
Outubro de 2018

Desenvolvimento para Sempre e os 

Programas de Governo à

Presidência da República e ao

Governo de São Paulo



VISÃO
Ter transformado valores e atitudes em prol da 
Mata Atlântica.

MISSÃO
Inspirar a sociedade na defesa da Mata Atlântica.

Fundação SOS Mata Atlântica



MATA ATLÂNTICA

CAUSAS

- Restauração da Floresta
- Valorização de Parques e 

Reservas
- Água Limpa
- Proteção do Mar



Fontes

• Programas de Governo protocolados na Justiça Eleitoral
• Desenvolvimento para Sempre - 2018 / SOSMA

○ https://www.funverde.org.br/blog/propostas-dos-candidatos-a-presidencia-do-brasil-para-o-meio-ambiente-
2018/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+funverdeoficial+%28FUNVERDE%29

○ https://diplomatique.org.br/candidatos-a-presidencia-defendem-propostas-antiambientais/

○ https://piaui.folha.uol.com.br/crise-ecologica-some-dos-debates-presidenciais/

○ https://www.brasildefato.com.br/2018/09/17/amazonia-e-ignorada-na-maioria-dos-planos-de-governo-dos-
presidenciaveis/?utm_source=bdf&utm_medium=referral&utm_campaign=facebook_share

○ http://www.observatoriodoclima.eco.br/o-clima-nas-eleicoes/

○ https://www.rppn.org.br/eleicoes2018

○ https://www1.folha.uol.com.br/ciencia/2018/09/candidatos-divergem-sobre-como-aumentar-recursos-para-a-ciencia.shtml

○ https://www.redebrasilatual.com.br/politica/2018/09/reduzir-uso-de-agrotoxicos-e-proposta-de-apenas-tres-dos-13-
presidenciaveis
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Governo do Estado de São Paulo

x

Desenvolvimento para Sempre 

Outubro de 2018

https://www.sosma.org.br/107200/eleicoes-2018/


Candidato/a Partido Mata 
Atlântica

Restauração 
da Floresta

Valorização 
de Parques e 

Reservas
Água Limpa Proteção do 

Mar

João Dória PSDB x x x ✓ x

Luiz Marinho PT x x ✓ ✓ x

Márcio França PSB ✓ ✓ x ✓ x

Paulo Skaf MDB x ✓ ✓ ✓ x
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João Dória (PSDB)

● garantir segurança hídrica à população, uso racional da água e energia, 

adequada destinação e manejo de resíduos sólidos, coleta e tratamento dos 

esgotos e despoluição dos rios

● implantação do Hidroanel Metropolitano com transporte de passageiros nas 

represas Billings e Guarapiranga e introduziremos transporte turístico e de 

cargas ao longo dos rios Pinheiros e Tietê

● agilidade e eficiência na operação dos serviços de governança hídrica, 

agilidade no licenciamento ambiental
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Luiz Marinho (PT)

● universalizar saneamento e reestatizar a Sabesp

● despoluir Tietê e Billings

● implantar Política Nacional de Resíduos Sólidos

● difundir ICMS Ecológico nos municípios

● revisão e consolidação da legislação ambiental
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Márcio França (PSB)

● fomentar turismo, educação ambiental, combate às mudanças do clima e 

cumprimento de Metas de Aichi

● implantar Código Estadual do Meio Ambiente

● despoluir Rio Tietê e bacias hidrográficas estaduais

● cumprir Políticas Nacional e Estadual de Resíduos Sólidos

● confunde Desenvolvimento Sustentável com desenvolvimento 

continuado/sustentado, em moldes semelhantes aos atuais

● zerar desmatamento, estimular reflorestamento e florestas plantadas

● racionalizar os procedimentos de licenciamento ambiental
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Paulo Skaf (MDB)

