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A OCUPAÇÃO “SONHO REAL”: O TRIUNFO 
DA BARBÁRIE E DA IMPUNIDADE

Em 16 de fevereiro de 2009, completaram-se quatro anos 
do despejo dos moradores da Ocupação “Sonho Real”, no Parque 
Oeste Industrial, região sudoeste de Goiânia. 

De 6 a 15 de fevereiro de 2005, de meia-noite às 6 horas da 
manhã, a Polícia Militar do Estado de Goiás realizou uma ação de 
reintegração de posse chamada Operação Inquietação. Cercou a 
área com viaturas, impediu a entrada e a saída de pessoas e cortou 
o fornecimento de energia elétrica. Com as sirenes ligadas, o baru-
lho de disparos de armas de fogo e a explosão de bombas de efeito 
moral, gás de pimenta e gás lacrimogêneo, a Polícia Militar promoveu 
o terror entre os moradores da Ocupação. 

Em 16 de fevereiro de 2005, a Polícia Militar de Goiás conduziu 
uma verdadeira operação militar de guerra, cinicamente denomina-
da Operação “Triunfo”. Em uma hora e quarenta e cinco minutos, 
cerca de catorze mil pessoas foram despejadas de suas moradias de 
maneira violenta, truculenta e sem nenhum respeito pela dignidade 
da pessoa humana. A operação militar produziu duas vítimas fatais  
(os jovens Pedro e Wagner), dezesseis feridos à bala (um deles, 
Marcelo Henrique, tornou-se paraplégico) e oitocentas pessoas detidas  
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(suspeita-se que o número de mortos e feridos seja bem maior). Esses 
crimes continuam impunes. 

Entre as famílias desalojadas, muitas não tinham para onde ir, 
sendo forçadas pela circunstância a passar mais de três meses abri-
gadas nos ginásios de esportes do Capuava e do Novo Horizonte, 
para depois se instalarem no Acampamento do Grajaú, onde fica-
ram por mais de três anos. Em consequência das condições de vida 
sub-humanas, sobretudo das péssimas condições de higiene e saúde 
enfrentadas nesses locais, muitas dessas pessoas morreram ali.

Todos os direitos humanos fundamentais foram, portanto, viola-
dos: o direito à vida, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito 
à saúde, o direito à alimentação e à água, os direitos da criança e do 
adolescente, os direitos da mulher, os direitos dos idosos e os direitos 
das pessoas com necessidades especiais.  Trata-se de um dos piores 
crimes contra os direitos humanos já praticados  no país, em área 
urbana. A liminar de despejo é inconstitucional, porque considera a 
propriedade privada como um direito absoluto, quando a constituição 
brasileira diz claramente que a propriedade privada só tem sentido se 
tiver uma função social. O loteamento do Parque Oeste Industrial, 
abandonado desde 1957, é objeto de especulação imobiliária e não 
tem nenhuma função social. Portanto a maneira violenta como foram 
realizadas as operações Inquietação e “Triunfo” foi não só injusta, mas 
também totalmente ilegal. O maior responsável por esse crime contra 
os direitos humanos foi o Estado (governador, secretário de Segurança 
Pública e comandante da Polícia Militar), que contou com a omissão 
da Prefeitura e a conivência do Judiciário e do setor imobiliário.

Os atuais moradores do Residencial Real Conquista – onde, 
depois de tanto sofrimento, uma parte das famílias da Ocupação 
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“Sonho Real” foi assentada, embora em condições ainda muito 
precárias – programaram, para o dia 16 de fevereiro de 2009, um ato 
público em memória da Operação “Triunfo”, a pior barbárie praticada 
em toda a história de Goiânia. Infelizmente, porém, o ato público não 
aconteceu nesse dia. Existem suspeitas fundadas de que tenha sido 
boicotado por algumas falsas lideranças aliadas à prática coronelista 
e ao costume de usar o povo para interesses próprios. 

Ainda bem que o povo não desistiu do ato público, que foi 
realizado no dia 28 de fevereiro de 2009, às 9 horas, na entrada 
do Parque Oeste Industrial, numa rótula em frente à Rua Magnólia.
Estavam presentes cerca de quarenta pessoas, vindas em um ônibus 
fretado pelo próprio povo e por representantes de algumas entidades 
defensoras dos direitos humanos. Foi um ato comovente e significativo. 
Entre os presentes estavam Dona Dalva (mãe de Vagner), Eronildes 
(viúva de Pedro) e Marcelo Henrique. Após um momento celebra-
tivo, os integrantes do ato plantaram diversas cruzes em memória 
dos mortos da Operação “Triunfo” e das pessoas que morreram 
depois, nos ginásios de esportes do Capuava e do Novo Horizonte 
e no Acampamento do Grajaú. 

O ato público teve a cobertura jornalística da TV Anhanguera 
e da TV Record. O Jornal O Popular, no dia 14 de fevereiro de 2009, 
na coluna “Direito & Justiça”, já tinha dado notícias sobre o caso, 
citando as novas providências que vinham sendo tomadas pelo de-
fensor público federal Adriano Cristian Souza Carneiro, a pedido dos 
alunos do curso de Especialização em Direitos Humanos do Instituto 
Dominicano de Justiça e Paz Frei Antônio Montesino (Universidade 
Católica de Goiás).
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Para que tamanha barbárie não caia no esquecimento e para 
que se faça justiça, foram anunciadas, durante o ato, as seguintes 
ações concretas:

1. A luta pela federalização dos crimes ocorridos e pela in-
denização das vítimas.

2. O recurso à Corte Internacional dos Direitos Humanos 
da OEA.

3. A realização de um tribunal popular para julgar e condenar, 
no banco dos réus, o poder público estadual e o municipal.

4. Uma campanha para que ninguém compre lotes na área 
da ex-ocupação “Sonho Real” do Parque Oeste Industrial 
e para que a área seja desapropriada e declarada de utili-
dade pública.

É uma área impregnada de sangue inocente; uma área que, 
no sentimento religioso do povo, é amaldiçoada por Deus e só será 
liberta da maldição divina se for utilizada para o bem comum, e em 
benefício dos pobres e excluídos da sociedade.

Como diz o profeta Isaías, no capítulo 5, versículos 8-9,

ai daqueles que juntam casa com casa e emendam 
campo a campo até que não sobre mais espaço e 
sejam os únicos a habitarem no meio do País. Javé dos 
exércitos jura no meu ouvido: suas muitas casas serão 
arrasadas, seus palácios luxuosos ficarão desabitados.

Goiânia, 1º de março de 2009.



A FEDERALIZAÇÃO DO CASO  
DO PARQUE OESTE

O caso do Parque Oeste Industrial não pode ser esquecido e 
muito menos ficar impune. Trata-se de uma das maiores violações 
dos direitos humanos em áreas urbanas, do Brasil e do mundo. 

Conversando com um advogado de muita experiência profis-
sional, ouvi dele que, se esse fato tivesse acontecido no sul do Brasil, 
provavelmente o juiz teria tomado uma atitude diferente, negando a 
liminar. Certamente teria julgado o fato sob a ótica da função social 
da propriedade privada. Em Goiás, o juiz deu a liminar porque julgou 
o fato da ótica do valor absoluto da propriedade privada. 

A respeito desse caso, podemos analisar duas questões. A pri-
meira é a constitucionalidade da liminar de despejo, que, a meu ver, é 
inconstitucional: a área da ocupação “Sonho Real” é um loteamento de 
1957, sem nenhuma função social e, portanto, com todas as condições 
legais para ser desapropriada. Aliás, as autoridades e os militares que 
cumpriram a liminar poderiam, em nome da “objeção de consciência”, 
ter praticado a “desobediência civil”, mas não o fizeram. Seria bom 
que um advogado perito na constituição brasileira fizesse um estudo 
para mostrar, com argumentos jurídicos, a inconstitucionalidade da 
referida liminar, a fim de que fatos como esses não se repetissem 
nunca mais. De qualquer modo, esse é outro assunto, do qual não 
queremos tratar agora.
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A segunda questão a ser discutida é a maneira como foi cumprida 
a liminar de despejo – as operações Inquietação e “Triunfo”. Além de 
não se fundar em argumentos baseados na ética e na justiça, a forma 
de realização do despejo foi totalmente ilegal, até para um leigo em 
assuntos jurídicos. Basta o bom senso para perceber isso. 

Nas operações de desocupação, todos os direitos humanos 
foram desrespeitados e violados da maneira mais bárbara possível. Não 
foi, propriamente falando, um despejo, mas uma verdadeira operação 
militar de guerra da pior espécie: catorze mil pessoas despejadas com 
requintes de violência, crueldade e cinismo em menos de duas horas; 
duas vítimas fatais; dezesseis feridos à bala, um dos quais se tornou 
paraplégico; oitocentas pessoas detidas (suspeita-se que o número de 
mortos e feridos seja bem maior) e 934 famílias desabrigadas. Esses 
crimes, ao que tudo indica, continuam impunes. Nós que lutamos 
ao lado dos injustiçados, empobrecidos e excluídos queremos  que 
seja investigada e julgada essa maneira como foi cumprida a liminar, 
através das operações Inquietação e “Triunfo”.

