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Na grande cidade do Rio de Janeiro, no Brasil, há um importante paraíso verde chamado Floresta do

Camboatá. A floresta abriga mais de 200 mil árvores e centenas de espécies animais. Quando a prefeitura

do Rio de Janeiro anunciou seus planos de destruir essa floresta para construir um autódromo, o parceiro

da Tearfund, Nós na Criação Rio de Janeiro, aderiu ao Movimento SOS Floresta do Camboatá para prevenir

esse desastre ambiental. O movimento é uma iniciativa da sociedade civil organizada, que integra

moradores das redondezas da floresta, lideranças sociais e comunitárias e profissionais das áreas de

urbanismo, educação, economia e meio ambiente.

O movimento reuniu 30 mil assinaturas em seu abaixo-assinado on-line contra a destruição da floresta. Esse

abaixo-assinado mostrou claramente aos formuladores de políticas que a comunidade queria salvar a

floresta. Quando os operários da construção do autódromo tentaram iniciar a demolição antes da

aprovação do projeto pela prefeitura, o movimento também organizou um protesto com dezenas de

pessoas na entrada da floresta para promover o respeito pela voz da comunidade e apoiar o processo

decisório do governo.

Finalmente, o movimento conseguiu uma oportunidade para influenciar os principais formuladores de

políticas e evitar danos ambientais à floresta, quando as eleições locais ocorreram no meio da campanha. O

movimento pressionou todos os candidatos para que abordassem a questão em suas campanhas eleitorais.

Quando o novo prefeito da cidade foi eleito, a liderança do movimento reuniu-se com ele. No início, ele

estava relutante em manter a promessa de proteger a floresta, feita em sua campanha eleitoral. No
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entanto, quando a liderança do movimento sugeriu um local diferente para o autódromo, o prefeito

concordou em evitar a destruição da floresta.

A Floresta do Camboatá agora está segura e sendo preservada como unidade de conservação. Embora essa

campanha tenha sido bem-sucedida, a Nós na Criação Nacional continua monitorando questões ambientais

em outras partes do Brasil.
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