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Com fulcro no Art. 185-A, do Regimento Interno desta Casa de Leis, requeiro à Mesa Diretora, ouvido o
Soberano Plenário, que registre nos anais "MOÇÃO DE REPÚDIO, a instituição financeira Bradesco S.A.,
por publicar um vídeo que sugere a redução do consumo de carne, criando a Segunda Sem Carne.

JUSTIFICATIVA

Na data de 24/12/2021, o Bradesco S.A. publicou um vídeo, de sua autoria, onde três apresentadoras
anunciam a seguinte mensagem:

 

“CARBONO NEUTRO. BRADESCO. TRANSFORME O FUTURO. Duas atitudes simples que você
pode tomar no seu dia a dia que para reduzir o seu impacto e uma extra. A primeira é reduzir o
nosso consumo de carne e aderir a Segunda Sem Carne. A criação de gado contribui para a
emissão dos gases de efeito estufa, então que tal se a gente reduzir o nosso consumo de
carne e escolher um prato vegetariano na segunda-feira? E a segunda coisa é começar a
compostar o nosso lixo. Lixo não! O que é sobra de alimento na nossa casa a gente lega para
composteira, as minhoquinhas fazem o trabalho de transformar em adubo. E a última dica é o
aplicativo do Bradesco que agora tá com uma funcionalidade nova. Você vai lá, calcula quanto de
carbono você emite e consegue compensar no aplicativo. Boa!”

 

Ao que parece, a instituição financeira invadiu atribuição que não lhe pertence – a de cuidar do meio
ambiente -, proferindo inverdades sem fundamento técnico sobre o assunto, falando que gado no pasto é
prejudicial ante a produção de gases de efeito estufa.

De acordo com a EMBRAPA - Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária[1], a pecuária é capaz de gerar
crédito de carbono através do pasto. A reportagem científica, que data de 06/07/2021, afirma que: “Um
sistema de média lotação, de 3,3 unidades animais (UA) por hectare, em que se recuperou a pastagem
degradada, foi capaz de neutralizar as emissões de gases de efeito estufa de bovinos e ainda gerar
créditos de carbono correspondentes ao produzido por seis árvores de eucalipto.”.
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Sem falar que, do ponto de vista comercial, além de ferir o direito a liberdade, invadindo a seara privada
das famílias brasileiras de modo a induzir o que devem ou não devem comer, claramente causa
desequilíbrio na oferta e na demanda, promovendo a indústria de vegetais e afins, e atacando a indústria
da carne, atribuição, nem de longe, de uma instituição financeira, que deveria limitar-se a abertura de contas,
transações financeiras e afins, segundo o Banco Central.

Posicionou-se sobre o assunto a ABCZ - Associação Brasileira dos Criadores de Zebu[2], que representa
mais de 24 mil pecuaristas, asseverando:

 

“É inacreditável que uma instituição financeira reconhecida preste um desserviço social como este,
desaconselhando o consumo desta excelente fonte de proteína, cujos benefícios já foram
cientificamente comprovados. Divulgar qualquer informação na contramão desses dados representa
extrema ignorância por parte do interlocutor. Nosso país é o maior produtor de carnes do mundo,
gerando emprego, renda e garantindo qualidade para a alimentação humana. Com muito
orgulho, a carne zebuína representa a maioria absoluta dessa produção.”.

 

Também se manifestou a Presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e
Desenvolvimento Rural da Câmara dos Deputados, Deputada Federal Aline Sleutjes, de forma pública,
uma Nota de Repúdio em suas redes sociais[3] , com o vídeo da barbárie.

Portanto, o Deputado Estadual Gilberto Cattani não coaduna com as práticas da instituição financeira que
menciona, contrárias as liberdades constitucionais, e por esta razão, apresento esta Moção de Repúdio,
para deliberação do Soberano Plenário, pois estou certo de que receber o apoio necessário para sua
aprovação, como medida de justiça.

 

[1] Embrapa:
https://www.embrapa.br/busca-de-noticias/-/noticia/63282137/pecuaria-e-capaz-de-gerar-credito-de-carbono-
com-media-lotacao-no-pasto

[2] ABCZ: https://www.abcz.org.br/noticias/noticia/28179/nota-de-repudio

[3] Instagram: https://www.instagram.com/p/CYEbR5ltroe/?utm_source=ig_web_copy_link

 

Edifício Dante Martins de Oliveira
Plenário das Deliberações “Deputado Renê Barbour” em 03 de Janeiro de 2022
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Gilberto Cattani
Deputado Estadual
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