O procurador regional dos direitos do cidadão, Ailton Benedito 
de Souza, escreveu no jornal O Popular (21 mar. 2009, “Opinião”, p. 7):

Ambos os Ministérios Públicos (MPF e MPE) termi-
naram integrando uma comissão especial cujos tra-
balhos encerraram-se, no ano de 2006, na conclu-
são de que não havia necessidade de “federalizar” 
a persecução dos culpados pelos fatos criminosos 
relativos ao Caso Parque Oeste Industrial. Concluiu-
-se que estava ausente um pressuposto objetivo do 
IDC (Incidente de Deslocamento de Competência 
para a Justiça Federal), ou seja, não havia omissão, 
leniência, excessiva demora, [assim como não havia] 
conluio ou conivência dos órgãos do Estado de 
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Goiás para inviabilizar a persecução criminal dos 
responsáveis [na esfera estadual]. (p. 7).

Infelizmente, parece nem ter passado pela cabeça do pro-
curador que o crime, nesse caso, pudesse ter sido praticado pelo 
Poder Executivo do estado de Goiás, com a conivência do Poder 
Judiciário e a omissão da Prefeitura de Goiânia. Por isso, ele termina 
dizendo: “Nenhum fato ou circunstância sobreveio que possa justi-
ficar, atualmente, o deslocamento da competência do Caso Parque 
Oeste Industrial para a Justiça Federal.” Diante disso, questionamos 
as premissas que levaram o MPF, o MPE e o procurador citado às 
conclusões acima referidas. Tais premissas não correspondem, a não 
ser parcialmente, à verdade dos fatos. 

Questionamos ainda o fato de que somente os militares que par-
ticiparam das operações Inquietação e “Triunfo” parecem estar sendo 
investigados e julgados em razão de seus possíveis abusos ou excessos. 
Embora saibamos que os militares (que, aliás, tinham a obrigação legal 
de cumprir a liminar de despejo) têm sua parcela de responsabilidade 
pessoal nesse crime, não se trata de investigar e julgar apenas os seus 
atos. Trata-se, sobretudo, de investigar e julgar a ilegalidade das duas 
operações enquanto tais, em sua totalidade – mais especificamente, 
julgar o responsável por essas ações: o poder Executivo do estado de 
Goiás, integrado pelo governador, secretário de Segurança Pública 
e comandante da Polícia Militar. E, além dele, o poder Judiciário e a 
Prefeitura de Goiânia, por sua conivência e omissão. 

Além de ser um dos piores crimes já praticados contra os direitos 
humanos e a ética, no Brasil e no mundo, as operações Inquietação e 
“Triunfo” feriram a constituição e as leis brasileiras, e também as leis 
internacionais. É justamente esse crime que queremos federalizar, 
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e não só os excessos cometidos por alguns militares. Ficar restrito a 
esse tipo de investigação e de julgamento significa fugir do verdadeiro 
problema, significa escamotear a verdade e procurar um bode expia-
tório. E, uma vez que quem praticou esse crime foi o poder Executivo 
de Goiás, tendo por cúmplice o poder Judiciário, pela lógica, esses 
dois poderes não têm as mínimas condições de investigar e julgar a 
si próprios. É por isso que se justifica a federalização do caso.

Infelizmente, os crimes praticados pelo poder público e por 
aqueles que detêm o poder econômico nunca são seriamente investi-
gados e julgados, a não ser nas instâncias internacionais da Comissão 
Interamericana dos Direitos Humanos da OEA. Nós que queremos 
defender e promover os direitos humanos e a ética não desistimos. 
A esperança de um mundo novo, onde haja igualdade e justiça para 
todos, nunca morre. Jesus Cristo, cuja prática os verdadeiros cristãos 
seguem, sempre esteve ao lado dos injustiçados, dos empobrecidos 
e dos excluídos.

Goiânia, 31 de março de 2009.



MAIS UMA FARSA DA (IN)JUSTIÇA

No dia 27 de abril de 2009, o 1° Tribunal do Júri de Goiânia 
julgou Américo Rodrigues Novais e Joziel Pereira Feitosa por tentativa 
de homicídio contra o tenente da Polícia Militar Ricardo Alves Mendes, 
na madrugada de 15 de fevereiro de 2005, durante a Operação 
Inquietação, no “Sonho Real”. Américo, líder dos sem-teto, foi conde-
nado a cinco anos e quatro meses de reclusão em regime semiaberto, 
e Joziel foi absolvido. 

O julgamento foi uma verdadeira farsa. Como o advogado 
Rodrigo Lustosa mostrou muito claramente, com argumentos irrefu-
táveis, não há nenhuma prova contra Américo. Ele não teve qualquer 
tipo de participação no crime do qual é acusado. Trata-se de mais 
um caso de intimidação e criminalização dos movimentos populares. 
Quem estava no banco dos réus não era a pessoa do Américo, mas o 
movimento de luta pela moradia, que teve a ousadia de enfrentar o 
poder econômico e desrespeitar o estatuto da propriedade privada – 
valor absoluto e verdadeiro ídolo, ao qual tudo deve ser sacrificado, 
inclusive a vida.

No banco dos que processaram, não a pessoa de Américo, 
mas o movimento de luta pela moradia, estava o poder econômico, 
representado pelo setor imobiliário e amparado pela subserviência 
dos poderes públicos estadual e municipal. O poder econômico quis 
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dar uma lição, um castigo aos sem-teto, que tiveram a coragem de 
desafiá-lo. Os que sofreram a violência (os violentados) foram con-
denados, e os que praticaram a violência (os violentos), absolvidos. 
As operações Inquietação e “Triunfo” foram verdadeiras operações 
militares de guerra, realizadas com requintes de barbárie. Todos os 
direitos humanos foram violados. Os responsáveis por esse crime 
continuam impunes até hoje e, em nossa sociedade hipócrita, são 
considerados “pessoas de bem”. O sistema econômico em que vi-
vemos é “um sistema econômico iníquo”, como afirma o Documento 
de Aparecida – DA (385), da V Conferência Episcopal da América 
Latina e do Caribe.

Infelizmente, o corpo de jurados (formado por quatro homens 
e três mulheres) do 1° Tribunal do Júri de Goiânia não tinha consciên-
cia da questão social e política que estava por trás do julgamento de 
Américo e Joziel. Temos esperança de que a injustiça cometida contra 
eles, que grita diante de Deus, seja reparada no recurso. Fazemos 
também um apelo para que todos que somos solidários com os em-
pobrecidos, oprimidos e excluídos nos unamos, mesmo nas diferenças 
e divergências, para lutar contra qualquer tentativa de intimidar e 
criminalizar os movimentos populares. São esses movimentos que 
fazem acontecer um outro mundo possível. 

Para os que têm fé, o poder do “Dragão”, de que fala o Apocalipse 
no capítulo 12, já foi derrotado. O Reino de Deus (o Cristo Ressuscitado) 
venceu o Reino do Mal (o Dragão). Essa vitória acontece na história 
humana pela atuação dos verdadeiros seguidores de Cristo, dos movi-
mentos populares e de todas as pessoas comprometidas com a prática 
da justiça. É só uma questão de tempo. Como diz o profeta Isaías, no 
capítulo 5, versículos 20-21 e 23,
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ai dos que dizem que o mal é bem, e o bem é mal, 
dos que transformam as trevas em luz e a luz em 
trevas, dos que mudam o amargo em doce e o doce 
em amargo! Ai dos que são sábios a seus próprios 
olhos e inteligentes diante de si mesmos! […] Ai 
dos que absolvem o injusto a troco de suborno e 
negam fazer justiça ao justo!

Goiânia, 1º de maio de 2009.



ESCOLA JOÃO BENNIO: O CAOS 
NA EDUCAÇÃO PÚBLICA

A Escola Estadual João Bennio, no Jardim Curitiba 3, é um 
claro exemplo do descaso do Estado para com a educação, sobre-
tudo na Região Noroeste de Goiânia. Essa escola, como muitas 
outras, foi construída em caráter emergencial, em 1989, com placas 
pré-moldadas. Era uma escola provisória, em condições muito pre-
cárias, que deveria funcionar somente até a construção do prédio 
definitivo. No entanto, passaram-se vinte anos e nada foi resolvido. 

Nos últimos anos, diversas denúncias foram feitas a respeito 
do quadro crítico da escola e dos perigos que os alunos (mais de 
oitocentos), funcionários e professores corriam, mas os responsáveis 
pela educação no estado não tomaram providência alguma. Em 
2007, o próprio Ministério Público Estadual notificou a Secretaria 
da Educação do Estado, chamando-lhe a atenção para a situação da 
escola João Bennio e a falta de condições mínimas locais para o ensino, 
porém, mais uma vez, ninguém se sensibilizou. É o total desrespeito 
do poder público para com o povo pobre.

