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INTRODUÇÃO



Durante o levantamento das informações para consolidar 
este relatório de atividades, ficou evidente que a Funda-
ção Verde seguiu firme no propósito de divulgar o ideário 
verde, chegar mais perto da população, dos diretórios es-
taduais, da militância e da juventude. 

No quadriênio 2011-2014, a Fundação, aos poucos, foi se 
aproximando deste objetivo, incorporando, em seus planeja-
mentos anuais, projetos, programas e produtos que, além de 
levar a Fundação aos estados e municípios, criou um canal de 
mão dupla com seu público, passando a ser demandada pe-
los diretórios e, com isso, se fazer mais presente - e de forma 
mais democrática, aonde os verdes estavam e atendendo às 
demandas deles. 

Aumento dos seminários regionais, ampliação das trans-
missões ao vivo, aumento da tiragem da revista, renova-
ção do site, encontros e convergência de comunicação, le-
vantamento e divulgação das boas práticas, capacitação e 
formação, debates e mais debates foram frutos da gestão 
e impactaram diretamente na vida e nos resultados das ci-
dades, dos verdes, dos diretórios estaduais e da militância. 

Pode-se afirmar que a Fundação conseguiu cobrir, por meio 
de diversas ações, todo o território brasileiro e ainda se fa-
zer presente no cenário internacional, junto aos verdes do 
mundo. Bem como  promover o enriquecimento do conte-
údo das discussões locais e aumentar a confiabilidade na 
Fundação e a maior cumplicidade com o ideário verde.

Para facilitar a leitura, escolhemos listar ano a ano as ati-
vidades mais relevantes e os resultados alcançados pela 
Fundação. 



2011
Seminários Regionais
Os Seminários Regionais, coordenados pelo diretor técnico José 
Paulo Tóffano, são ciclos de capacitação que atendem os estados 
que solicitam e reúnem atores locais e nacionais com o intuito de 
promover a troca de experiências entre as lideranças verdes. 

Com o objetivo geral de capacitar o maior número de pessoas em 
vários locais do país e os objetivos específicos de reunir e trabalhar 
conteúdos com as lideranças verdes e consolidar a parceria da Fun-
dação com agentes locais, o Projeto conseguiu alcançar seus objeti-
vos: passou por 6 estados brasileiros, ainda que estivesse em caráter 
piloto. Reuniu em média 200 pessoas por evento, alcançando dire-
tamente 1.800 pessoas. Houve um grande sortimento de assuntos 
e palestrantes, locais e nacionais, relacionados ao ideário verde, in-
cluindo o evento em São João da Barra (RJ), preparatório para a Rio 
+ 20. Em algumas cidades aconteceram oficinas de trabalho espe-
cíficas e em mais de um dia de trabalho. De agosto a dezembro de 
2011, a Fundação Verde Herbert Daniel levou os Seminários à Natal 
(RN); Vitória (ES); Aracaju (SE); Campo Grande e Bonito (MS); For-
taleza (CE); São João da Barra, tema Rio+20 (RJ); Palmas (TO); Be-
lém (PA). Cabe ressaltar que os seminários acontecem sob demanda 
dos Estados e Municípios.





2011
Revista de Debates da FVHD -
Pensar Verde
A Pensar Verde, publicação trimestral que tem como objetivo 
principal difundir o ideário verde por meio de uma revista de de-
bates que procura estar a frente da grande mídia, pautando os 
formadores de opinião, os dirigentes e militantes verdes dos as-
suntos relevantes para a atuação dos verdes no Brasil. 

Em 2011, a primeira edição foi lançada em junho, na Câmara dos 
Deputados e abordou, entre os temas, as Lacunas do Código Flo-
restal. Já a segunda publicação foi Cidades Sustentáveis são Pos-
síveis? e por As Cidades e a Violência Urbana.



A partir da segunda edição da revista, ainda em 2011, foi decidido 
que algumas edições da Revista seriam feitas a partir de uma dis-
cussão mais ampla, organizada em mesa-redonda, com a presença 
de vários pensadores sobre os temas previamente decididos e a 
participação maciça dos verdes, seja presencialmente, seja via in-
ternet. 

Os debates de 2011 que configuraram a capa da publicação foram:  
- Cidades sustentáveis são possíveis, que aconteceu em Brasília 
(FOTOS), mesa redonda promovida pela Fundação em agosto, com 
a presença de Marcelo Silva, Presidente do Conselho Curador da 
FVHD, Eduardo Jorge, Secretário do Meio Ambiente e do Verde da 
Prefeitura de São Paulo, Eduardo Jorge, Secretário do Meio Am-
biente e Recursos Hídricos do Distrito Federal, Eduardo Brandão, 
vereador do PV em Jaú (SP),Fernando Frederico, André Pasqualini, 
cicloativista e diretor do Instituto CicloBr, além de Simone de Sou-
sa, professora e doutora do Universidade Federal de Pernambuco. 



