
Perguntas e Respostas 
- Óleo no Nordeste -  

 
Por que vocês não estavam lá nas praias pesquisando/atuando? 
 
Neste momento, estamos aguardando e cobrando que o governo tome as medidas para             
descobrir a origem do petróleo e aja para evitar maiores impactos. A limpeza exige              
conhecimentos técnicos específico. Estamos em contato com organizações locais para          
entender o que está acontecendo.  
 
No Nordeste, quando tem qualquer questão ambiental, o Greenpeace some e não faz             
nada. Qual o motivo? 
 
Isso não é verdade. Já atuamos no Nordeste diversas vezes, e ainda atuamos. No Maranhão,               
por exemplo, temos a campanha Todos os Olhos na Amazônia, que tem um trabalho com uma                
terra indígena, e o estado esteve presente no relatório "Segure a Linha", que trata do avanço                
do desmatamento na região. Temos parceiros em Recife, devido à nossa campanha de             
mobilidade urbana, e semanas atrás, nossos representantes estavam na Semana do Clima, em             
Salvador. Temos também quatro grupos de voluntários na região (em Salvador, Recife,            
Fortaleza e São Luís), que realizam diversas atividades o ano inteiro em defesa da causa               
ambiental em suas cidades, inclusive realizando limpezas de praias, para recolher o lixo que as               
pessoas jogam por lá. No caso das manchas de petróleo, mais do que cobrar a sociedade civil                 
para que atue, é preciso cobrar as autoridades, que são os órgãos competentes e              
responsáveis. 
 
Os casos começaram há semanas. Por que não fizeram nada neste período todo? 
 
Desde que as manchas foram avistadas, começamos a nos mobilizar com parceiros e             
voluntários para entender melhor o cenário. Cabe ressaltar que é de responsabilidade do             
governo as medidas para conter as manchas e diminuir os impactos, já que o governo detém                
os órgãos capacitados para isso. 
 
Quais são as ações efetivas de vocês na região? 
 
Já atuamos no Nordeste diversas vezes, e ainda atuamos. No Maranhão, por exemplo,             
atuamos com nossa campanha Todos os Olhos na Amazônia, que tem um trabalho com uma               
terra indígena, e o estado esteve presente em no relatório "Segure a Linha", que trata do                
avanço do desmatamento na região. Temos parceiros em Recife, devido à nossa campanha de              
mobilidade urbana, e semanas atrás, nossos representantes estavam na Semana do Clima, em             
Salvador. Temos também quatro grupos de voluntários na região (em Salvador, Recife,            
Fortaleza e São Luís), que realizam diversas atividades o ano inteiro em defesa da causa               



ambiental em suas cidades, inclusive realizando limpezas de praias, para recolher o lixo que as               
pessoas jogam por lá.  
 
O que o Greenpeace tem feito sobre o óleo?  
 
Os grupos de voluntários do Greenpeace participaram de atividades de documentação e            
combate ao óleo nas praias dos estados do Maranhão, Ceará e Pernambuco. Foram             
produzidos materiais áudiovisuais para dar visibilidade e alcance nacional aos impactos em            
comunidades costeiras atingidas pelo óleo. Além disso, o Greenpeace vem atuando junto à             
imprensa no debate e denúncia da falta de ações efetivas e transparência por parte do               
governo. 
 
Estamos também participando de discussões no âmbito político - um exemplo é a nossa              
participação em Audiência Pública sobre o tema na Assembléia Legislativa de Alagoas            
marcada para o dia 21/10 - e na articulação com outras organizações para evitar que tragédias                
como essa se repitam com o avanço da exploração de óleo em áreas sensíveis no Brasil.  
 
 
Porque o Greenpeace não vai atrás do(s) responsável(eis)? Porque vocês não fazem            
protestos em frente às suas sedes? 
 
Ainda não se sabe de onde veio o petróleo e quem são os responsáveis. O governo, depois de                  
uma demora inaceitável, está investigando e nós estamos esperando que as medidas corretas             
sejam tomadas o quanto antes para que os impactos desse petróleo sejam os menores              
possíveis tanto para os animais, quanto para as pessoas, as praias e a economia local. 
 
O presidente disse que o óleo é criminoso / estrangeiro / da Venezuela, e por isso não é                  
responsabilidade do governo brasileiro. O que vocês acham disso?I 
Independentemente de o óleo vir da Venezuela ou não, é preciso ter em mente os impactos                
negativos. E a demora por uma resposta do governo efetiva assusta muito. Isso mostra como é                
falha a fiscalização e o trabalho de combate à poluição e ao derramamento de petróleo no                
Brasil. E isso só tende a piorar com essa agenda antiambiental do governo brasileiro. 
 
Porque não estão limpando as praias?  
A limpeza das praias e retiradas das manchas de óleo é uma atividade delicada e é preciso                 
equipamentos e conhecimentos específicos, que nós não detemos. Cabe ressaltar que é de             
responsabilidade do governo as medidas para conter as manchas e diminuir os impactos, já              
que o governo detém os órgãos capacitados para isso. 
 
 

https://www.i-maxpr.com/impress/gt/upload/e4b75899a3ae3ba7eba968ac9b76590c.pdf

