sistema, gestão e financiamento, planejamento, 
acesso, ciência e tecnologia, redes de atenção à 
saúde e outras etapas do processo que englobam 
o atendimento à população.

Para potencializar a ação, a Colabore com o 
Futuro também abriu uma petição online, solici-
tando que os candidatos levassem em considera-
ção o documento final na hora de elaborar seus 
planos de governo. O abaixo-assinado engajou 
mais de 30 mil apoiadores.

Carolina detalha que a petição possibilitou que 
mais pessoas participassem do projeto. Ou seja, 
aquelas que tiveram alguma dificuldade no preen-
chimento do formulário, puderam assinar a petição 
reforçando a importância dos candidatos recebe-
rem o documento que apresenta a voz da popula-
ção brasileira. “Uma petição foi a solução perfeita!”, 
diz Carolina. 

“Em um ano de eleição, toda a sociedade par-
ticipa da escolha dos nossos líderes, e isso é muito 
importante para garantir a democracia”, diz a ativis-
ta. “Queremos participar da construção dos planos 
de governo, garantindo que a voz do povo, de fato, 
seja ouvida e que sejam construídos programas e 

população usa petições 
online para enviar demandas 

aos candidatos e partidos
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políticas que atendam as necessidades reais da po-
pulação”, acrescenta Carolina sobre a necessidade 
de os cidadãos irem além do voto a cada dois anos. 

queremos pArticipAr dA 
construção dos plAnos de 
governo, gArAntindo que A voz 
do povo, de fAto, sejA ouvidA”

Entregas

Os abaixo-assinados online permitem que pau-
tas sejam levantadas e intensificadas na socieda-
de. Com a facilidade e alcance da internet, alguns 
chegam a proporções gigantescas, o que demons-
tra a eficiência da ferramenta para a promoção de 
debates urgentes.

A participação cidadã é requisito básico da 
democracia. Ao menos seis petições, que juntas 
engajam milhões de brasileiros, estão propiciando 
conexão entre eleitores e candidatos. 

Desde julho, o abaixo-assinado que faz parte do 
“Voto Pela Saúde” está sendo entregue a candidatos 
e partidos junto com o documento final do projeto. 
Entre os que receberam estão José Maria Eymael, 
candidato à Presidência pelo partido Democracia 
Cristã (DC) e a assessoria de Simone Tebet, candi-
data pelo Movimento Democrático Brasileiro (MDB).   

“Já fizemos alguns contatos e reuniões com 
partidos, explicando o projeto e pedindo que cas-
cateiem o documento quando enviarmos para to-
dos os seus candidatos”, comenta a cofundadora 

da Colabore com o Futuro. O foco da entrega são 
os candidatos à Presidência da República e gover-
nos dos Estados, que são quem apresenta planos 
de governo. Apesar disso, concorrentes a deputa-
dos estaduais e federais e senadores também po-
dem ser sensibilizados. 

Além das contribuições recebidas pela popula-
ção no formulário, o “Voto Pela Saúde” também con-
templa temas de petições da área hospedadas nos 
últimos quatro anos pela Change.org. De 2019 até 
agora, o top 100 de maiores abaixo-assinados cria-
dos pelos brasileiros, na plataforma, sobre o tema da 
saúde, reuniu mais de 14 milhões de assinaturas.

Ainda sobre a pauta de saúde pública, um abai-
xo-assinado liderado pela Associação Brasileira de 
Saúde Coletiva (Abrasco) chama a atenção das 
discussões deste período de corrida eleitoral para 
a necessidade de fortalecimento do Sistema Único 
de Saúde, o SUS. 

Para além da área da saúde, a equipe da Chan-
ge.org também está atuando no encaminhamento 
de outras campanhas. No tema de meio ambiente, o 
foco é uma petição pelo fim das queimadas no Pan-
tanal, que reúne 1,3 milhão de apoiadores. No seg-
mento de defesa dos animais, a ação fica por conta 
de uma campanha pela proibição da exportação de 
animais vivos, liderada pela ativista Luisa Mell em 
parceria com a organização Mercy For Animals. 

Já no tema de educação, a ideia é sensibilizar 
os candidatos com uma mobilização em defesa das 
universidades públicas, que está ativa desde 2019 
e engaja 1,6 milhão de pessoas. Por fim, uma cam-
panha lançada pelo Instituto Brasileiro de Defesa 
do Consumidor (Idec) aborda o desemprego, a in-
flação e a fome, sendo a protagonista da área de 
justiça econômica.