Em março de 2009, os problemas se agravaram. No dia 19, uma 
parede da sala de aula número 9 desabou perto de uma fossa sem 
tampa. Em uma turma de ensino médio, o quadro-negro despencou 
quando a professora escrevia a matéria nele. As paredes da escola 
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são muito fracas em vários pontos. É inacreditável que, no século XXI, 
ainda existam situações como essa na educação. A direção da escola 
acionou o Corpo de Bombeiros para solicitar-lhe uma avaliação sobre 
a segurança da sala 9, mas, constatando a situação precária de toda 
a unidade, os bombeiros interditaram a escola.

Foram necessárias diversas reportagens na TV e uma ampla 
reportagem na primeira e segunda páginas do jornal O Popular, em 
14 de maio de 2009, para que o poder público começasse a tomar 
algumas providências. A reportagem do jornal destacava os seguintes 
títulos: “Riscos a alunos interditam Escola”; “Escola interditada por 
bombeiros”; “Parede de sala e quadro-negro caíram em março e 
alunos continuam na unidade, que oferece riscos”; “Quadro crítico 
tem sido mostrado há anos”. 

Diante dessa situação, a Comunidade Nossa Senhora da Vitória 
(Bairro Floresta), pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Terra (com 
sede no Jardim Curitiba 3), com o intuito de colaborar, colocou à dis-
posição da escola o seu Centro Comunitário, em caráter provisório e 
emergencial. Foram transferidas para o Centro Comunitário, aproxi-
madamente, quinhentas crianças e adolescentes (turnos matutino e 
vespertino). O turno noturno foi para a Escola Municipal Maria da Terra. 

Apesar da providência tomada com a ajuda da Comunidade, 
o problema da escola não foi resolvido, pois as condições do Centro 
Comunitário são, também, muito precárias para atender a um contin-
gente de quinhentas crianças. Mesmo com algumas adaptações reali-
zadas no prédio, será muito difícil os professores obterem as condições 
mínimas necessárias para dar aula, e os alunos, as condições mínimas 
necessárias para aprender. Receio que a falta de condições leve os 
professores a fingir dar aula, e os alunos, a fingir aprender. 
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Espero que uma situação escolar como essa nunca mais se 
repita e que o Estado tome providências imediatas para resolver o 
problema. Espero ainda que as soluções provisórias e emergenciais 
tomadas não se mantenham por mais vinte anos. Espero, enfim, que 
logo seja construída uma nova escola, onde as crianças e adolescentes 
sejam respeitados e possam estudar com dignidade. 

Pergunto: Quando virá o dia em que a educação pública, gra-
tuita e de qualidade será a prioridade das prioridades do Estado? 
Quem sabe, possamos ainda ver esse dia…

Goiânia, 20 de maio de 2009. 



EM DEFESA DA VIDA ANTES E 
DEPOIS DO NASCIMENTO

No dia 14 de agosto de 2009, participei da 1ª Marcha Goiana 
da Cidadania em Defesa da Vida. Ver tantas pessoas (crianças, jovens, 
adultos e idosos) de diversos movimentos, organizações sociais, esco-
las, universidades e igrejas gritando unidos “Vida, sim! aborto, não!” 
é um sinal de esperança. Gostaria, porém, de sugerir ao Movimento 
Nacional em Defesa da Vida e ao Comitê Goiano em Defesa da 
Vida que, nas próximas marchas, o “grito” seja em defesa da vida 
antes e depois do nascimento. A vida  deve ser defendida em todas 
as circunstâncias e em todas as idades. 

Só para lembrar, no mundo morrem de fome, ou das conse-
quências imediatas da fome, cem mil pessoas a cada dia (Análise de 
Conjuntura, Brasília, maio de 2008). Mesmo tendo consciência das 
calamidades que destroem a vida diariamente, neste artigo, quero 
referir-me à vida das crianças antes do nascimento (desde a con-
cepção) e depois do nascimento (até os 10 anos de idade). Nossa 
sociedade aborta (mata) crianças antes e depois do nascimento. É 
uma sociedade estruturalmente abortista e infanticida. Em 2007, 
falando dos abortos provocados antes do nascimento, Demétrio 
Weber escrevia no jornal O Globo: 
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O Relatório da Federação Internacional de 
Planejamento Familiar (IPPF, na sigla em inglês) di-
vulgado nesta quarta-feira estima que 19 milhões de 
abortos clandestinos serão realizados no mundo este 
ano, provocando a morte de 70 mil mulheres, além 
de deixar sequelas em milhares de outras. O estudo 
diz que mais de 96% das gestantes que perdem a 
vida ou sofrem danos à saúde por causa de abortos 
inseguros vivem nos países mais pobres do planeta, 
a maioria na África. De acordo com a Federação, o 
Brasil é responsável por um milhão de interrupções 
de gravidez de forma insegura a cada ano e, segundo 
a ex-coordenadora de Saúde da Mulher do Ministério 
da Saúde, Maria José Araújo, os abortos ilegais são 
responsáveis pela morte de 180 a 360 mulheres por 
ano no país.1

Embora reconhecendo a gravidade dos fatos, como defensor 
da vida, não posso concordar nem com o aborto legal ou seguro, 
nem com o aborto clandestino ou inseguro. Sei, inclusive, que os 
abortos clandestinos, em sua maioria, são realizados em situações 
desumanas (quando não dramáticas e de desespero), por causa de 
uma sociedade estruturalmente injusta, uma sociedade que viola 
os direitos fundamentais do ser humano, uma sociedade baseada 
em “um sistema econômico iníquo” (Documento de Aparecida – DA, 
385), enfim, uma sociedade com leis que discriminam as pessoas. 
Basta lembrar o caso do Parque Oeste Industrial e o despejo feito 
ali, com base em um documento do poder público segundo o qual 
aquela área era “imprópria para habitação popular.”

Pensando nas injustiças sociais e em determinadas situações em 
que o oborto é realizado (sem querer eliminar totalmente a respon-

1 oglobo.globo.com/pais/mat/2007/05/30/295957896.asp
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sabilidade moral das pessoas envolvidas – só Deus sabe), temos de 
ter muita sensibilidade humana, acolher bem as pessoas envolvidas 
e saber compreendê-las.

Lembremos agora os abortos (matanças) de crianças provo-
cados por nossa sociedade injusta, desumana e anticristã depois do 
nascimento. No mundo, 12,9 milhões de crianças  morrem a cada 
ano antes dos seus cinco anos de vida; 11 mil crianças morrem de 
fome a cada dia;2 e uma criança menor de dez anos morre de fome, 
ou das consequências imediatas da fome, a cada cinco segundos. 
Em 2007, foram mais de seis milhões de crianças mortas (Análise de 
conjuntura, Brasília, maio de 2008). Na América Latina, um milhão 
de crianças morrem ao ano pela pobreza extrema: 2.700 por dia, 114 
por hora, quase 2 por minuto (agenda Latino-Americana Mundial 
2005). Precisamos refletir sobre isso. 

No artigo “Direitos humanos e democracia mundial”, publicado 
na Latino-Americana Mundial 2007 (p. 26), Jean Ziegler comenta:

Este massacre diário ocasionado pela fome não 
obedece de modo algum a uma fatalidade. Por trás 
de cada vítima, há um assassino. A atual ordem 
mundial não é só mortífera, também é absurda. O 
massacre se produz no meio de uma normalidade 
glacial. A equação é simples: quem tem dinheiro, 
come e vive. Quem não tem, sofre, converte-se em 
um inválido ou morre. Não se trata de fatalidade. 
Todo aquele que morre de fome é assassinado. 
[...] Sobre bilhões de seres humanos, os senhores 
do capital financeiro mundializado exercem um 
direito de vida e de morte. Mediante suas estra-
tégias de inversão, suas especulações, as alianças 

2 www.webciencia.com; www.pime.org.br – Editora Mundo e Missão.
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que estabelecem e as campanhas de conquista 
de mercados que organizam, decidem dia a dia 
quem tem direito de viver neste planeta e quem 
está condenado a morrer. 

Essa é uma situação de pecado social ou estrutural, mas existem 
alternativas para o problema. Esther Vivas sugere algumas, no artigo 
“Frente à crise alimentar, que alternativas?”:

Frente à usurpação dos recursos naturais, temos 
que advogar pela soberania alimentar: que as co-
munidades controlem as políticas agrícolas e de 
alimentação. A terra, as sementes, a água têm de 
ser devolvidas aos camponeses para que possam 
alimentar-se e vender seus produtos às comunida-
des locais. Isso requer uma reforma agrária integral 
da propriedade e da produção da terra e uma na-
cionalização dos recursos naturais.3 

Continuemos gritando e lutando em defesa da vida, pois “todo 
homem, mulher, criança, tem o direito inalienável de ser livre da 
fome e da desnutrição” (Nações Unidas, Conferência Mundial sobre 
Alimentação, Roma, 1974). A esperança, sobretudo para os cristãos, 
nunca morre. Um mundo novo é possível. Já existem sinais de que 
ele está acontecendo.