2011
- As Cidades e Violência Urbana, que também aconteceu em Bra-
sília, e contou inclusive com a presença do Júlio Jacobo Waiselfisz 
idealizador e pesquisador responsável pelo mais completo estudo 
brasileiro sobre o panorama da violência no Brasil: o Mapa da Vio-
lência. Estiveram presentes no debate: Marco Antônio Mroz, convi-
dado para mediar o debate, o Professor Luís Antônio Francisco de 
Souza, Professor Doutor do Departamento de Sociologia e Antro-
pologia da Unesp, que coordena o Observatório de Segurança Pú-
blica; o Deputado Roberto Lucena (PV/SP) e a Professora Haydée 
Caruso, do Núcleo de Violência Urbana da UnB.

 



Em média, cada mesa-redonda da revista acolhe presencialmente 50 
participantes, mas com as transmissões ao vivo a média atingida de 
expectadores é de 300 participantes. Cabe ressaltar que as duas me-
sas de 2011 tiveram picos de audiência com mais de 700 participan-
tes durante os pontos altos das discussões. Os participantes virtuais 
também interagem com os debatedores enviando, em tempo real, 
perguntas e intervenções sobre os assuntos debatidos.  



2011
Conteúdo Site Da Fundação
Com o objetivo de gerar mais conteúdo de qualidade, a 
equipe de comunicação que faz a revista Pensar Verde pas-
sou também a produzir reportagens  especiais e entrevistas 
exclusivas para o site da Fundação. Muitas dessas matérias 
complementam os assuntos debatidos nas revistas, facili-
tam o entendimento dos temas abordados e pautam a im-
prensa em uma série de assuntos relevantes, de economia 
criativa a poluição dos oceanos. 

Vídeo Memória
Projeto aprovado para que fosse feita, em vídeos, tanto o 
resgate como o registro de documentos e pensamentos 
que possam nortear os dirigentes verdes, de hoje e os do 
futuro, na tomada de decisão e escolha das melhores ações 
consonantes com o ideário verde. Em 2011, após aprovado 
pelo Conselho, iniciou-se porém o estudo da melhor manei-
ra de fazer a vídeo memória e o mapeamento das empresas 
que poderiam fazer isso. 



Encontro Anual Verdes Das Amé-
ricas 
A Fundação apoiou a realização do evento, que aconteceu em Na-
tal (RN) com a presença dos líderes dos partidos verdes de todo o 
continente. Assessoria de imprensa, entrevistas, matérias e acompa-
nhamento dos assuntos. Mais de 100 pessoas estiveram no evento, 
bem como a Juventude verde. Na ocasião, além de presença na im-
prensa local, os verdes tornaram públicas a carta de Natal, a Carta 
da Juventude, apoio aos verdes brasileiros contra os retrocessos do 
Código Florestal, preparação para o 3º Global Greens e preparatório 
para Conferência Rio+20
 

Além dos delegados dos Partidos Verdes da Argentina, Bolívia, Ca-
nadá, Chile, Colômbia, Guatemala, México, República Dominicana 
e Venezuela, também integraram a delegação da Colômbia o Go-
vernador do Estado da Amazônia Colombiana, Carlos Rodrigues, 
o senador Rodrigo Romero e o prefeito de San Jose Del Guaviare 
capital do estado de Guaviare, Giovanni Gomez. Fizeram parte da 
representação do Brasil: Fabiano Carnevale, Salvador Arnoni, Mara 
Prado, Julia Duppré além de André Fraga e Rafael Rolim da Juven-
tude do PV.



2012
Conferência Rio+20
  
O evento que marcou os verdes em 2012 foi a Rio+20, que acon-
teceu em junho. Grandes desafios foram postos à Fundação 
Verde Herbert Daniel, como, por exemplo, se fazer presente no 
evento mundial, marcar presença e posições, mesmo contra um 
tentativa orquestrada de excluir os verdes do processo decisó-
rio da Conferência. Mesmo com tanta adversidade, a Fundação 
se fez presente e, seguindo a proposta do quadriênio, de estar 
mais próxima da militância, desenvolveu uma série de ações an-
teriores e durante a Conferência. 

- Tenda na Quinta da Boa Vista (Rio de Janeiro) e acampamento 
nas cercanias. A tenda foi um sucesso e tornou-se, durante os 
dias da Rio+20, o ponto de encontros das pessoas convergentes 
com o ideário verde, principalmente da juventude que estava na 
cidade. Entrevistas, seminários, oficinas, mesas-redondas e dis-
tribuição de material informativo foram as principais atividades 
realizadas na tenda, que mantinha, dia e noite, pessoas recepti-
vas a conversar sobre os rumos da sustentabilidade no Planeta, 
sempre de maneira objetiva e lúdica. Oficinas temáticas para a 
formação de lideranças jovens para a produção de conteúdo em 
sustentabilidade, governança participativa e economia verde 
também foram realizadas. Durante todo o dia eram realizadas 
atividades na tenda e nas cercanias. Por volta de 2.000 pessoas 
visitaram a tenda.

