
Promovendo o vegetarianismo como uma

alimentação ética, saudável e sustentável

CARTA COMPROMISSO
eleições 2016

Eu, ______________________________________________________________________, 

candidato(a) pelo Partido ___________________________________________________ ao cargo de 

________________ do município ______________________________________, UF ______________, 

se eleito(a), ou se nomeado posteriormente para cargo executivo, assumo o compromisso de promover a 

alimentação vegetariana pela população como uma escolha ética, saudável e sustentável, contribuindo 

para implementar, durante a minha gestão, pelo menos as seguintes políticas:

1. Política de incentivo à alimentação vegetariana, podendo incluir: campanhas educativas sobre os benefícios do 

vegetarianismo; fomento à oferta de opções vegetarianas estritas diariamente em estabelecimentos públicos e 

privados; e alimentação vegetariana estrita pelo menos um dia por semana nas escolas públicas, repartições 

públicas em geral e estabelecimentos prestadores de serviços de refeição em órgãos públicos ou autarquias;

2. Eliminação do tratamento privilegiado concedido às atividades pecuárias, incluindo frigorícos, abatedouros, 

granjas, incubatórios e outros dedicados à reprodução, criação, manutenção, transporte, abate e processamento 

de animais. 

3. Posicionamento dos órgãos de saúde e nutrição reconhecendo a adoção da alimentação vegetariana como uma 

alimentação nutricionalmente completa e que contribui para a prevenção de doenças crônicas não-infecciosas 

como obesidade, diabetes, doenças cardiovasculares e câncer.

4. Ações visando à proibição a determinadas atividades de "produção animal", reconhecidamente cruéis e 

amplamente condenadas pela sociedade, como a produção de foie gras.

Local e data: __________________, ____ de _________ de 2016.

Nome e número do candidato: ___________________________________________

E-mail: ___________________________________________

Telefone: ___________________________________________

Assinatura: __________________________________________



O consumo de carne pelos brasileiros ultrapassa signicativamente as recomendações do Guia 

Alimentar para a População Brasileira. O mesmo Guia Alimentar preconiza que, para equilibrar a 

alimentação do brasileiro, é necessário aumentar em 20% a ingestão de cereais e triplicar o consumo 

de hortaliças. O consumo crescente de carnes é uma realidade no Brasil e, nas últimas décadas, 

aumentou 50%, sendo que o consumo de carnes vermelhas aumentou 23%, o de carne de aves 

100% e o de embutidos (presunto, salame, mortadela, salsicha) cerca de 300%. Os danos deste alto 

consumo de carnes sobre a saúde pública são alarmantes.

Os impactos ambientais da criação de animais para consumo também se demonstram expressivos, 

consumindo recursos naturais de forma ineciente, contribuindo para o desmatamento e 

produzindo enormes quantidades de dejetos animais, ameaçando a qualidade da água e do ar e 

contribuindo sobremaneira para as mudanças climáticas. A Organização das Nações Unidas para 

Agricultura e Alimentação (FAO-ONU) arma que o setor pecuário é responsável por cerca de 14,5% 

de todas as emissões de gases do efeito estufa oriundas de atividades humanas em todo o mundo. 

Mais do que isso, a FAO alega que "o setor da produção animal emerge como um dos dois ou três 

maiores responsáveis pelos mais sérios problemas ambientais, em todas as escalas, da local à 

global". No Brasil, a pecuária é a principal responsável pelo desmatamento da Amazônia — e o 

desmatamento deste bioma emite mais CO2 do que qualquer outra atividade.

No Brasil, cerca de 5,5 bilhões de animais terrestres são criados e abatidos a cada ano para produção 

de carnes, laticínios e ovos. O país é hoje um dos maiores produtores de carne do mundo e tem o 

maior rebanho de bois do mundo, ultrapassando 200 milhões de animais.

Em um mundo com quase um bilhão de pessoas em situação de insegurança alimentar, a produção 

animal se mostra também bastante ineciente, consumindo mais recursos alimentares do que 

produz e demandando mais de 97% da produção global de farelo de soja e mais de 60% da produção 

global de milho e cevada.

Segundo pesquisa do IBOPE de 2012, o número de adeptos do vegetarianismo atinge um percentual 

médio de 8% no país. Um estudo do Ipsos demonstra também que 28% dos brasileiros desejam 

reduzir o consumo de carne. Essa crescente tomada de consciência alimentar deve ser reetida nas 

políticas públicas, de modo a promover mais saúde e justiça para as pessoas, os animais e o planeta.

JUSTIFICATIVA

A CARTA DEVE SER ASSINADA E ENVIADA PELOS CORREIOS PARA:

SOCIEDADE VEGETARIANA BRASILEIRA - RUA ANITA GARIBALDI, 29, CJ 1102 – SÉ – SÃO PAULO/SP – CEP 01018-020

ASSIM QUE RECEBERMOS A CARTA-COMPROMISSO ASSINADA, DIVULGAREMOS O NOME DO CANDIDATO SIGNATÁRIO.