Ativismo digital presente 
na vida política

O uso de petições online como ferramenta para 
a participação social é recorrente para a Colabore 
com o Futuro. Ativista da área da saúde, Carolina ex-
plica que enxerga o instrumento como uma forma 
muito simples de a sociedade demonstrar apoio a 
causas importantes. 

A empreendedora lembra que existe uma sé-
rie de canais oferecidos pelo governo para escutar 
os cidadãos, mas que, muitas vezes, os meios são 
complexos e acabam deixando a manifestação da 
sociedade restrita. “É o caso de participação em 
consultas públicas”, diz.

“Com as petições, conseguimos levar as assi-
naturas para os tomadores de decisão, mostrando 
a opinião dos brasileiros sobre determinado tema, 
sem que a população tenha dificuldade de partici-
par”, explica Carolina, que foi eleita como uma das 
seis empreendedoras e inovadoras mais admiradas 
em saúde, em votação popular promovida pelo He-
alth Innova Hub.  

com As petições, conseguimos 
levAr As AssinAturAs pArA 
os tomAdores de decisão, 
mostrAndo A opinião dos 
brAsileiros”

A cofundadora da Colabore com o Futuro é es-
pecialista na criação de estratégias de engajamen-
to social e político da sociedade civil nos processos 
de decisão em saúde. 

Ativista do meio há mais de uma década, Caroli-
na se especializou em advocacy e participação social. 
Hoje, acredita que a sociedade pode e deve participar 
dos processos de decisão em saúde. Por isso, dedica 

sua atuação para educar as pessoas em direção a es-
sa participação, objetivando garantir a construção de 
políticas públicas mais justas e efetivas.

Para quem deseja lutar por alguma causa, mas se 
sente impotente, a ativista diz que o simples fato de 
querer já dá força para fazer a diferença. Ela enfatiza 
que, além da intenção de “transformar algo”, é preciso 
ter bem claro qual é “a sua causa” ou “que mudança 
você quer ver no mundo” para, assim, saber quais ca-
minhos precisa seguir para conseguir realizar.

“Também é importante descobrir quem mais 
tem a mesma causa ou vontade que você e se jun-
tar com essas pessoas, ONGs ou empresas. Quan-
do temos a nossa voz forte e ampliada é muito mais 
fácil chamarmos a atenção de quem de fato pode 
mudar as coisas”, pontua. 

quAndo temos A nossA 
voz forte e AmpliAdA é muito mAis 
fácil chAmArmos A Atenção”

Outra dica que a ativista sugere é acessar as re-
des sociais da Colabore com o Futuro para conhecer 
e entender outras formas de participação social pos-
síveis no País. “Com certeza isso trará boas ideias e 
clareza para a sua atuação, que pode ser algo bem 
simples como compartilhar campanhas ou partici-
par de consultas públicas, como algo mais comple-
xo, como montar um observatório cidadão ou fazer 
pesquisas em portais de transparência”, finaliza.  

 

A Colabore com o Futuro é a primeira 
empresa de mobilização social e 
advocacy da América Latina. 
O objetivo de suas ações é mobilizar 
a sociedade a participar das decisões 
de saúde junto ao governo, criando 
de maneira transparente e sustentável 
políticas públicas mais democráticas, 
justas e efetivas. https://www.
colaborecomofuturo.com / 
@colaborecomofuturo

Algumas entregas estão sendo feitas de forma online 
(Foto: Reprodução) 

Carolina Cohen é ativista da causa da saúde há mais 
de 10 anos (Foto: Arquivo pessoal)
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Quase 60 mil pessoas já se engajaram na causa; objetivo é tornar 
permanente lei que inibe o uso desses animais como isca

Por: Mainary Nascimento

Ativistas e especialistas 
se unem em campanha 
para salvar os botos da 
Amazônia

Icônico, boto cor-de-rosa vive somente nos rios da 
Amazônia (Foto: Simon Ager/Sea Shepherd)

Um grupo formado por ativistas e especia-
listas está em missão para salvar o icônico boto 
cor-de-rosa. A espécie, já ameaçada de extinção, 
tem sua carne usada como isca por pescadores do 
peixe Piracatinga, o que representa um risco para 
sua sobrevivência. A luta de estudiosos e proteto-
res dos animais é para tornar permanente a lei que 
proíbe essa pesca.