  



Caderno Especial Rio+20 

Atenta ao público que estaria presente, a Fundação Verde 
produziu e divulgou, durante a Conferência, um caderno 
especial da Pensar Verde, bilíngue, com todas as posições 
dos verdes brasileiros acerca de temas que seriam debati-
dos no Rio de Janeiro. A publicação, além de ter sido distri-
buída para um público abrangente e internacional, marcou 
também a posição dos verdes sobre o Código Florestal, 
deixando clara, mundialmente, sua posição contrária ao 
que estava sendo feito pelo agronegócio.

- Assessoria de imprensa e mailing - a Fundação Verde montou um esquema de as-
sessoria de imprensa e disparo de informações qualificadas para a imprensa, com 
vistas a disseminar ao máximo as posições dos verdes e os eventos da Tenda. Por 
várias vezes, a presença do PV foi mencionada na imprensa nacional e as ativida-
des da Tenda eram divulgadas constantemente nas agendas da mídia que cobria o 
evento, garantindo a visibilidade e a presença de cada vez mais pessoas no local. 

- Verdes do Mundo - a Fundação esteve presente também, divulgando, apoiando, 
fazendo assessoria de imprensa, na reunião dos Partidos Verdes do Mundo, que 
aconteceu na Assembleia Legislativa do RJ e que teve mais de 300 pessoas pre-
sentes. O caderno especial foi distribuído e a cobertura do evento alcançou a im-
prensa local, nacional e internacional. 



2012
Cidades Verdes, Eleições Limpas  

A Fundação Verde encabeçou a proposta de firmar com os can-
didatos às eleições municipais de 2012 o compromisso de uma 
gestão verde. O compromisso foi firmado em evento, quando 
foi distribuída a Cartilha Cidades Verdes, Eleições Limpas com 
23 diretrizes para os candidatos a prefeitos e vereadores enten-
dessem e encampassem em suas cidades o ideário verde. Muito 
além de preocupação com o meio ambiente, a cartilha aborda-
va a nova lei eleitoral, o candidato "ficha limpa" e os princípios 
democráticos da transparência e cidadania.



 Ciclo de Capacitação Cidades Verdes, 
Eleições Limpas com Fernando Gabeira
Foi um ciclo de capacitação por cidades brasileiras, levando Fernando Ga-
beira para trabalhar a formação dos candidatos do partido. Coordenado 
por  José Paulo Tóffano, o ciclo aconteceu entre 15 de agosto e 01 de ou-
tubro de 2012

A formação de quadros de um partido político deve ser um processo per-
manente de contato dos filiados com o conteúdo programático do partido 
e a Fundação Verde aproveitou o período das eleições para trabalhar a 
doutrina política verde com as candidaturas postas, reunindo os candida-
tos e dirigentes de várias localidades do Brasil para discutir a questão das 
eleições sustentáveis.

A intenção de trabalhar uma plataforma mínima de compromissos com 
uma campanha sustentável e com um mandato convergente com o pro-
grama do Partido Verde trouxe resultados positivos, como a aproximação 
dos candidatos, dirigentes e filiados do PV com o conteúdo programático 
do partido, catalisando a convergência desse conteúdo com atitudes no 
poder que consolidem a busca pelo desenvolvimento sustentável. O Ci-
clo esteve em Campo Grande (MS); Tiradentes (MG); Porto Velho (RO); 
Palmas (TO); Aracaju (SE); Salvador (BA); Boa Vista (RR); Belém (PA); 
Belo Horizonte (MG); Viana (ES); Vitória da Conquista (BA); Volta Redon-
da (RJ); São Paulo (SP); Ipatinga (MG); Bauru (SP); Recife (PE); Rio Branco 
(AC); Fortaleza (CE); Santana do Ipanema (AL); João Pessoa (PB); Uira-
mutã, (RR); Natal (RN)



2012
O Ciclo de Debates atingiu as metas estabelecidas. Aconteceu em 
22 cidades brasileiras englobadas em 4 das 5 macrorregiões (só não 
visitou a Região Sul). O público foi de aproximadamente 2.000 pes-
soas nas palestras, sendo a menor delas com 50 pessoas presentes 
e a maior com 400 pessoas. A tônica da capacitação foi como pen-
sar e implantar métodos para cidades mais inclusivas, com ênfase 
na questão do esgotamento sanitário, métodos inteligentes de vi-
gilância e combate à corrupção. O diretor técnico responsável pelo 
Projeto acompanhou o palestrante em todas as cidades e todos os 
eventos foram gravados em vídeo. Boa parte deles teve transmissão 
ao vivo pela TV da Fundação. Na ocasião, também foram distribuídas 
a cartilha “Cidades Verdes – Eleições Limpas”, produzida pela FVHD.



