Quem somos?
Escrito por Webmaster
Dom, 06 de Dezembro de 2009 22:07 - Última atualização Ter, 29 de Dezembro de 2009 19:13

QUEM SOMOS?

A Rede Comuna Verde se constituiu, originalmente, como resultante de um Projeto de
Pesquisa, desenvolvido no âmbito da EMESCAM (Vitória/Espírito Santo, www.emescam.br), e
financiado pela FAPES, a partir de 2008, intitulado: “Impacto sócio-ambiental e na saúde dos
trabalhadores causados pela indústria de pelotização Samarco e aqueles que serão
provocados pela extração de hidrocarbonetos no município de Anchieta/ES
”, sob a coordenação dos professores doutores Maria Helena Rauta Ramos e Luiz Henrique
Borges. A idéia da constituição de uma rede, reunindo movimentos ambientalistas e
organizações apoiadores dessa luta,
foi aprovada no II Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Sul do Espírito Santo, realizado
nos dias 25 a 27 de setembro de 2009, na sede da Câmara de Vereadores do município de
Anchieta, Espírito Santo.

Por que “Comuna Verde”?

Não é difícil recuperar essa tradição revolucionária. Sentimo-nos vinculados ao projeto de
emancipação humana formulado pelos iluministas, representado por seus herdeiros mais
notáveis, como Hegel e Marx. Ou seja, reportamo-nos, na constituição de nosso ideário, não
somente à restauração da democracia grega, mas principalmente à primeira revolução
socialista, vivida pela Comuna de Paris (1870-1871), à primeira experiência histórica duradoura
de instalação do socialismo (1917-1989), que constituiu a União Soviética, através da
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Revolução de 1917, e a uma série de experiências que, com seus erros e acertos, vivenciadas
por diferentes países, têm muito a nos ensinar; lembramos por exemplo do processo
revolucionário (anos 1953-1958), comandado por Guevara e Fidel Castro em Cuba, afastando
definitivamente seus ocupantes e dominadores, representantes do imperialismo econômico, até
hoje mantendo suas conquistas, a duras custas, apesar da pressão dirigida pelos americanos e
seus aliados.

No entanto, no início do século XXI, o comunista, ou mesmo socialista, dessa nossa
contemporaneidade, que quer ser verdadeiramente revolucionário, além de denunciar a
exploração do trabalhador pelo capitalista, e militar por um projeto de sociedade regido por
relações igualitárias (tendo todos igualmente acesso à terra, aos meios de produção e aos
recursos tecnológicos, e portanto com direito garantido à habitação, saúde, educação, lazer e
cultura de qualidades), manifesta em suas atitudes e projetos a preocupação com a defesa do
meio ambiente. E, nesse sentido, o militante que se propõe na sua luta, juntamente com o
movimento dos trabalhadores do campo e da cidade, a superar os males da propriedade
privada, através de um projeto societal elaborado coletivamente, precisa incorporar nesse
projeto a dimensão da defesa da vida, não só humana, mas também animal e vegetal,
preservando os recursos naturais. E, nesse sentido, pensamos que Comuna Verde expressa
esse ideário revolucionário.

Quem são os sócios fundadores?

Na sessão de encerramento do II Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Sul do Espírito
Santo (27 de setembro de 2009, de 9 às 13 horas), aprovaram a criação da
Rede Comuna Verde
, e seu regimento, as seguintes organizações sociais presentes, como membros fundadores:
Sindimetal, GAMA, Associação de Pescadores de Ubu e Parati/Anchieta, Associação de
Catadores
de Caranguejo/Anchieta/ES e Associação de Moradores de Nova Esperança/Anchieta/ES e
Viva o Mar/Piuma/ES. Neste site, há informações detalhadas de nosso corpo inicial de
associados.
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Quem são os responsáveis pela edição da Rede Comuna Verde?

A Rede Comuna Verde é um órgão do Instituto Comuna Verde, cujo estatuto foi também
aprovado nessa mesma sessão do II Fórum de Desenvolvimento Sustentável do Sul do
Espírito Santo, com a seguinte diretoria: presidente, Maria Helena Rauta Ramos (Anchieta/ES);
vice-presidente, Renato Turino Sabbash (Anchieta/ES); secretário, Hudson Valentin Vassoler
(Guarapari/ES); tesoureira, Denise da Costa Molina (Anchieta/ES).

Essa diretoria recebeu o encargo, nessa assembléia, de indicar e empossar a Secretaria
Executiva da Rede Comuna Verde, encarregada, juntamente com a diretoria do Instituto, pela
edição e alimentação do site, numa articulação orgânica com sua rede de associados.

Desse modo, no dia 01 de novembro do corrente ano, a Secretaria Executiva da Rede Comuna
verde foi instalada com os seguintes integrantes, conforme se verifica na ata de instalação,
contida neste site: Secretária Executiva, professora Elizete Cardozo; demais integrantes do
Secretariado: Tiago Ramos Silva (Brasília), Perci Coelho de Souza (Brasília), Walace Rosa
Gomes (Vitoria/ES), Filipe dos Santos Xavier (Vitoria/ES), Érika Pereira Costa (Guarapari/ES) e
Larissa Gonçalves Andreatta (Vitoria/ES).
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