Goiânia, 20 de agosto de 2009.

3  www.correiocidadania.com.br, 25 nov. 2008.



CASO PALOCCI: UMA VERDADEIRA FARSA 

A absolvição do ex-ministro Antônio Palocci foi uma verda-
deira farsa, que subestimou a inteligência dos brasileiros. E o que 
é pior, isso não constitui novidade na política nacional. Há poucos 
dias, assistimos ao espetáculo deprimente do caso Sarney, que teve 
um pecurso semelhante ao do caso Palocci. Onze acusações foram 
feitas contra o senador José Sarney por pressão dos políticos da base 
aliada e do próprio Lula, e todas foram mandadas ao arquivo pelo 
presidente do Conselho de Ética (melhor seria dizer, Conselho de 
Antiética), Paulo Duque (PMDB, RJ). 

Na segunda-feira, 10 de agosto de 2009, saiu a notícia na Folha 
de S. Paulo (p. A4) de que 33% do Senado é alvo de inquérito ou 
ação judicial no Supremo Tribunal Federal. Essa informação parece 
ter sido uma preparação do povo para a revoltante notícia do caso 
Palocci. Esta viria na sexta-feira, 28 de agosto, e deixaria indignados 
todos os que têm um mínimo de senso ético: o Supremo Tribunal 
Federal rejeitou, por cinco votos a quatro, o pedido do Ministério 
Público Federal de abertura de processo criminal contra Palocci, 
pela quebra ilegal de sigilo bancário do caseiro Francenildo Costa. 
Não aceitaram a denúncia os ministros Gilmar Mendes (presidente 
do Tribunal e relator do processo), Eros Roberto Grau, Ricardo 
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Lewandowski, Cezar Peluso e Ellen Gracie. Os ministros Joaquim 
Barbosa e Menezes Direito não estavam presentes.

O argumento para rejeitar o pedido foi “provas insuficientes”. 
Segundo o relator do processo, só existem “meras suposições que 
não legitimam por si só a abertura de ação penal. [...] há apenas um 
conjunto de ilações que não estão suficientemente concatenadas para 
se constituir em elementos de prova” (Folha de S. Paulo, 28 ago. 2009, 
p. A4). A atitude do ministro beira o ridículo. Será que foi um anjo 
mau que quebrou ilegalmente o sigilo bancário de Francenildo? Por 
que, quando se trata de poderosos, nunca existem provas suficientes? 

Vejamos o que diz o procurador-geral da República, Roberto 
Gurgel, a respeito do caso Palocci: “Existe certeza do crime e indícios 
veementes da autoria do crime. É o que basta para o recebimento da 
denúncia. A prova definitiva será feita no curso dessa investigação” 
(p. A4). 

A procuradora-chefe da Procuradoria Regional da República da 
3ª Região, Luiza Cristina Frischeisen, tem o mesmo parecer e afirma 
que “é triste” ver o Supremo antecipar a produção de provas e discutir 
a abertura de uma ação como se fosse um julgamento:

No recebimento de uma denúncia, exige-se que a 
autoria e a materialidade do crime estejam presen-
tes. Depois, no curso do processo, discute-se se 
há provas suficientes. O Supremo, porém, discutiu 
se o ministro sabia ou não da quebra. Olha, tanto 
o Palocci sabia que, na época, ele perdeu o cargo! 
O que o STF fez foi uma “absolvição sumária”. 
(p. A4).

A procuradora regional da República, Janice Ascari, é ainda 
mais incisiva quando sustenta: “O Ministério Público tinha indícios 
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contundentes para abrir um processo contra Palocci. A decisão do 
Supremo, mais uma vez, é contrária à sociedade” (p. A4) – e eu 
acrescentaria: sobretudo, contrária aos pobres. Felizmente ainda 
existem pessoas éticas que não se deixam corromper pelo poder. 

Tudo indica que, na decisão tomada pelo Tribunal a favor do 
ex-ministro, existem artifícios legais e razões escusas (não éticas). 
Sem dizer que, segundo a imprensa, “a decisão sepulta a 21ª e última 
investigação no STF contra Palocci” (p. A4). Dá para desconfiar. 
Será que em todas essas investigações faltavam provas suficientes? 
Senhores ministros, o povo não é burro! A corrupção e a total falta de 
ética andam soltas com atitudes descaradas e cínicas, muitas vezes, 
em nome da chamada “governabilidade”. Para onde nós vamos? Que 
o povo se levante e diga: Basta!

O 15° Grito dos Excluídos 2009, que tem como tema “A vida 
em primeiro lugar”, nos lembra que “a força da transformação está 
na organização popular”, – esse é o lema do Grito. O 12° Intereclesial 
das Comunidades Eclesiais de Base (CEB), acontecido em Porto 
Velho de 21 a 25 de julho de 2009, também demonstrou disposição 
em empenhar-se por mudanças, afirmando na Carta às irmãs e aos 
irmãos das CEBs e a todo o Povo de Deus: 

Comprometemo-nos a fortalecer as lutas dos mo-
vimentos sociais populares. (22). 

Assumimos também o compromisso de respaldar 
modelos econômicos alternativos. (24). 

Convocamos a todos nós para o trabalho político 
de base, para a militância em movimentos sociais e 
partidos ligados às lutas populares. (25). 
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Na celebração de abertura do 12° Intereclesial das CEB, Dom 
Moacir Crecchi, arcebispo de Porto Velho, lembrou um provérbio 
africano que para nós é motivo de muita esperança: “Gente simples, 
fazendo coisas pequenas, em lugares pouco importantes, consegue 
mudanças extraordinárias” (5). É esse o caminho para lutar contra 
qualquer tipo de corrupção e injustiça, sobretudo corrupão e injustiça 
estrutural, e fazer acontecer uma nova sociedade. 

Goiânia, 1º de setembro de 2009.



O GRITO DOS EXCLUÍDOS 2009  

Estive na prisão e não fostes me visitar.  
(Mt, 25: 42). 

O Grito dos Excluídos, um evento de âmbito nacional, tem 
como tema, em 2009, “A vida em primeiro lugar” e, como lema,  
“A força da transformação está na organização popular”. Dentro 
desse tema geral, foi escolhido em Goiás um tema específico: “Estive 
na prisão e não fostes me visitar” (Mt, 25: 42).

Em Goiânia, o Grito dos Excluídos 2009 será realizado no dia 
7 de setembro, nas proximidades do Sistema Prisional de Aparecida 
de Goiânia (antigo Cepaigo), das 8h30 às 12h30. Em alusão ao tema 
da Campanha da Fraternidade deste ano – “Fraternidade e segurança 
pública” –, o enfoque será a luta pela dignidade e pelos direitos dos 
encarcerados.

Por incrível que pareça, na tarde de segunda-feira, 31 de agosto 
de 2009, o deputado estadual José Nelto, vice-presidente da Comissão 
de Segurança Pública, surpreendeu-nos com uma frase que indica a 
necessidade de lutar por esse contingente: “Policial que mata bandido 
merece uma medalha.” Graças a Deus, a postura do deputado causou 
profunda indignação na sociedade e mereceu o repúdio do Conselho 
Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público dos estados e 
da União; do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana; da 
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Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e Legislação Participativa 
da Assembleia Legislativa; e de muitas outras entidades ou pessoas 
(Diário da Manhã, 2 set. 2009, p. 8). 

Fazer a apologia do crime, incentivando e aplaudindo práticas 
criminosas, também constitui um crime que deve ser punido. O 
deputado José Nelto deveria ser processado e responder na Justiça 
pelo crime cometido. Sua atitude não só é ilegal, mas também, e so-
bretudo, desumana e antiética. É um absurdo que, em pleno século 
XXI, ainda existam pessoas que pensam assim. Isso demonstra uma 
mentalidade fascista e um atraso cultural muito grande.

Deputado José Nelto, toda pessoa humana, mesmo que tenha 
cometido um crime, mais ou menos grave, deve ser respeitada em sua 
dignidade e em seus direitos. Toda pessoa tem um valor infinito, pois 
é imagem e semelhança de Deus. Infelizmente, porém, na nossa socie-
dade capitalista neoliberal – que é uma sociedade discriminadora –, as 
pessoas valem por aquilo que têm, e não por aquilo que são. 

Na prisão encontramos muitos pobres, quase sempre vítimas 
dessa sociedade injusta. É certo que, se estão presos, é porque come-
teram algum crime, no entanto os ricos e poderosos que praticaram 
crimes, às vezes muito maiores, normalmente não se encontram 
na prisão; estão livres e se apresentam como “pessoas de bem”. 
São os chamados criminosos de colarinho-branco. Precisamos, 
portanto, mudar nossa sociedade para que todos sejam tratados 
com justiça e igualdade.