Revista Pensar Verde 
Foram três edições da Revista: Rio+20, Desafio das Cidades e o Brasil que 
sai das Urnas e duas mesas-redondas.

- No dia 28 de fevereiro, em São Paulo, a Fundação fez uma mesa-redon-
da com pessoas envolvidas diretamente com a Rio+20. Entre os pales-
trantes, estavam Alfredo Sirkis, deputado federal (PV/RJ); Isaac Edington, 
do Instituto Ecodesenvolvimento; Fábio Feldman, ambientalista; Dawid 
Bartelt, diretor da Fundação Heinrich do Brasil, e Daniella Hiche, da Co-
munidade Bahaí do Brasil.



2012
Já Os Desafios das Cidades foi o tema da mesa redonda que a Funda-
ção Verde Herbert Daniel e o Partido Verde realizaram em 31 de maio 
em Belo Horizonte - MG. Esse debate encerra o ciclo de matérias sobre 
cidades sustentáveis, que estava sendo publicado desde o primeiro nú-
mero da revista. Para entender as cidades e seus desafios, dentro de suas 
peculiaridades, estiveram presentes pré-candidatos de sete importantes 
municípios de diversas regiões do Brasil: Délio Malheiros, de Belo Hori-
zonte - MG; Aspásia Camargo, do Rio de Janeiro - RJ; Sandro Locutor, 
de Cariacica - ES; Marcelo Bluma, de Campo Grande - MS; Reynaldo Mo-
raes, de Aracaju - SE; Dr. Guimarães, de Sobral - CE; Lindomar Garçon, 
de Porto Velho - RO. Foram cinco temas em quatro questionamentos 
acerca das dificuldades para alcançar a qualidade de vida nas cidades 
brasileiras: violência nos municípios, universalização de direitos básicos 
e acesso à saúde e à educação, deslocamento urbano e a questão do lixo 
e saneamento básico.



 Global Greens Dakar 
O Global Greens Dakar foi marcado pela participação da Comitiva de uma 
conversa bastante interessante a respeito do sistema de carros elétricos em 
Portugal, sendo abordada à possibilidade e o interesse da implantação de 
um sistema piloto em Jundiaí/SP. Na sequência, foram marcadas pela visita 
in loco as instalações de abastecimento e pilotagem do carro elétrico. A via-
gem para a capital Senegalesa se deu inicialmente sob um tenso ambiente 
pós-eleições, que se dissipou, e o processo democrático transcorreu sem 
maiores sobressaltos. A hospedagem ocorreu num hotel com apelos ecoló-
gicos, como superfície de infiltração do solo e não utilização de elevadores, 
chamado Hotel Djoloff. 

  

 

A delegação da Fundação Verde Herbert Daniel acompanhou com atenção as 
discussões a respeito da Rio + 20, Juventude, e as plenárias no salão principal do 
Clube CBEAO. Em relação à Rio + 20, houve uma participação significativa por 
parte da deputada estadual Aspásia Camargo (PV/RJ) e a produção de um do-
cumento que o Diretor Técnico da Fundação, José Paulo Tóffano foi responsável 
pela sua tradução para o Português e pelas fotos da participação da deputada 
no debate, bem como da produção de um pequeno vídeo que aparece entrevis-
tando-a, resultando numa matéria. Todo esse material foi divulgado na página da 
Fundação Verde Herbert Daniel. Fabiano Carnevale e Marco Mroz também parti-
ciparam das discussões (uma matéria gravada em vídeo com o Mroz foi divulgada 
na página da Fundação).  



2012

Quanto à reunião da Juventude, a participação marcante de Julia Duppré, 
André Fraga e Mariana Perim abordou o ponto de vista dos Verdes bra-
sileiros no centro das discussões. Foi documentado através de fotos e de 
uma entrevista gravada em vídeo com Julia Duppré, material divulgado 
na página da Fundação Verde Herbert Daniel. As reuniões plenárias tive-
ram a participação contundente de nosso presidente do Partido Verde 
José Luiz Penna, registrada em fotos e em dois vídeos produzidos pelo 
Diretor Técnico, José Paulo Tóffano. Ricardo Silva, Ovídio Teixeira, Rivaldo 
Fernandes, Salvador Arnoni, Aluízio Leite e Lunna Lima também partici-
param das plenárias e pôde contribuir com a formulação dos documen-
tos finais sobre Clima e Energia produzidos no Congresso. A presença 
foi registrada em fotos e vídeos e tudo publicado no site da Fundação e 
também em matéria na Revista Pensar Verde.