Em junho, a moratória da Piracatinga, que im-
pede a pesca e a comercialização do peixe no Bra-
sil, foi renovada pelo período de mais um ano. Ati-
va desde 2015, quando entrou em vigor por cinco 
anos, esta é a terceira vez que a medida é renovada 
pelo prazo de 12 meses. Os especialistas, entre-
tanto, apontam a necessidade de estudos por pelo 
menos 12 anos. 

A moratória está válida até 2 de julho de 2023, 
pela Portaria de número 1.0821/2022 da Secretaria 
de Aquicultura e Pesca, do Ministério da Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento (Mapa). Em tempo para 
a tomada da decisão sobre a renovação da medida, 
uma petição em defesa dos botos da Amazônia, com 
55 mil assinaturas à época, foi enviada ao Ministério. 

O abaixo-assinado, lançado pela ONG Sea 
Shepherd - organização que protege o oceano e 
seus ecossistemas - conta agora com quase 57 mil 
assinaturas, pressionando o governo pela exten-
são da moratória por tempo indeterminado. Além 
da petição, um ofício com embasamento científico 
foi enviado ao Mapa e à Secretaria de Aquicultura 
e Pesca (SAP). 

O ofício enviado pela organização também pe-
de que sejam adotadas medidas de redobrada pro-
teção dos órgãos competentes em favor dos botos, 
além de que seja “retomada uma agenda positiva 
na região para garantir os direitos de todos a um 
meio ambiente equilibrado e saudável, como forma 
de preservar para as presentes e futuras gerações”. 

Nathalie Gil, CEO do Instituto Sea Shepherd no 
Brasil, diz que a petição foi essencial para a pressão 
que os ativistas e especialistas estão fazendo. “[O 
abaixo-assinado] é a cereja no topo de uma gran-
de montanha do movimento de sensibilização do 
brasileiro que a gente conseguiu obter. A petição 
permite ao brasileiro se sentir contribuinte nesse 
movimento”, fala.
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A petição permite Ao brAsileiro 
se sentir contribuinte nesse 
movimento” 

A porta-voz da campanha comenta que, gra-
ças à mobilização, agora há um grupo de brasilei-
ros muito mais cientes do que está acontecendo 
com os botos na Amazônia. Existe um Grupo de 
Trabalho (GT), formado por membros do governo 
federal, de ONGs e de instituições de pesquisa, que 
discute a moratória. Nathalie ressalta que, agora, 
este grupo está mais forte.

“Quando a Sea Shepherd está nesses grupos de 
debate, dentro dessas organizações, a gente vem 
não só como Sea Shepherd, mas também com todo 
esse grupo de cidadãos que querem a permanência 
da moratória”, explica em referência aos quase 60 mil 
signatários. “A gente tinha essa petição como uma 
ferramenta extra”, acrescenta a CEO da organização. 

Com o desejo de criar movimentos que mudam 
o mundo, desde 2018 Nathalie atua no mundo da 
sustentabilidade. Na opinião dela, muitas pessoas 
têm um certo receio ou relutância de se envolver 
com a área porque imaginam que seu movimen-
to sozinho não será capaz de resolver tanta coisa 
grande do meio. Entretanto, a ativista defende e 
destaca cada atuação. 

“Por mais que dê aquele desespero que você tá 
sozinho num oceano de coisas erradas, nós somos 
gota, mas a gente também é o oceano”, pondera. 
“E só assim se mudam as coisas, quando a gente 
age como aquela gota, mas também como aquele 
oceano”, completa. 

nós somos gotA, mAs A gente 
tAmbém é o oceAno”

Para aqueles que têm vontade de abraçar ou 
atuar em alguma causa, Nathalie destaca a impor-
tância sobre as escolhas diárias que cada um faz, 
desde o que consome, como descarta os resíduos, 
como gasta o tempo extra para projetos voluntários, 
até mesmo questionar o seu trabalho para ter algum 
tipo de benefício para a sociedade e para o planeta. 

“Eu penso muito que, como cidadãos, essa é a 
única coisa que a gente pode fazer para o planeta: 
as nossas pequenas ações diárias. Isso é um gran-
de passo para a mudança que a gente precisa ver 
no mundo”, fala a ativista sobre atuar reverberando 
positividade.