Falando do sistema prisional, Massimo Pavarini, professor da 
Universidade de Bolonha e um dos maiores penalistas da Europa, en-
sina-nos uma grande verdade: a noção de que penas maiores de prisão 
aumentam a segurança “é um pecado, uma ideia louca.” “Acontece o 
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contrário. Penas maiores produzem mais insegurança”, e “quanto mais 
se castiga um criminoso leve, mais profissional ele será quando voltar 
ao crime” (Folha de S. Paulo, 31 ago. 2009, p. A16).

A sociedade, deputado José Nelto, tem o direito de se defen-
der, mas não tem o direito de matar. O senhor não só fez a apologia 
do crime, mas também a apologia da pena de morte. No Brasil não 
existe a lei da pena de morte, e mesmo onde ainda existe, ela é imoral 
e antiética. Lutemos sempre em defesa da vida. Vale a pena. Venham 
participar do Grito dos Excluídos 2009!

Goiânia, 4 de setembro de 2009.



A PÁSCOA DE THIAGO 

Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos 
menores dos meus irmãos, foi a mim que o 

fizeram. (Mt, 25: 40). 

Thiago, um adolescente de dezessete anos e já com um filhinho 
de nove meses (Paulo Henrique), foi barbaramente assassinado na 
noite do dia 18 deste mês de novembro de 2009. O fato aconteceu 
justamente (parece até uma ironia) numa avenida chamada Vale dos 
Sonhos e em frente à Igreja Nossa Senhora da Paz, no Bairro São 
Domingos, Região Noroeste de Goiânia. 

Sem negar a responsabilidade pessoal de quem o matou, po-
demos afirmar que Thiago é mais uma vítima do sistema capitalista 
neoliberal, que é “um sistema econômico iníquo” (Documento de 
Aparecida – DA, 385). Como afirma Paulo VI, um “sistema nefasto”, 
porque considera “o lucro como o motivo essencial do progresso eco-
nômico, a concorrência como lei suprema da economia, a propriedade 
privada dos bens de produção como um direito absoluto, sem limites 
nem obrigações correspondentes” (Populorum progressio – PP, 26). 

Uma das principais causas da violência – a desigualdade so-
cial gritante – é produzida por esse sistema, que coloca o dinheiro 
como um deus, como um valor absoluto, ao qual tudo pode e deve 
ser sacrificado, inclusive a vida de um adolescente. Há 36 anos, em 
plena ditadura militar,  bispos do Centro-Oeste do Brasil definiam o 
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capitalismo como “o mal maior, o pecado acumulado, a raiz estragada, 
a árvore que produz esses frutos que nós conhecemos: a pobreza, a 
fome, a doença, a morte da grande maioria” (Marginalização de um 
povo: o grito das igrejas, 1973).

O assassinato de Thiago não é um fruto isolado do capitalismo 
neoliberal, infelizmente. Há poucos meses, antes desse triste episódio, 
voltando da mesma Igreja Nossa Senhora da Paz, depois da missa 
dominical das 19h30, já tinha me deparado com o corpo de outro 
jovem, estendido na mesma Avenida Vale dos Sonhos. O corpo 
estava rodeado de pessoas, aguardando o carro do IML. Quantos 
jovens marcados para morrer! Quanto desrespeito pela vida humana! 
Quanta maldade! 

Os poderes públicos – municipal, estadual e federal – não 
se preocupam com a realidade do nosso povo sofrido. Basta ver 
o espetáculo deprimente dos conchavos políticos, ao qual assis-
timos todos os dias, sobretudo em épocas de eleições políticas. 
Cada pessoa ou grupo visa seus próprios interesses da forma mais 
acintosa e despudorada possível. Na cidade de Goiânia – para citar 
nossa realidade –, não temos políticas públicas que atendam real-
mente às necessidades da população, principalmente das crianças, 
adolescentes e jovens, muitos deles em situação de rua. O motivo 
é sempre a “falta de verbas”. Por que será que para grandes obras 
sempre existem verbas? O que falta realmente é vontade política e, 
sobretudo, amor ao povo. 

A qualidade do ensino nas nossas escolas públicas deixa muito 
a desejar. Além disso, não existem programas educativos em que as 
crianças, os adolescentes e os jovens possam ocupar o tempo livre depois 
das aulas, o que os ajudaria a crescer em autoestima, a desenvolver sua 
criatividade e a descobrir o verdadeiro sentido da vida.
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Para os jovens que já têm idade para trabalhar, não existem po-
líticas públicas que ofereçam possibilidades de emprego. E, quando 
eles conseguem algum trabalho, temporário ou permanente, ganham 
um salário de miséria. Os jovens não têm incentivo nem perspectiva 
de um futuro digno. Daí a tentação do dinheiro fácil, que os empurra 
para o mundo da violência, da prostituição, do tráfico de drogas e do 
crime. Em suma, as crianças, os adolescentes e os jovens são, quase 
sempre, vítimas do descaso do poder público, de estruturas sociais 
injustas ou, em outras palavras, de uma sociedade assassina. Essa é 
uma situação de pecado social, de pecado estrutural. Precisamos dar 
um basta a tudo isso e insistir na reversão desse cenário. Como nos diz 
o lema do Grito dos Excluídos 2009, “a força da transformação está na 
organização popular.” Não podemos perder a esperança de um mundo 
transformado, de um mundo novo.

Apesar de tanta maldade humana, no velório de Thiago nós ce-
lebramos a vida, não a morte, pois sabemos que Deus nos ama, quer o 
nosso bem e a nossa felicidade. Na sua breve existência terrena, Thiago 
foi batizado, fez a primeira Eucaristia e recebeu o sacramento da crisma. 
À luz da fé, podemos dizer que, aos dezessete anos, ele “completou 
sua Páscoa” e encontra-se agora na plenitude do Reino de Deus. 

Os pais de Thiago, Zoroastro e Ivanete, e os irmãos, Bruno e 
Lorraine, participam da Comunidade Nossa Senhora da Paz. A mãe deu 
um testemunho que emocionou a todos e que revela uma sensibilida-
de humana profunda e uma fé inabalável em Deus. Mesmo sofrendo 
muito, juntamente com o esposo e os filhos, ela declarou, ao lado do 
caixão, que perdoava o assassino de seu filho Thiago e desejava que a 
mãe dele nunca passasse pela dor que ela estava passando. 
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Diante de mais essa tragédia envolvendo um jovem, lembro as 
palavras da CNBB em sua declaração contra a redução da maioridade 
penal no Brasil: 

Crianças, adolescentes e jovens precisam ser reco-
nhecidos como sujeitos na sociedade e, portanto, 
[como] merecedores de cuidado, respeito, acolhi-
da e, principalmente, oportunidades. A Igreja no 
Brasil conclama os poderes públicos – Executivo, 
Legislativo e Judiciário –, bem como a sociedade civil 
a debater o assunto. Urge a busca de soluções fo-
cadas nas políticas públicas que efetivem melhores 
condições de vida para todos, na implementação 
de medidas socioeducativas previstas no ECA e no 
desenvolvimento de uma política nacional de com-
bate ao narcotráfico, penalizando com maior rigor 
a manipulação e o aliciamento de crianças, adoles-
centes e jovens pelo crime organizado. (Declaração 
da CNBB contra a redução da maioridade penal, 
Indaiatuba, SP, 2009).

A Constituição Federal, art. 227, também declara que os di-
reitos das crianças, dos adolescentes e jovens devem ter prioridade 
absoluta. Por que, então, os nossos governantes e políticos, em sua 
maioria, não levam a sério essa prioridade absoluta? Nas próximas 
eleições, votemos em políticos que queiram realmente servir ao povo, 
e não se servir do povo, aproveitando-se de sua boa fé e traindo sua 
causa, que é a causa de um outro mundo possível.

Encerro com alguns slogans da Campanha em Defesa da Vida, 
iniciada em 2004: “Basta de morte! Queremos vida!” “A juventude 
quer viver.” “Diga sim aos direitos da juventude!”

Goiânia, 20 de novembro de 2009.



OS TRABALHADORES DO MATERIAL 
 RECICLÁVEL

A decisão da Prefeitura de Goiânia de retirar das ruas todos 
os carrinhos dos trabalhadores do material reciclável (2.500 traba-
lhadores, e não “catadores de lixo”, como se costuma dizer) é uma 
grande injustiça. Esses trabalhadores, como quaisquer outros, devem 
ser respeitados e valorizados. O poder público não pode tomar deci-
sões que comprometam a vida dos trabalhadores (e de suas famílias), 
como a decisão de retirar dos coletores os carrinhos. Aliás, nenhuma 
decisão que envolva os trabalhadores deve ser tomada sem antes 
dialogar com eles, através de suas lideranças, para encontrar a melhor 
solução possível. Os trabalhadores precisam se sentir felizes em poder 
participar ativamente de tudo o que diz respeito à sua própria vida.