Seminários Regionais
Em continuidade ao projeto piloto dos seminários regionais, em 2012, a Fun-
dação promoveu debates em João Pessoa (PB); São Raimundo Nonato, Par-
naíba, Teresina (PI); Rio Branco (AC), Boa Vista (RR), Curitiba (PR), Porto 
Velho (RO), Salvador (BA), Cuiabá (MT) e São Luiz (MA). O alcance também 
foi de duas mil pessoas, trabalhando também lideranças indígenas, sustenta-
bilidade, felicidade interna bruta e capacitação dos gestores. 



2013
Papo Verde 

Coordenado por Roberto Rocco e José Paulo Tóffano, de 15 de março a 15 
de dezembro de 2013 o projeto realizou mobilizações em locais públicos em 
quatro estados brasileiros (MS, GO, BA, SP), levando para perto das pessoas 
temas que dizem respeito à questão ambiental e à cultura de um modo geral, 
aproximando os temas relacionados ao ideário verde da população em uma 
interação lúdica e informal, passando conceitos de sustentabilidade, cultura 
e convivência sadia. Em Goiânia foram dois eventos (GO), além de Campo 
Grande (MS), Dourados (MS), Miguelópolis (SP), Salvador (BA). Alcançou di-
retamente 15.000 pessoas. Houve teatro em parque e pontos de ônibus, abor-
dagem direta de conscientização a respeito de programas de reciclagem e 
redução de consumo, apresentação de músicos em intervalos escolares com 
abordagens ricas do ideário verde e distribuição de mudas de arborização 
urbana.

O projeto atingiu seus objetivos e só não se expandiu mais por falta de adesão 
de colaboradores estaduais. Aproximou, de fato, a Fundação da população 
em geral, tirando aquela impressão de ação apenas em escritório. Todos os 
estados atingidos fizeram avaliação positiva do Papo Verde: além de ser um 
projeto muito barato, atinge um grande número de pessoas, potenciais co-
laboradores do ideário verde, capacitou monitores e pessoas da sociedade 
acerca de temas de sustentabilidade, cultura e convivência sadia e proceder 
diálogos em locais públicos. 





2013
Projeto Pesquisa, Diagnóstico e Troca de 
Experiências Verdes

De 01 de fevereiro a 31 de dezembro de 2013, o projeto promoveu a pesquisa e 
a troca de experiências verdes em todo território nacional, aproximando novos 
gestores e divulgando as boas práticas dos que já produziram resultados, em 
uma soma para melhores gestões dos recursos públicos e de práticas que levem 
em conta a sustentabilidade. Em 2013, as cidades contempladas foram João 
Costa (PI), Brejetuba (ES), Santo Antonio da Alegria (SP), Viana (ES), Alcobaça 
(BA), Santana do Ipanema (AL), São Paulo (SP), Licínio de Almeida (BA), Boa 
Vista (RR), Osasco (SP), Pederneiras (SP), Brasília (DF).

O projeto descobriu experiências valorosas verdes pelo Brasil: São Paulo, com 
o hospital público de animais; em Brasília, o Cidade-parque; Pederneiras, com o 
exemplo na área da saúde; Santo Antônio da Alegria e geração de emprego e ren-
da; Boa Vista, com o desenvolvimento da agricultura familiar; Licínio de Almeida 
e o exemplo na educação pública; Osasco, na preservação das nascentes. Todos 
estes exemplos viraram filmes que estão disponíveis no site da Fundação Verde. O 
projeto pautou praticamente todos os filmes do Partido Verde na televisão.

O projeto também procedeu o diagnóstico das cidades de João Costa, Breje-
tuba, Santo Antonio da Alegria, Viana, Alcobaça, Santana do Ipanema, onde a 
ex-prefeita Ivana Bertolini esteve presente em cada uma dessas cidades, pro-
moveu reuniões e compilou dados que foram transformados em livretes dispo-
níveis na fundação. 

A parte que ficou prejudicada no projeto é aquela que diz respeito às reuniões com 
colaboradores para análise da coleta de dados nas cidades e a compilação de su-
gestões a serem enviadas. Isto aconteceu por falta de tempo desses colaboradores. 



Revista Pensar Verde
A revista publicou em 2013 três edições: A Nossa Utopia: 27 anos de PV; 
Mudanças Climáticas e Tragédias Urbanas; Desafios da Gestão de Resí-
duos Sólidos. 

Devido ao sucesso da publicação, houve um aumento na tiragem, de mil 
exemplares para três mil. O alcance da revista também aumentou, com pu-
blicações atingindo 70 mil visualizações.