Estudar para conhecer 
e conservar 

Somente após anos de estudos - pelo menos 
mais de uma década - é que as pesquisas poderão 
apresentar elementos suficientes para uma fisca-
lização adequada para a proteção dos botos. Por 
isso, os ativistas e estudiosos consideram inviável 
ter que, a cada ano, solicitar por mais prazo para a 
moratória da Piracatinga, arriscando a decisão de 
um cancelamento da lei. 

A piracatinga é um peixe bagre, que se alimen-
ta preferencialmente de carne morta, e possui altas 
concentrações de mercúrio e outros metais pesa-
dos, tóxicos à saúde. A pesca, que além da carcaça 
de boto utiliza carne de jacaré como isca, é ilegal 
desde 1988, no Brasil.

Na Colômbia, apesar de também ter venda 
proibida desde 2017, a piracatinga é consumida. 
Com a intenção de exportar ilegalmente esse pei-
xe ao país vizinho, pescadores de piracatinga aca-

bam promovendo uma matança intencional dos 
botos na Amazônia. 

Este tipo de pesca leva à morte uma quantidade 
estimada entre 300 e 4 mil botos por ano, o que cau-
sa um grande impacto para a sobrevivência da es-
pécie. Atualmente, ela já é considerada como “amea-
çada de extinção” na lista da International Union for 
Conservation of Nature (IUCN), e estudos já indicam 
a necessidade de passar a “risco crítico de extinção”.   

A estimativa é de que, a cada 10 anos, as popu-
lações desses mamíferos diminuem pela metade. 
Sem medidas de proteção e fiscalização, os pesqui-
sadores acreditam que o icônico boto cor-de-rosa 
pode ser extinto em apenas algumas décadas, já 
que, apesar de ser protegido por lei, o declínio de 
suas populações e o aumento das ameaças contra 
ele continuam.  

Está em curso uma pesquisa científica mundial 
sobre o boto cor-de-rosa, como é popularmente 
conhecido o boto amazônico (Inia geoffrensis), e o 
tucuxi (Sotalia fluviatilis). A pesquisa objetiva in-
formar a saúde populacional, bem como a densida-
de das espécies. 

Sannie Brum, doutora em Ciências Biológicas 
pelo Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia 
(INPA), é a pesquisadora-chefe do órgão na expe-
dição “Boto da Amazônia”. Ela trabalha na região 
desde 2017, sempre sempre com os botos verme-
lhos e os tucuxis.  

Para a doutora, que também é sou pesquisa-
dora da Associação Amigos do Peixe-Boi (AMPA), 
a petição organizada pela Sea Shepherd auxilia 
para que o grupo de pesquisadores tenha uma fer-
ramenta para mostrar que a sociedade civil está 
interessada mais na proteção dos botos do que na 
pesca da piracatinga - um peixe que desconhecem 
e não consomem.

Sua assinatura pode fazer a diferença! 
Junte-se agora à mobilização em 
defesa dos botos da Amazônia: 
http://change.org/SalveOsBotos    

Nathalie atua no mundo da sustentabilidade há quatro 
anos (Foto: Simon Ager/Sea Shepherd)

Expedição de pesquisadores estuda os botos da Amazônia 

(Foto: Gabriel Fonseca/Sea Shepherd)
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Na expedição “Boto da Amazônia”, os pesqui-
sadores monitoram cerca de 1.200 km de águas 
dos rios Solimões e Purus, em uma área bastan-
te expressiva da Amazônia central. Embarcada, a 
equipe formada por sete observadores passa qua-
se um mês fazendo a contagem dos botos, diaria-
mente, das 7 horas até enquanto houver luz ade-
quada no ambiente. 

Os profissionais que contam os botos utilizam, 
para o trabalho, duas plataformas de observação 
do barco recreio - a proa e a popa - e o método 
Distance Sampling. 

“A gente identifica qual é a distância que a 
gente está da observação dos animais, quantos 
animais tem no grupo e utiliza todos esses pa-
râmetros, e parâmetros ambientais também, se a 
gente tem onda, se tem muito muito sol”, explica 
Sannie sobre como são feitas as estimativas de 
densidade e abundância de botos na área moni-
torada pela equipe.

Dedicação e amor 
pelos botos

A doutora Sannie tem uma curiosidade imen-
sa sobre os botos, afinal eles são a sua “pergunta 
científica”, seu “objeto de estudo” e de trabalho. 
Porém, muito mais que isso, ela conta que eles são 
eles são o motivo de seu encantamento pela Ama-
zônia e pela ciência.   