No Brasil, como afirma o jornalista Washington Novais, os tra-
balhadores do material reciclável (papel, papelão, plásticos, vidros, 
latas de alumínio etc.) 

são uma verdadeira legião de heróis. Algumas cen-
tenas de milhares – há quem fale em um milhão – 
trabalham todos os dias nas ruas das cidades, de 
sol a sol, expostos a intempéries, sem garantia de 
rendimentos, férias, 13° salário, planos de saúde. 
(O Popular, 3 dez. 2009, p. 7).
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Seu trabalho tem a dignidade que emana de si próprios – não é o 
trabalho que dá valor e dignidade ao ser humano, mas é o ser humano 
que dá valor e dignidade ao trabalho.

O poder público (com a assessoria de técnicos que não sejam 
meros burocratas, mas pessoas de profunda sensibilidade humana e 
amor ao povo) deve criar novas possibilidades para os trabalhadores 
do material reciclável, que é um serviço tão importante para a vida do 
nosso planeta. Deve ainda prover os recursos necessários para melhorar 
as condições de trabalho das cooperativas de recicladores já existentes 
e colaborar para o surgimento de novas cooperativas, que sejam ver-
dadeiras empresas comunitárias, geridas pelos próprios trabalhadores 
e onde eles se sintam bem e realizem o seu trabalho com prazer.

A prática política não deve ser uma prática populista e pater-
nalista, mas uma prática libertadora, que leve o homem a ser sujeito 
de suas opções, atitudes e atos. Toda pessoa tem o mesmo valor e 
a mesma dignidade. Precisamos urgentemente de políticas públicas 
não somente para os trabalhadores,  sobretudo jovens, mas também 
para as crianças e os adolescentes. Para citar um caso concreto da 
falta dessas políticas e da situação desumana em que vivemos, so-
mente nos bairros São Domingos e Boa Vista, na Região Noroeste 
de Goiânia, foram assassinados, de janeiro a novembro de 2009, 25 
adolescentes e jovens envolvidos com o mundo das drogas. Ninguém 
pode ficar insensível ou indiferente em face dessa realidade tão cruel 
e dramática, principalmente, os nossos políticos e governantes. Eles 
devem se lembrar de que foram eleitos para servir ao povo, em es-
pecial aos empobrecidos e excluídos.  

Como adverte o Documento de Aparecida, da V Conferência 
Geral do Episcopado da América Latina e do Caribe,
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uma globalização sem solidariedade afeta nega-
tivamente os setores mais pobres. Já não se trata 
simplesmente do fenômeno da exploração e opres-
são, mas de algo novo: a exclusão social. Com ela, 
a pertença à sociedade na qual se vive fica afetada 
na raiz, pois já não está abaixo, na periferia ou sem 
poder, mas está fora. Os excluídos não são somente 
“explorados”, mas “supérfluos” e “descartáveis”. 
(DA, 65).

A respeito dos trabalhadores do material reciclável em Goiânia, 
como nos lembra mais uma vez o jornalista Washington Novais,

ainda há tempo de corrigir rumos. O que não faz 
sentido é proibir sua atividade argumentando tam-
bém que seus carrinhos atrapalham o trânsito de 
automóveis, quando estes é que inviabilizam o trân-
sito – mais um privilégio para o transporte individual, 
desconsiderando os direitos e necessidades de 
um setor de extrema utilidade social. (O Popular, 
3 dez. 2009, p. 7). 

Enfim, todos precisamos ser solidários e unidos na defesa dos 
direitos dos trabalhadores do material reciclável. Eles precisam do 
nosso apoio de irmãos.  

Goiânia, 5 de dezembro de 2009.



UM CRIME QUE CLAMA POR JUSTIÇA

Quem leu a reportagem do jornal O Popular de 13 de dezembro 
de 2009 sobre os Fundos Municipais dos Direitos da Criança e do 
Adolescente (FMDCA), desde que tenha um mínimo de sensibilidade 
humana ou de senso ético, não pode deixar de ficar profundamente 
indignado. Trata-se de um crime praticado pelos poderes públicos 
municipais e que clama por justiça.

Mais de R$5,4 milhões estão parados em fundos 
criados exclusivamente para assegurar os direitos 
de crianças e adolescentes. O dinheiro, que deveria 
ser utilizado em programas voltados para a defesa 
da infância, fica parado nas contas bancárias sem 
qualquer previsão de gasto ou, então, retorna para 
as prefeituras custearem outras despesas da admi-
nistração, ao arrepio da lei. Quando são gastos, 
em grande parte dos casos, esses recursos acabam 
destinados de forma indevida, sem representar um 
avanço dos programas de amparo à infância e à ju-
ventude em Goiás. (O Popular, 13 dez. 2009, p. 4). 

Por causa da irresponsabilidade e do descaso dos poderes 
públicos municipais, a violência contra os adolescentes e jovens 
aumenta a cada dia que passa. Assistimos passivamente a um ver-
dadeiro extermínio da nossa juventude. Cito só dois exemplos. Nos 
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bairros São Domingos e Boa Vista, na Região Noroeste de Goiânia, de 
janeiro até novembro de 2009, foram assassinados 25 adolescentes 
e jovens, entre os quais, uma criança que foi vítima de bala perdida no 
momento em que saía de sua igreja com a família. Algumas pesquisas 
afirmam que, na Grande Goiânia, são assassinados, em média, de 
quinze a vinte adolescentes e jovens por semana. É uma realidade 
que grita diante de Deus. A constituição brasileira afirma que os di-
reitos das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados “com 
absoluta prioridade”, e que os indivíduos nessa faixa etária devem 
ser colocados a salvo “de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227). 

Ou seja, essa determinação não está sendo cumprida, e a 
desculpa que as autoridades costumam dar é que não existem (ou 
existem poucas) organizações não governamentais (ONG) ou outras 
entidades que sejam idôneas e tenham todos os requisitos legais 
necessários para receber verbas públicas. É verdade que as ONG e 
outras entidades da sociedade civil podem colaborar com o poder 
público fazendo um trabalho complementar, mas a obrigação princi-
pal é do próprio poder público. É ele que, em caráter absolutamente 
prioritário, deve implementar políticas públicas em defesa dos direitos 
das crianças, adolescentes e jovens. 

No município de Goiânia, além dos Centros Municipais de 
Educação Infantil (CMEI), muito precários e insuficientes, e das escolas 
de ensino fundamental, na maioria das vezes, de péssima qualidade, 
só existem alguns Centros de Referência e Assistência Social (Cras), 
muito mal-organizados e que não atendem, nem minimamente, as 
urgentes necessidades das crianças e dos adolescentes e jovens. Não 
temos programas educativos que respondam de verdade aos desafios 
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da realidade desse público. O que as crianças, os adolescentes e os 
jovens dos nossos bairros fazem depois das aulas? Quem se preocupa 
em criar possibilidades de trabalho para os jovens? Numa entrevista 
à Folha de S. Paulo, a psicóloga Elisabeth Monteiro afirma: 

O jovem que se sente valorizado e respeitado na 
família e que é útil para a sociedade (estimulado 
a conhecer desde cedo o valor do trabalho ou a 
participar de ações voluntárias, por exemplo) tem 
autoestima elevada e dificilmente segue por um 
caminho que faça mal a outra pessoa ou a si mesmo. 
(Folha de S. Paulo, 17 dez. 2009, “Equilíbrio”, p. 3). 

Não havendo – a não ser em casos muito especiais – programas 
educativos que levem as crianças, os adolescentes e os jovens a ter 
autoestima e a descobrir o verdadeiro sentido da vida, só lhes resta a 
tentação do dinheiro fácil: a entrada no mundo da violência e das drogas. 

Costuma-se apontar as famílias desestruturadas como causa 
do envolvimento dos adolescentes e jovens com as drogas. As famí-
lias têm, é verdade, sua parte de responsabilidade, mas a principal 
responsável é a nossa sociedade injusta, que coloca no centro de 
tudo o dinheiro e o lucro, e não a pessoa humana.

No final de novembro de 2009, com o apoio da Conferência 
Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), as pastorais da juventude 
(Pastoral da Juventude; Pastoral da Juventude Estudantil; Pastoral da 
Juventude Rural; e Pastoral da Juventude do Meio Popular) lançaram 
oficialmente no Brasil a Campanha Nacional contra a Violência e o 
Extermínio de Jovens. A campanha vem sendo organizada desde maio 
e conta com o apoio de inúmeras organizações de todo o país. Tem 
como marca várias mãos abertas indicando um basta a qualquer forma 
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de violência. Estão previstas várias iniciativas por meio da campanha, 
como a realização de seminários estaduais e marchas locais em 2010 
e a organização de uma grande marcha nacional em 2011. 