2013
Encontro de Comunicação  
O Seminário “O papel da comunicação no desenvolvimento sustentável”, 
promovido pela Fundação Verde Herbert Daniel em maio de 2013 deu ori-
gem no Caderno Especial de Comunicação, da revista Pensar Verde. O evento 
reuniu mais de 40 pessoas, todos envolvidos diretamente com comunicação 
verde, de assessores de imprensa a secretários de comunicação. Na ocasião, 
palestra de Fernando Gabeira e de uma especialista em comunicação intera-
tiva, Fernanda Scavacini. O Caderno Especial, além do registro das palestras, 
apresentou ainda um Manual de Comunicação, interna e externa, para norte-
ar e deixar mais homogênea a forma de comunicação entre os verdes, com 
os verdes e para os verdes. O evento foi filmado. 



Caderno Índios
Em abril de 2013, a Fundação Verde realizou um evento marcante para os po-
vos indígenas: instalou uma tenda no gramado do Congresso Nacional, abri-
gou uma bela exposição de fotografias Séculos Indígenas no Brasil, de Franklin 
Azevedo Coe,  e lançou o Caderno Especial Índios. O conteúdo do Caderno 
Especial foi o desfecho do diário e relatos de Álvaro Tukano em seu projeto de 
reaproximação das lideranças indígenas do Alto Xingu. O caderno marcou a 
posição verde em relação aos indígenas e às políticas afirmativas de preserva-
ção de suas terras, povos e tradições. Mais de 25 lideranças indígenas, vários 
deputados e senadores, de diversos partidos políticos, estiveram presentes na 
tenda e exposição, além da imprensa e de curiosos.

A Fundação Verde Herbert Daniel trabalhou em parceria com a Fundação SOS 
Mata Atlântica, estreitando seus laços com a sociedade civil organizada. Na oca-
sião, também foi divulgado o Relatório da Visita ao Território Guarani-Kaiowá, 
da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável da Câmara dos 
Deputados (CMADS) e Frente Parlamentar Ambientalista aproveitou a oportuni-
dade para lançar o Grupo de Trabalho em Defesa dos Povos Indígenas.



2013
Debate Eleições Era Digital
  
Mesa redonda com especialistas em marketing politico comprova a impor-
tância da integração das redes sociais com as mídias tradicionais nas cam-
panhas eleitorais de 2014. Sob o tema: “O velho, o novo ou tudo junto e 
misturado. O que vai ser mais importante na busca pelo voto”, a discussão 
teve como objetivo avaliar e debater a força das mídias tradicionais, como 
a TV e o rádio, e das novas mídias, como as redes sociais, para campanhas 
eleitorais e formação política. O evento foi transmitido ao vivo pela internet 
nos canais da FVHD e do Partido Verde. Participaram Álvaro Lins, especia-
lista em marketing político, o mediador do debate José Carlos Lima, diretor 
da FVHD, Luís Natal, especialista em marketing político, e  José Luiz Penna. 



Projeto Formação Bahia
De 13 de julho a 16 de novembro de 2013, em Salvador, o Curso de Formação 
Política foi executado no formato lato sensu voltado para a formação continu-
ada de filiados do partido, em especial dirigentes, parlamentares, ocupantes 
de cargos na gestão pública e militantes e foi coordenado pela professora 
Vânia Almeida. 

Além de incentivar os militantes a refletir sobre a política e a desenvolver prá-
ticas de atuação social que favoreçam o exercício da democracia e da cidada-
nia, o transforma em agente multiplicador de cidadania, política e ideais ver-
des, qualificado para representar de forma política e técnica o ideário verde. 
O projeto atingiu seus objetivos. As aulas presenciais sempre tiveram quorum 
e o contato dos alunos com o material exposto pode ser potencializado com a 
ajuda das tutoras e dos professores.



2013
Apoio ao CB 27

Salvador (BA) criou a primeira secretaria transversal do Brasil, a secretaria 
da Cidade Sustentável, comandada por André Fraga, aliado a isso, os secre-
tários de Meio Ambiente das 27 capitais brasileiras reúnem-se periodica-
mente para discussão de políticas de sustentabilidade. A Fundação apoiou 
o Encontro dos secretários que aconteceu em Salvador (BA), em outubro 
de 2013, coordenado por André Fraga. O apoio foi altamente positivo para 
a Fundação, promovendo exposição do nome para lideranças conectadas 
com o ideário da sustentabilidade. 



Sede da Fundação Verde em Brasília

A nova sede da Fundação Verde foi adquirida em julho em uma área central e 
bem valorizada de Brasília. Com isso, as despesas de aluguel foram eliminadas 
ao mesmo tempo em que o espaço útil da sede foi ampliado. Situada no Setor 
de Autarquias Sul, Ed. Belvedere, a nova sede ocupa metade do 6º andar. Em 
uma área de 310 m², o espaço dispõe de uma sala de reunião grande (para mais 
de 10 pessoas), um auditório para 50 pessoas, almoxarifado, copa e cozinha, 
quatro banheiros, uma sala de estar, uma sala do presidente da Fundação, uma 
sala para o pessoal administrativo, uma sala para o diretor administrativo e uma 
sala para o diretor técnico. Além disso, há também uma ilha de edição e duas 
vagas na garagem. Eventos, mesas-redondas, reuniões e expediente de traba-
lho têm espaço garantido na sede. 