“São animais extremamente interessantes e 
adaptados a esse bioma que é tão encantador, tão 
único e tão importante. A gente tem muitas pergun-
tas a respeito do bioma amazônico, dos botos e de 
como eles estão ali vivendo nesse ambiente tão in-
crível. Perder uma espécie dessa, na verdade, é uma 
coisa que a gente não gosta nem de pensar”, fala. 

perder umA espécie dessA, nA 
verdAde, é umA coisA que A gente 
não gostA nem de pensAr” 

A pesquisadora do INPA explica que os botos es-
tão se desenvolvendo na região da Amazônia há mais 
de 30 milhões de anos e, por isso, têm características 

únicas, que nenhuma outra espécie tem para viver 
naquele ambiente. Segundo a especialista, a extinção 
desses mamíferos significaria a perda de uma infor-
mação genética muito importante da biodiversidade.

“Perder isso seria muito trágico, até porque a 
gente não sabe o que acontece se a gente perde 
uma espécie tão importante, tão icônica para a 
Amazônia. A gente não sabe o que vai acontecer 
com o bioma”, alerta a especialista em ecologia e 
conservação desses animais.  

A boa notícia, na visão de Sannie, é que, apesar 
de imensas ameaças e projeções aterrorizantes, os 
botos são abundantes e ainda dá tempo de salvá-los. 

“O golfinho da China também era abundan-
te, também era muito comum ali na região [do rio 
Yang-Tsé, na China] e ele foi realmente extinto. En-
tão é real, isso pode acontecer sim na Amazônia, 
mas a gente sabendo, entendendo e conhecendo 
esses animais, esses perigos, e trabalhando com 
ações importantes para que a gente possa preser-
vá-los, a gente tem bastante tempo para evitar que 
isso aconteça”, chama atenção a pesquisadora-
-chefe da expedição.  

Na luta pela conservação dos botos, Sannie des-
taca que as renovações da moratória da Piracatinga 
são batalhas que vêm sendo vencidas. Ela pontua 
que há a pressão oposta do comércio de peixes e 
de empresas frigoríficas da Amazônia que exploram 

esse pescado. “A gente ter conseguido com que a 
preservação desses animais seja mais relevante do 
que é o recurso financeiro a essas empresas é com 
certeza uma importante batalha [vencida]”, diz.  

A profissional do INPA ressalta, ainda, que a 
moratória foi a única política pública nos últimos 
35 anos para a proteção dos botos. Segundo conta, 
o plano de ação para a espécie carece de recursos 
financeiros para sua execução, e áreas protegidas 
nunca foram definidas. 

Sannie explica que os botos são espécies de vida 
longa que tem um filhote a cada 3 anos. Ou seja, têm 
uma taxa reprodutiva e uma possibilidade de aumen-
to populacional muito pequenas. Ela afirma que, por 
mais abundante que seja a espécie, nenhuma conse-
gue se recuperar diante da taxa de mortalidade in-
fluenciada pelas perdas na pesca da Piracatinga.

“Essa expectativa de sobrevivência diminuiu 
bastante, diminuiu significativamente no período 
de caça para a pesca da Piracatinga”, destaca a es-
pecialista. 

Segundo Sannie, essas são algumas informa-
ções que os estudiosos levantaram, porém, ainda 
faltam mais, como se a população de botos está 
estabilizada, em declínio ou em aumento, e se está 
conseguindo se recuperar dessa mortalidade. Por 
isso, estão em luta para que a moratória seja per-
manente e, assim, tenham tempo suficiente para 
estudar a espécie. 

“A gente precisa desse tempo para poder enten-
der qual é realmente o impacto [da moratória] e to-
mar as melhores decisões”, justifica Sannie. “A gente 
precisa entender isso muito bem para tomar decisões 
de manejo de conservação importantes para salvar 
essa espécie icônica”, diz a cientista, que afirma ter a 
preservação dos botos como “tarefa de vida”.

A campanha em defesa dos botos também 
conta com um documentário lançado pela Sea She-
pherd com a intenção de conscientizar a socieda-
de. De produção própria e direção de Bruna Arcan-
gelo, o filme “Rota Vermelha: Crimes na Amazônia 
Rio Adentro” está no Youtube. 