A Coordenação Nacional da Pastoral da Juventude (CNPJ) e a 
Comissão Nacional de Assessores da Pastoral da Juventude (CNAP) 
lembram que a campanha

só ganhará força se abraçada por todos e todas em 
suas comunidades locais, [mediante] um trabalho 
em rede que [se esforce em] debater e sensibilizar 
a sociedade e o poder público sobre a morte que 
os/as jovens têm sofrido todos os dias, nas diferentes 
realidades do Brasil. Não podemos nos calar diante 
deste quadro de morte, ao contrário, nossos grupos 
de jovens, as pessoas que lutam e sonham pelo 
Reino de Deus, são convocados/as a denunciar 
toda essa exclusão.4  

Goiânia, 26 de dezembro de 2009.

4  www.juventudeemmarcha.org.br



“NÓS NÃO TEMOS CRIANÇAS NAS RUAS” 

É inacreditável! Na manhã do dia 7 de janeiro de 2010, nosso 
prefeito Iris Rezende afirmou em uma reunião no Paço Municipal – 
com secretários, diretores e superintendentes do primeiro, segundo 
e terceiro escalões: “Nós não temos crianças nas ruas. Mais de 7.500 
crianças estão envolvidas com programas sociais da Prefeitura” (Diário 
da Manhã, 7 jan. 2010, p. 12). 

Realmente é assustador ouvir essas palavras de um homem que 
se diz tão experiente na prática política. Esses “programas sociais” 
de que fala o prefeito são em geral de má qualidade e muito mal- 
-organizados. A pedagogia dos educadores que os formulam não é 
uma pedagogia que liberta, que desperta nas crianças a autoestima 
e a capacidade de se tornarem sujeitos de sua própria formação in-
tegral. Esses “programas sociais” não atingem as reais necessidades 
da maioria das nossas crianças e de suas famílias. Trata-se de mero 
assistencialismo. E, mesmo admitindo que eles sejam de ótima qua-
lidade, o que significam 7.500 crianças para a cidade de Goiânia? 

Depois dessas afirmações absurdas, o prefeito disse: “Vamos 
lutar para que Goiânia seja destaque nacional nessas áreas imprescin-
díveis à pessoa humana” (Diário da Manhã, 7 jan. 2010, p. 12). O que 
importa, senhor prefeito, não é ser destaque nacional, mas trabalhar 
com amor, dedicação e de maneira desinteressada em benefício das 
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crianças pobres e subnutridas dos nossos bairros da periferia, crianças 
que são vítimas de uma sociedade estruturalmente injusta e de um  
“sistema econômico iníquo”5 (Documento de Aparecida – DA, 385). 

Segundo o Diário da Manhã, antes de proferir as palavras ci-
tadas, o prefeito fez um apelo a seus auxiliares: “Vamos lutar para 
que possamos, em quatro anos, deixar 40 anos de trabalho” (p. 12). 
Tomara, senhor prefeito! Mas, infelizmente, acredito eu, trata-se de 
atitude populista e de mera demagogia político-eleitoreira.

Voltando ao assunto das “crianças nas ruas”, não quero agora 
trazer estatísticas. Os interessados, se quiserem, podem procurar o 
Ministério Público Estadual, que fornecerá informações verídicas a 
esse respeito. Além do mais, para quem sabe enxergar a realidade, 
basta andar nos bairros da periferia de Goiânia e também no centro 
da cidade, para ver quantas crianças temos nas ruas perambulando, 
sem saber o que fazer. Depois das aulas, muitas vezes de péssima 
qualidade, como as crianças vão ocupar o seu tempo? Será que elas 
vão ficar sempre em casa (quando têm casa) bem-comportadinhas, 
assistindo, talvez, a programas de televisão que certamente não são 
educativos? Ou será que vão para a rua, descarregar suas energias? 
Seus pais, quando tem um emprego ou um subemprego, estão fora 
de casa trabalhando. 

É verdade que nem todas as crianças de Goiânia, que é a cidade 
focada neste artigo, encontram-se em  situação de rua, ou seja, nem 
todas estão acostumadas a ficar dia e noite nas ruas. Muitas delas 

5 Como exemplo desse sistema, basta lembrar a barbárie do Parque Oeste 
Industrial, que no dia 16 de fevereiro de 2010 completa cinco anos. Até 
hoje não se puniram os verdadeiros culpados pelo crime: o governador, o 
secretário de Segurança Pública e o comandante da Polícia Militar à época, 
auxiliados pela omissão do poder municipal e pela conivência do Judiciário.
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têm família, mas, às vezes, uma família incompleta, desestruturada, 
com diversos problemas, que passa por momentos difíceis, que luta 
com dificuldade pela sobrevivência, que de fato não tem as mínimas 
condições para sustentar e educar seus filhos. É por causa dessa 
situação social de exclusão e de injustiça que as crianças passam a 
maior parte de seu tempo nas ruas, tornando-se vítimas fáceis do 
mundo da violência e das drogas. E, entrando nele, são hipocrita-
mente tratadas como caso de polícia. Precisamos urgentemente de 
políticas públicas para essas crianças e suas famílias. Precisamos de 
educadores preparados e dedicados, que trabalhem com amor, que 
saibam caminhar com o povo, construindo juntos a esperança de um 
outro mundo possível. 

Quem convive diariamente com o povo dos bairros e das co-
munidades da periferia de Goiânia, marcados por muitas dificuldades 
e muito sofrimento, encontra neles também (falo por experiência 
própria) uma profundidade humana e uma sabedoria que não se 
aprendem na escola nem na universidade. Para aprender essas coi-
sas, basta ter o coração aberto, saber escutar e se deixar educar pelo 
povo. A melhor escola e a melhor universidade é a experiência de 
vida que se adquire confrontando situações-limite, como acontece 
nas periferias, em que as pessoas costumam enfrentar “sorrindo” os 
grandes problemas, com coragem sobre-humana, com fé inabalável 
e com grande sabedoria.

Despojemo-nos de nossa arrogância, não sejamos como 
aqueles que dizem: “Eu sei o que é bom para o povo.” Deixemos a 
autossuficiência e a postura de superioridade e nos tornemos discí-
pulos do único mestre, Jesus Cristo, aquele que veio para que todos 
tivessem vida em abundância (Jo, 10: 10). Assim fazendo, o nosso 
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jeito de ser e de viver será bem diferente e falaremos como quem tem 
autoridade, a exemplo de Jesus: “As pessoas ficavam admiradas com o 
ensinamento de Jesus, porque ele falava com autoridade” (Lc, 4: 23). 

Goiânia, 11 de janeiro de 2010.



A FAVOR DO POVO, DA JUSTIÇA E  
DA VERDADE

A verdade vos libertará. 
(Jo, 8: 32).

Fiquei pasmo ao constatar a celeuma que o meu artigo sobre 
as crianças nas ruas de Goiânia provocou, sobretudo nos meios 
político-partidários. Ninguém acredita – parece – que ainda possam 
existir pessoas escrevendo artigos sem nenhum interesse pessoal, 
sem mentiras, sem ordem de ninguém, por puro amor à verdade e em 
solidariedade ao povo sofrido (sobretudo crianças e adolescentes), 
na defesa de seus direitos fundamentais.

Dom Fernando Gomes dos Santos, quando o acusavam de ser 
contra o governo, como verdadeiro pastor e profeta, dizia: “Eu sou 
a favor do povo. Se o governo estiver a favor do povo, estarei com 
ele, se for contra o povo, estarei contra ele.” Como me considero 
discípulo de Dom Fernando, por ter sido amigo e colaborador dele, 
faço minhas as suas palavras.

É um absurdo, e de certa forma ridículo, dizer que eu escrevo 
artigos a mando de Marconi Perillo, por ser cabo de chicote dele, 
como foi dito no Diário da Manhã (16 jan. 2010). Inclusive, em meu 
artigo sobre as crianças nas ruas, citei como exemplo do atual “sis-
tema econômico iníquo” (Documento de Aparecida – DA, 385) a 
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barbárie do Parque Oeste Industrial, que, no dia 16 de fevereiro de 
2010, completa cinco anos. Ali ocorreu a submissão total do poder 
público (Marconi principalmente) aos interesses econômicos do setor 
imobiliário. Aquele foi o pior crime praticado em toda a história de 
Goiânia, com requintes de crueldade inconcebíveis no século XXI.

Se em nossa sociedade existisse um mínimo de justiça, teriam 
processado e condenado os responsáveis por aquele crime: o gover-
nador Marconi Perillo, o secretário de Segurança Pública Jônathas 
Silva e o comandante da Polícia Militar da época, coronel Marciano 
Basílio de Queiroz, auxiliados pela omissão do poder municipal e 
pela conivência do Judiciário. Eles teriam sido, inclusive, impedidos 
de se candidatar a qualquer cargo público, mas até hoje estão todos 
impunes. Chega de politicagem! Vamos fazer uma política séria, 
responsável e a serviço de todos, a começar pelos empobrecidos, 
marginalizados e excluídos. 