● incentivar reflorestamento e manejo florestal sustentável

● ampliar preservação de nascentes e de mananciais

● usar novas tecnologias para melhor fiscalizar e gerir Áreas de Proteção 

Ambiental, qualidade do solo e de águas subterrâneas

● prometeu melhorias no Licenciamento Ambiental e harmonização “entre as 

Secretarias de Agricultura, Meio Ambiente e Infraestrutura”
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Presidência da República

x

Desenvolvimento para Sempre 

Outubro de 2018

https://www.sosma.org.br/107200/eleicoes-2018/


Candidato/a Partido Mata Atlântica Restauração da 
Floresta

Valorização de 
Parques e 
Reservas

Água Limpa Proteção do Mar

Álvaro Dias Podemos x ✓ x ✓ x

Cabo Daciolo Patriota x x x x x

Ciro Gomes PDT x ✓ ✓ ✓ x

Fernando Haddad PT x ✓ ✓ ✓ x

Geraldo Alckmin PSDB x x x x x

Guilherme Boulos PSOL ✓ ✓ ✓ ✓ x

Henrique Meirelles MDB x ✓ ✓ ✓ ✓

Jair Bolsonaro PSL x x x x x

João Amoêdo Novo x ✓ x ✓ x

João Goulart Filho PPL x ✓ x ✓ x

José Maria Eymael DC x x x ✓ x

Marina Silva Rede x ✓ ✓ ✓ x

Vera Lúcia PSTU x x x ✓ x
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Álvaro Dias (Podemos)

● preservação e aproveitamento integral dos biomas brasileiros

● proteger mananciais com restauração florestal em 3.500 municípios

● gestão produtiva dos cursos d’água e aquíferos

● cumprimento do RenovaBio (biocombustíveis)

● R$ 20 bilhões/ano para tratamento de esgotos

● apresenta carta com propostas direcionados aos Prefeitos (proximidade e recursos)
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Cabo Daciolo (Patriota)

● Nada a destacar
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Ciro Gomes (PDT)

● expansão dos serviços de abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto
● compatibilizar agendas Marrom, Verde e Azul 
● implantar Unidades de Conservação já criadas, com indenizações e/ou 

reassentamentos
○ concessões à iniciativa privada de áreas e equipamentos de uso público para 

exploração econômica de serviços permitidos em UCs
● acelerar titulação de territórios quilombolas
● desenvolver, no país, defensivos agrícolas específicos para nossas culturas e 

problemas, com menor conteúdo tóxico para pessoas e o meio ambiente
● incentivar a adoção de sistemas de controle alternativos na agricultura
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Fernando Haddad (PT)

● foco em Amazônia
● 2% do PIB para Ciência, até 2030
● desmatamento líquido zero até 2022
● transição ecológica de modelos produtivos, valorizando a sociobiodiversidade
● fiscalizará o cumprimento do Código Florestal e fortalecerá Unidades de 

Conservação
● promoverá reforma agrária, titulação das terras quilombolas e demarcação das 

áreas indígenas, bem como os direitos dos ribeirinhos, extrativistas, pescadores 
artesanais e aldeados

● investimentos em agroecologia e mudança da estrutura produtiva para que todos 
possam respirar ar limpo, beber água potável, comer alimentos saudáveis, usufruir 
de mares e rios salubres
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Geraldo Alckmin (PSDB)

● Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS) como referências no 

relacionamento externo brasileiro

● atenção especial à Amazônia

● perseguir o cumprimento das metas assumidas no Acordo de Paris

● evitar politização e a visão de curto prazo que pautaram os debates ambientais
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Guilherme Boulos (PSOL)

● zerar o desmatamento em uma década em todos os biomas

● manejo e restauração das florestas com espécies nativas

● proteção das águas e sistemas hídricos

● defesa dos bens comuns e dos direitos da natureza

● remunicipalização dos serviços de água nas grandes cidades

● mudar prioridade da Transposição do rio São Francisco para a segurança hídrica da 

população

● expandir investimentos públicos em mobilidade urbana, moradia, saneamento 

básico e recursos hídricos, sistema de saúde, energias renováveis e 

desenvolvimento de biomas
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Henrique Meirelles (MDB)