A Sea Shepherd Brasil é uma 
organização de conservação marinha, 
sem fins lucrativos, que atua em 
defesa dos oceanos e combate 
atividades que destroem seus 
habitats. Desde os gigantes do mar 
até as menores criaturas, a missão 
da Sea Shepherd é proteger todas 
as espécies marinhas que vivem no 
oceano. Conheça mais em: 
https://seashepherd.org.br/ 

Sannie Brum tem como tarefa de vida manter os botos da 
Amazônia bem e saudáveis (Foto: Simon Ager/Sea Shepherd)

Pelo menos 12 anos são necessários para os estudos (Foto: Gabriel Fonseca/Sea Shepherd)
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75 mil pessoas se 
uniram em campanha 
para salvar mexicana 
condenada a 100 
chicotadas no Catar
De vítima a condenada: após apresentar queixa de abuso sexual, 
Paola Schietekat foi acusada de ter um caso extraconjugal; 
mobilização engajou milhares de pessoas no Brasil e no México

Por: Mainary Nascimento

O sonho de trabalhar para o Comitê que de-
senvolve políticas públicas para a Copa do Mundo 
de 2022, no Catar, quase terminou como pesade-
lo para a mexicana Paola Schietekat, de 27 anos. 
Vítima de abuso sexual enquanto dormia, Paola 
foi transformada em acusada e por pouco não foi 
condenada a uma pena de até 7 anos de prisão e 
100 chicotadas. 

A história veio à tona nas redes sociais e che-
gou ao conhecimento da também mexicana Julieta 
Guzmán González, que decidiu lutar por justiça. A 
jovem acessou a plataforma global Change.org pa-
ra criar um abaixo-assinado em defesa de Paola. 
Aberta no México, sua petição repercutiu no Brasil 
e engajou 74.758 apoiadores nos dois países. 

Enquanto a mobilização crescia e a repercus-
são sobre o caso aumentava nas redes sociais, as 
autoridades mexicanas foram pressionadas a inter-
vir e assumir a defesa da jovem. 

Era junho de 2021, Paola dormia em seu apar-
tamento em Doha, capital do Catar, quando foi ví-
tima de abuso sexual. Após o crime, a jovem pro-
curou as autoridades para apresentar a queixa. 
Surpreendentemente, o tribunal criminal liberou 
o agressor e convocou a vítima a uma audiência 
para decidir sobre uma condenação contra ela por 
“caso extraconjugal”. 

“O homem mentiu que Paola era sua namora-
da, então o tribunal deixou de vê-la como vítima e 
começou a condená-la, até mesmo pedindo provas 

Petição por justiça a Paola ganhou 
versões em espanhol e português 

(Foto: Instagram)
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O evento terá duração de quase 1 mês 

(Foto: Divulgação/Fifa)

de virgindade”, explicou Julieta no texto da peti-
ção online que criou. Sensibilizada pelo drama de 
sua compatriota, a mexicana levou a campanha por 
justiça adiante pedindo ajuda para que Paola não 
fosse abandonada. 

Neste meio-tempo, audiências foram marcadas 
e Paola teve que deixar o país para se proteger. O 
Ministério das Relações Exteriores do México fi-
nalmente interveio e se reuniu com a jovem para 
assumir sua defesa. Depois disso, uma terceira au-
diência foi agendada. 

Em abril, foi anunciado que a condenação e as 
acusações contra a jovem tinham sido retiradas. 
Depois de reunir quase 30 mil assinaturas no Bra-
sil e aproximadamente 46 mil no México, a cria-
dora da campanha em defesa de Paola declarou 
vitória na mobilização. 

“A sentença de 7 anos e 100 chicotadas não 
prosseguirão e Paola não enfrentará nenhum jul-
gamento a partir de agora”, postou a jovem na 
página do abaixo-assinado. “Esta é uma grande 
notícia para ela e para todas as mulheres que têm 
sido vítimas do sistema! Obrigada por levantar sua 
voz por ela, juntando-se a esta petição. Consegui-
mos!”, comemorou. 

obrigAdA por levAntAr suA voz, 
juntAndo-se A estA petição. 
conseguimos!”

União de forças 

A campanha vitoriosa por justiça a Paola so-
ma-se a outras mobilizações que todos os dias se 
tornam vitoriosas na plataforma Change.org. No 
mundo, a organização contabiliza uma vitória por 
hora. Somente no Brasil, ao longo dos 10 anos em 
que a plataforma está ativa no país, mais de 1 mil 
histórias de mobilização conseguiram alcançar o 
tão sonhado final feliz. 