Novo Site da Fundação 

O novo site veio atender às exigências de usa-
bilidade da Internet, em constante mutação. A 
arquitetura da informação foi completamente 
renovada e novas funcionalidades foram im-
plementadas, como a incorporação do blog, o 
espaço para vídeos exclusivos e a segmenta-
ção de temas de interesse. O novo site também 
foi criado visando um maior impacto visual e 
um design mais atrativo de apresentação das 
reportagens, notícias e vídeos da FVHD. O site 
foi ao ar em outubro de 2013 e possui uma 
média de 1.300 visitantes por mês.



2013
Observatório de Políticas Públicas 
Coordenado por Marcelo Silva e Adelaide Maria Braga da Silva Prata, o Ob-
servatório tem como principal objetivo disseminar o conhecimento sobre as 
políticas públicas  através da construção de uma ampla base de Informações 
que contribuiriam para a transparência das políticas públicas adotadas nos 
estados, nas esferas do legislativo, executivo e nos conselhos, na formulação 
e avaliação de políticas públicas voltadas para a superação das desigualda-
des sociais com foco na sustentabilidade. Até o momento, o Observatório já 
conseguiu ampliar o nível de conhecimento dos diferentes agentes sociais 
- poder público, sociedade civil organizada e não organizada, ONG´s, em-
presas, instituições de pesquisa e universidades; colaborar para a elaboração 
de políticas públicas adequadas às realidades do Estado, Regiões e muni-
cípio na obtenção de resultados; avaliar a gestão participativa em termos 
de capital social e de empoderamento do capital humano local; produzir 
informações para os agentes públicos e lideranças comunitárias quanto às 
informações da cidade, ampliando o nível de conhecimento acerca da reali-
dade local; monitorar e avaliar a atuação da câmara legislativa e monitorar e 
avaliar os encaminhamentos das câmaras temáticas. 



EaD  
O Curso de Formação à Distância visa capacitar as lideranças do Partido Ver-
de utilizando-se  da Internet, em plataforma interativa e de controle moodle e 
com isso, criar uma rede de diálogo institucional e permanente com as lideranças 
verdes do Brasil, apresentando conteúdo programático contextualizado às ne-
cessidades dos nossos dias. A abrangência é nacional. Cabe ressaltar que houve 
uma dificuldade inicial na implementação do EAD, previsto para 2012. Em 2013, 
começaram as gravações das aulas e troca do fornecedor dos serviços da plata-
forma. Com a nova interface e as aulas gravadas, levou-se adiante a possibilidade 
de monitoria. Treinaram-se então os monitores durante um dia todo em Brasília, 
na sede da Fundação Verde, e duas semanas depois foi lançado o curso.  O curso 
de formação de tutores teve 30 inscrições. Destes 3 desistiram, 4 tiveram apro-
veitamento insuficiente e 23 concluíram satisfatoriamente. Os desistentes e com 
aproveitamento insuficiente foram substituídos. O curso “Agenda Ambiental”, pri-
meiro módulo do EAD, começou com 25 turmas e 844 alunos matriculados. Des-
tes, 21 turmas foram até o final e 339 alunos concluíram em 16 estados do país e 
no Distrito Federal. Amazonas e Goiás formaram mais de 30 alunos cada.

Global Greens (2013)  
Em novembro, a delegação brasileira, composta por Reynaldo 
Moraes, Julia Duppré, Carla Piranda, Fabiano Carnevale, Eurico 
Toledo e José Paulo Tóffano, esteve em Bruxelas, na Bélgica,  com 
os verdes mundiais, para participar de workshops, das plenárias 
como ouvintes e promover várias reuniões com os verdes do 
mundo presentes no evento, que culminou com importante passo 
para que Fabiano Carnevale se consolidasse como a interlocução 
dos verdes brasileiros e das Américas junto aos verdes Globais.



2014
Revista Pensar Verde 

A publicação em 2014 abordou os seguintes temas em suas capas: Minera-
ção, os desafios da nova regulamentação; Parlamentarismo como solução 
da crise; e O Conservadorismo das Eleições 2014. Não houve a edição de 
cadernos especiais, porém a Fundação foi responsável pela edição e arte 
gráfica do documento Viver Bem. Viver Verde, com as propostas de Eduar-
do Jorge para as eleições. 



Projeto Viver Bem. Viver Verde  
o Ciclo de palestras “Viver Bem – Viver Verde abordou as diretrizes programáti-
cas do Partido Verde, apresentadas por Eduardo Jorge em sua candidatura. Ele 
percorreu todo o país.