● priorizar obras com grande retorno social, como saneamento básico, mobilidade 
urbana e creches

● acelerar redução do desmatamento na Amazônia, recuperação de nascentes e 
revitalização do Rio São Francisco

● fomentar conversão de multas ambientais em novos recursos para serem usados 
em programas de conservação e revitalização do meio ambiente

● seguirá com os objetivos do Acordo de Paris, elevando a participação de bioenergia 
sustentável na matriz energética, incentivando o reflorestamento e estimulando o 
investimento em energias renováveis

● a criação das unidades de conservação nos arquipélagos de São Paulo e São Pedro 
(PE) e Trindade e Martim Vaz (ES) representam avanços inquestionáveis na 
proteção de nossas áreas marinhas
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Jair Bolsonaro (PSL)

● unificação das pastas de Meio Ambiente e Agricultura

● predominam discursos fortemente anti ambientais
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João Amoêdo (Novo)

● Saneamento e recuperação dos rios, baías e praias do Brasil em parceria com o 
setor privado

● Redução definitiva do desmatamento ilegal na Amazônia Legal
● Aplicação do Código Florestal
● Fim dos lixões em todo o País através de  consórcios municipais e parcerias com o 

setor privado
● Ampliação da energia renovável na matriz energética
● Fim dos subsídios à energia não-renovável, como gasolina e diesel
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João Goulart (PPL)

● barrar o uso predatório dos nossos recursos naturais e planejar seu uso no longo 

prazo, levando em consideração as necessidades atuais e também as das futuras 

gerações

● aumentar a produtividade agropecuária em áreas já ocupadas

● aumentar a multa e a pena para crimes ambientais, sobretudo para desastres 

ecológicos

● garantir cumprimento integral da Política Nacional de Resíduos Sólidos

● garantir cobertura de 100% na coleta e tratamento de esgoto nos centros urbanos

● rever o Código Florestal de forma que aumente a proteção do meio ambiente e 

garanta a produção agropecuária
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José Maria Eymael (DC)

● proteger o meio ambiente e assegurar a todos o direito de usufruir a natureza sem 

agredi-la

● incentivar a construção civil, através de política tributária específica e políticas de 

desenvolvimento urbano e saneamento básico
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Marina Silva (Rede)

● desmatamento zero até 2030
● universalização do saneamento básico e expansão da oferta de água
● preservação e recuperação dos mananciais das cidades
● redução, reutilização e reciclagem de resíduos sólidos => política de lixo zero
● demarcação de Terras Indígenas e titulação de terras quilombolas
● retomar criação de Unidades de Conservação de Uso Sustentável
● unificar e harmonizar instrumentos de gestão do território, promovendo ZEE
● alinhar políticas econômicas, fiscal, industrial, energética, agrícola, pecuária, 

florestal, da gestão de resíduos e de infraestrutura
● ampliar monitoramento de desmatamento, da degradação e das mudanças na 

cobertura do solo
● implantar meios de financiamento e compensação para valorizar florestas
● ampliar práticas de Agricultura de Baixo Carbono nos Planos Safra
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Vera Lúcia (PSTU)

● plano de obras públicas (sob controle dos trabalhadores) que gere empregos e, ao 

mesmo tempo, respeitando o meio ambiente, resolva problemas estruturais como o 

déficit de saneamento básico, escolas e hospitais, financiado com os recursos que 

hoje vão ao pagamento da dívida pública e as isenções fiscais às grandes 

empresas.
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Maioria com seções dedicadas a 

meio ambiente

Mata Atlântica e Proteção do Mar foram 

esquecidas

Desmatamento Zero lembrado
Crise hídrica e desastres ambientais não 

contemplados

Reflorestamento e Conservação x Licenciamento e unificação de pastas

Menor uso de agrotóxicos

Mais peso a demandas emergentes, 

como geração de emprego-renda-

desenvolvimento, água e saneamento

Balanço positivo entre possível 

seleção propostas
Amazônia

Grande maioria das propostas depende de aval legislativo
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