Muitas mobilizações de repercussão ou impac-
to internacional recebem divulgação simultânea em 
diferentes países onde a plataforma Change.org está 
ativa. Assim como petições de outros países passam 
por tradução para o Português e engajam pessoas no 

Brasil, campanhas brasileiras também ganham ver-
sões em outros idiomas e chegam a outras nações. 

O maior abaixo-assinado já criado no Brasil, 
por exemplo, recebeu tradução para cinco idiomas 
e coletou assinaturas em diversos países, como Itá-
lia, Estados Unidos e Alemanha. A petição, que é 
contra o desmatamento na Amazônia, reúne mais 
de 6 milhões de apoiadores. 

Copa do Mundo no Catar 

Pela primeira vez na história, o maior evento 
do mundo do futebol será realizado em um país do 
Oriente Médio. A Copa do Mundo de 2022 está pre-
vista para começar em 20 de novembro. A compe-
tição terá duração de quase um mês, encerrando-
-se em 18 de dezembro. 

A escolha do Catar como sede da competição 
vem gerando preocupações importantes em rela-
ção à diversidade e aos Direitos Humanos. Paola 
Schietekat quase foi vítima da Lei Sharia, o sistema 
jurídico do Islã que baseia todas as normas de vida 
do país na religião. 

Assim como o adultério - acusação que tenta-
ram imputar à mulher mexicana - a homossexuali-
dade é ilegal no Catar. Pessoas que se reelacionam 
com outras do mesmo sexo podem ser criminal-
mente acusadas e também sofrerem pena de pri-
são de até 7 anos.

Além da cultura, outra polêmica envolve o país 
sede dos jogos desde o momento de sua escolha. 
Ainda em 2019, denúncias de corrupção apontaram 
irregularidades na eleição do Catar como anfitrião 
da Copa do Mundo de 2022. O fato foi noticiado 
pela imprensa mundial. 

(Foto: Reprodução)
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Projeto de Lei nº 3890/2020 já conta com o apoio de mais de 30 mil pessoas em 
abaixo-assinado hospedado pela Change.org 

Por: Celeste Leite dos Santos*

*Celeste Leite dos Santos - @celeste_leite_santos - É uma das autoras do anteprojeto de lei 
do Estatuto da Vítima. Promotora de Justiça, gestora do Projeto de Acolhimento de Vítimas, 

Análise e Resolução de Conflitos (Avarc) do Ministério Público do Estado de São Paulo 
- @projetoavarc -, idealizadora do Memorial Avarc em homenagem às vítimas da Covid-19 e 
Presidente do Instituto Pró-Vítima. É Mestre em Direito pela Pontifícia Universidade Católica 

de São Paulo (PUC-SP) e Doutora em Direito pela Universidade de São Paulo (USP).

Estatuto da Vítima é forma 
de humanização do sistema 
de justiça, segurança 
e saúde pública

Pronto para ser pautado em plenário, o Estatuto da 
Vítima amarga com a crise política vivenciada pelas elei-
ções de 2022. Ao lado de medidas sem nenhum reflexo 
na vida do cidadão, tais como orçamentos secretos, o 
pedido de urgência aguarda desde maio sua apreciação 
pelo presidente da Câmara dos Deputados.

A revolução das vítimas é silenciosa. Fruto de anos 
de lágrimas, sofrimento e traumas contínuos, além de 
pesquisa de campo que se iniciou com o Projeto Avarc 
em 2018, o Projeto de Lei nº 3890/2020 já conta com 
o apoio de mais de 30 mil pessoas no abaixo-assinado 
hospedado pela Change.org. 

O conceito de vítima, adotado pelo projeto de auto-
ria do deputado Rui Falcão, abrange as diferentes formas 
de  vitimização, incluindo as vítimas de infrações penais, 
desastres naturais e calamidades públicas.

O que dizer para os milhares de órfãos da Covid-19, 
vítimas indiretas da pandemia, quanto ao total descaso 
do Estado, quanto ao acolhimento de seus pais e ao seu 
próprio futuro? E as enchentes que assolaram a Bahia, 
Petrópolis e diversas regiões do país? Os inúmeros de-
sastres geológicos que colocam em risco a vida e inte-
gridade física de milhares de pessoas em todo o país? 
Passado o interesse midiático, qual foi a política pública 
concreta desenvolvida pelos entes estatais visando ao 
acolhimento integral de suas vítimas e adoção de medi-
das preventivas e contingenciais para o futuro?