Pesquisa e Diagnóstico
 
O projeto esteve em Macaé (RJ) em 2014 e seu 
diagnóstico foi feito. Porém o projeto pausou 
por conta do início dos trâmites eleitorais do 
ano em questão.



2014
Formação - Poder de Polícia Ambiental 
Em parceria com o Instituto de Desenvolvimento da Amazônia - IDEA, 
a Fundação ofereceu à titulo de Termo de Cooperação Técnica, com as 
secretarias municipais de meio ambiente, cinco cursos de Formação - 
Poder de Polícia Ambiental, nos municípios de Cametá, São Sebastião 
da Boa Vista, Abaetetuba, Bragança e Benevides no Pará. O curso, com 
20h/aula, dividido em módulos de 4h, foi destinado ao aperfeiçoamen-
to de agentes municipais e lideranças comunitárias, as aulas foram mi-
nistradas pelo corpo técnico do IDEA. As turmas tinham, em média, 40 
alunos e formou 200 pessoas, inclusive com o fornecimento de certifi-
cado a todos os participantes. 



Conferência Nacional da Juventude Verde
Realizada em 22, 23 e 24 de Março de 2014, na Pousada 5 Lagos - Mai-
riporã/ SP, com representantes da juventude verde de 17 estados brasi-
leiros e mais o Distrito Federal, a Conferência integrou os jovens com a 
finalidade de gerar conteúdo para alimentar as estruturas partidárias. 
Com essa premissa realizada houve naturalmente um alinhamento 
de ideias para que sejam implantadas em 2015.  A dinâmica de gru-
po "Ciranda Política", atividade que será replicada nos municípios, 
e os resultados serão conhecidos nas Conferências Estaduais da Ju-
ventude e por conseguinte na 2a Conferência Nacional da Juven-
tude Verde. A prática foi avaliada como muito produtiva, com vas-
tos conhecimentos de assuntos como: saúde, segurança, transporte, 
conjuntura politica, economia, além de cultura, esporte e lazer. Com 
o envolvimento da juventude trazendo demandas, propostas dentro 
do tema das politicas de juventude, debatendo e expressando ideias 
com a riqueza de diversidades.

Indígena 
O projeto foi implementado para auxiliar na formão de aproximação de 
novas lideranças indígenas. O índio Álvaro Tukano é quem coordena o di-
álogo com as lideranças, vai in loco examinar de perto suas necessidades 
e trazer informações e fazer a mobilização dos povos indígenas. Com este 
projeto é possível consolidar uma via de mão dupla com os índios, aproxi-
mando a Fundação das etnias e trazendo as vozes das etnias para que po-
líticas afirmativas sejam mais eficientes a favor dos índios, da preservação 
de suas terras e de suas culturas. 



2014
Formação de Lideranças - Sexualidade e 
Diversidade  

A Fundação Verde foi co-patrocinadora do documentário ‘Um Beijo para 
Gabriela’, que segue de perto a campanha a deputada federal, em 2010, 
de Gabriela Leite, a primeira prostituta de quem se tem notícia a concor-
rer a um mandato no Congresso Nacional brasileiro. O trailer ganhou o 
“Melhor Pitch” no Fusion Film Festival no 2011 em Nova Iorque. O docu-
mentário é amplamente exibido em Mostras Competitivas de Cinema, di-
fundindo um dos princípios da doutrina verde, o respeito à diversidade. 



EaD - 2014
Dando continuidade ao curso iniciado em 2013, o Curso de Formação 
à Distância da Fundação Verde continuou gravando aulas e estrutu-
rando as turmas para o segundo módulo de Teoria Geral do Estado.

Para esta fase do curso, inscreveram-se 27 tutores, dos quais 13 con-
cluíram a capacitação. Formaram-se 19 turmas nos estados, das quais 
14 foram até o final do módulo. Do total de 598 alunos inscritos, 179 
concluíram o curso de Teoria Geral do Estado. Neste módulo, o estado 
que mais se destacou foi o Mato Grosso do Sul, com 29 concluintes.

Seminários Regionais
As atividades dos seminários regionais seguiram firmes pelo ano. O 
projeto esteve presente em nas capitais de seis estados e alcançou, ao 
longo do ano, 1.200 pessoas. Em 2014, o projeto Seminários Regionais, 
atendendo às expectativas das lideranças, abordou temas como o da 
diversidade sexual e religiosa e fez uma edição sobre as mulheres na po-
lítica, mesmo em um curto período de execução, em virtude do ano de 
eleições. As capitais atendidas foram Maceió (AL)- Diversidade, Curitiba 
(PR)- Mulher, Salvador (BA)- Mulher, Palmas (TO), Teresina (PI), Floria-
nópolis (SC).