Na era antropocena não se justifica que a vítima não 
seja colocada como eixo central das atenções do Estado 
e da sociedade. Não estamos mais a reboque de forças 
naturais, mas temos todo o arcabouço tecnológico para 
prever a ocorrência de desastres naturais e prevenir a 
ocorrência, pelo menos de mortes e destruições desne-
cessárias em todo o país.

Dentre os direitos fundamentais das vítimas temos 
o direito à reparação do dano sofrido, o direito à infor-
mação, comunicação, acolhimento emocional, dentre ou-
tras medidas. O Estatuto da Vítima já é uma realidade 
em Portugal, na Espanha, no México, Argentina, sendo 
os direitos das vítimas garantidos no Código de Proces-
so Penal Francês e a Declaração dos Princípios Básicos 
das Vítimas de Crimes e Abuso de Poder da Assembleia 
Geral das Nações Unidas, datada de 1985.

Em artigo em coautoria com Araújo e 
Falcão (2022) já pontuamos que:

“O Brasil precisa de meios de tutela efi-
cientes, especialmente para vítimas vulne-
ráveis ou vulnerabilizadas. O país ostenta 
números alarmantes nos casos de homicí-
dios de transexuais, feminicídio, violência 
contra a mulher, prática de racismo e tráfico 
de pessoas. Ainda, os números de vítimas 
vulneráveis excluídas por uma persisten-
te injustiça social, marcam abandonos do 
poder público brasileiro em questões rela-
cionadas ao abandono social, educacional, 
da maternidade, da infância, dentre outros, 
aumentando, sobremaneira a repercussão 
de tais situações nos conflitos existentes”.

No século XXI, é preciso que percor-
ramos caminhos diversos dos propostos 
pelo Estado liberal. Não adianta continuar-
mos usando a violência estatal como forma 
primária de solução de problemas e espe-
rarmos obter resultados diferentes na ob-
tenção de uma sociedade mais justa, livre 
e solidária.  

https://www.change.org/p/gnascimento20-tiaeron-rfalcao13-basta-de-viol%C3%AAncia-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-v%C3%ADtima-pl-3890-20-aprovapl3890-estatutodavitima-aprovaprojetooriginal?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=516c9380-9a64-11ec-8b31-a3b5aed4ee33
https://www.change.org/p/gnascimento20-tiaeron-rfalcao13-basta-de-viol%C3%AAncia-pela-aprova%C3%A7%C3%A3o-do-estatuto-da-v%C3%ADtima-pl-3890-20-aprovapl3890-estatutodavitima-aprovaprojetooriginal?utm_source=share_petition&utm_medium=custom_url&recruited_by_id=516c9380-9a64-11ec-8b31-a3b5aed4ee33
https://dre.pt/web/guest/legislacao-consolidada/-/lc/106926276/202006210328/diploma?did=70200875&_LegislacaoConsolidada_WAR_drefrontofficeportlet_rp=indice
https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2015-4606
https://leyes-mx.com/ley_general_de_victimas.htm
http://transrespect.org/en/transmurder-monitoring/tmm-resources
http://transrespect.org/en/transmurder-monitoring/tmm-resources
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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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Para se engajar www.change.org www.changebrasil.org Para se engajar

Basta de Abuso dos Bancos 

60 mil pessoas já assinaram!

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

Bruno e Dom: sua missão continua sendo 
de todas e todos nós!
15 mil pessoas já assinaram!

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

Padre Julio Lancellotti 
para Nobel da Paz  
140 mil pessoas já assinaram!

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

Sem o SUS, não há saúde para todos
69 mil pessoas já assinaram!

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

“Acorda, Cinderela!” Um movimento de 
reação contra crimes com drogas de estupro 
3 mil pessoas já assinaram!

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

Lugar do Sandro é na manada 
e não no zoo! Chega de sofrimento!   
55 mil pessoas já assinaram!

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

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/AbusoDosBancos
http://change.org/AbusoDosBancos
http://change.org/PorUmaFunaiIndigenista
http://change.org/LiberacaoVacina
http://change.org/PorUmaFunaiIndigenista
http://change.org/PadreJulioNobel
http://change.org/PadreJulioNobel
http://change.org/SUSParaTodos
http://change.org/SUSParaTodos
http://change.org/AcordaCinderela
http://change.org/AcordaCinderela
http://change.org/LiberdadeParaSandro
http://change.org/LiberdadeParaSandro
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
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