As Diretrizes gerais da ação evangelizadora da Igreja no Brasil, 
2008-2010 (DGAE), falando de nossa realidade, observam:

É inquestionável o enfraquecimento da política 
[em decorrência] das mudanças culturais, como 
a difusão do individualismo, e, principalmente, do 
crescimento do poder dos grandes grupos econô-
micos, impondo suas decisões e substituindo as 
instâncias políticas, com riscos para a democracia. 
Certamente, houve desencanto e diminuição da 
confiança do povo nos políticos, nas instituições 
públicas e nos três poderes do Estado; em con-
trapartida, surgiram novos sinais de esperança e 
de empenho político, como muitas organizações 
alternativas, não governamentais. Também muitas 
pessoas, inclusive jovens, se reúnem em movimentos 
sociais, sem vinculação partidária, para defender, 
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com energia, os direitos individuais e para expressar 
a esperança de um outro mundo possível. [Hoje, na 
América Latina, há] uma crescente consciência da 
sociedade em exigir políticas públicas nos campos 
da saúde, educação, segurança alimentar [eu acres-
centaria soberania alimentar], previdência social, 
acesso à terra e à moradia, criação de empregos e 
apoio a organizações solidárias. (DGAE, 33-34).

A melhoria da qualidade dos governantes e de todos nós – é 
isso que sonhamos e queremos.

Goiânia, 30 de janeiro de 2010.



O CASO DO PARQUE OESTE INDUSTRIAL: 
CINCO ANOS DE IMPUNIDADE

Nós somos fortes, somos guerreiros, 
somos povo lutador. 

(Marcos, canção “Nossa história”).

No dia 16 de fevereiro de 2010, completaram-se cinco anos 
do despejo dos moradores da Ocupação “Sonho Real”, no Parque 
Oeste Industrial, região sudoeste de Goiânia. Pelas proporções e 
pelo requinte da desumanidade do evento, trata-se da maior barbárie 
praticada em toda a história de Goiânia, e uma das maiores do Brasil 
e do mundo. 

O músico Marcos, companheiro sem teto da Ocupação “Sonho 
Real”, foi um dos que foram espancados brutalmente pela Polícia 
Militar no dia 16 de fevereiro de 2005, durante a desocupação da 
área. Sua canção intitulada “Nossa história”, muitas vezes, encheu 
de lágrimas os olhos de todos os companheiros unidos na luta por 
moradia e que foram vítimas daquela atrocidade. A canção expres-
sava a sensação de força que o povo adquire quando se une por um 
objetivo comum. Infelizmente, apesar da luta daquela população, sua 
vitória não foi daquela vez, mas a esperança nunca morre. 

Relembremos os principais fatos do caso Parque Oeste. De 6 a 
15 de fevereiro de 2005, da meia-noite às 6 horas da manhã, a Polícia 
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Militar do estado de Goiás começou a ação de reintegração de posse, 
com a chamada Operação Inquietação: dez dias de tortura física e 
psicológica coletiva. Cercou-se a área com viaturas, impediram-se a 
entrada e a saída de pessoas e cortou-se o fornecimento de energia 
elétrica. Com as sirenes ligadas, o barulho de disparos de armas de 
fogo, a explosão de bombas de efeito moral, gás de pimenta e gás 
lacrimogêneo, a Polícia Militar do estado de Goiás promoveu o terror 
entre os moradores da Ocupação. 

No dia 16 de fevereiro de 2005, ela realizou uma verdadeira 
operação militar de guerra, cinicamente chamada Operação “Triunfo”. 
Em uma hora e quarenta e cinco minutos, cerca de catorze mil pessoas 
foram despejadas de suas moradias de maneira violenta, truculenta 
e sem nenhum respeito pela dignidade da pessoa humana. A opera-
ção militar produziu duas vítimas fatais (Pedro e Vagner), dezesseis 
feridos à bala (um deles tornou-se paraplégico, Marcelo Henrique), 
e oitocentas pessoas detidas (suspeita-se que o número dos mortos 
e feridos seja bem maior). Esses crimes continuam até hoje impunes.

Segundo Dalvina Mendes da Silva, seu filho, Vagner da Silva 
Moreira, de 21 anos, foi morto quando já estava fora da Ocupação. 
“Ele estava na fila indiana, aqui fora. Aí, os policiais chamaram todos 
para dentro. Estavam batendo em um outro rapaz. Meu filho olhou. 
Aí bateram nele. Ele caiu e atiraram” – conta, com a voz embargada 
pelo choro, a mãe de Vagner. Eronildes da Silva Nascimento, viúva 
de Pedro Nascimento, também afirma que, quando estava saindo 
do Parque Oeste com o marido, a polícia chegou atirando e jogan-
do bombas. Com o tumulto, eles se separaram. “Me contaram que 
a polícia atirou nas costas dele. Dois tiros. Não deixaram ninguém 
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socorrê-lo. Depois, algemaram o corpo dele e deixaram ele jogado 
no chão para servir de exemplo” (Agência de Notícias Ibrace).6

Nessas operações militares, como já dissemos outras vezes, 
todos os direitos humanos fundamentais foram violados: o direito à 
vida, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o 
direito à alimentação e à água, os direitos da criança e do adolescente, 
os direitos da mulher, os direitos dos idosos e os direitos das pessoas 
com necessidades especiais.

A liminar de reintegração de posse da juíza substituta Dra. Grace 
Corrêa Pereira, além de ser irresponsável, é, a meu ver, inconstitucional, 
por considerar a propriedade privada como um direito absoluto, ao 
qual tudo deve ser sacrificado, inclusive a vida. A Constituição Federal 
(art. 5, XXIII) diz de maneira muito clara: “a propriedade atenderá a 
sua função social.” A área da Ocupação “Sonho Real”, loteamento 
de 1957, nunca cumpriu sua função social, e, portanto, podia muito 
bem ser desapropriada “por interesse social” (art. 5, XXIV), o que, 
entretanto, não ocorreu.

Mesmo que a liminar fosse considerada constitucional, com 
certeza, a maneira bárbara como foi cumprida pelo Estado (pres-
sionado pelo setor imobiliário e submisso aos seus interesses) é 
não só injusta e antiética, mas também ilegal e inconstitucional. Os 
responsáveis pelas operações Inquietação e “Triunfo” (o governa-
dor Marconi Perillo, o secretário de Segurança Pública Jônathas 
Silva e o comandante da polícia militar coronel Marciano Basílio de 
Queiroz, com a conivência do Judiciário e a omissão do poder muni-
cipal) devem ser processados e julgados. É uma questão de justiça. 
Aliás, se em nossa sociedade tivéssemos um mínimo de justiça, o ex- 

6 www.ibracego.org.br
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-governador Marconi Perillo deveria ser, também, cassado e impedido 
de se candidatar novamente.

Depois do despejo forçado e violento de aproximadamente 
1.000 famílias (cerca de 2.500 pessoas), elas passaram uma noite 
acampadas na Catedral de Goiânia, onde aconteceu também o velório 
de Vagner e Pedro, em um clima de muita indignação e sofrimento. 
Não tendo para onde ir, essas famílias ficaram alojadas, por mais de 
três meses, nos ginásios de esportes dos bairros Novo Horizonte e 
Capuava e, em seguida, no Acampamento do Grajaú, por mais de 
três anos. Ali viveram como verdadeiros refugiados de guerra. Nesse 
período, diversas pessoas, sobretudo crianças e idosos, morreram em 
consequência das condições sub-humanas de vida, vítimas do descaso 
do poder público do estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia. 

No jornal O Popular do dia 30 de março de 2010, saiu a no-
tícia de que o major Alessandri da Rocha Almeida vai a júri popular 
pela morte de Vagner da Silva Moreira, porque “duas testemunhas 
ouvidas em juízo garantiram ter visto o major atirando contra a vítima, 
que estava desarmada quando foi alvejada” (p. 2). Essa notícia é 
sem dúvida um fato positivo, mas o que nós queremos não é só isso. 
Queremos que sejam investigadas e julgadas as operações Inquietação 
e “Triunfo”, por constituírem grave violação dos direitos humanos. 

Como o estado de Goiás, que foi o responsável por essas 
operações criminosas, não tem as mínimas condições legais e éticas 
de fazer isso, pedimos a federalização dos crimes ocorridos e a inde-
nização das vítimas, conforme reza a Constituição Federal (art. 109, 
V-A, § 5). Tamanha barbárie não pode cair no esquecimento nem se 
repetir jamais. Os crimes contra os direitos humanos nunca prescre-
vem. Pedimos também à Corte Internacional dos Direitos Humanos 
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da OEA que realize um tribunal popular para julgar e condenar, no 
banco dos réus, o poder público, tanto o estadual quanto o municipal.

Queremos ainda fazer uma campanha para que ninguém com-
pre lotes na área da ex-ocupação “Sonho Real” – até hoje sem ne-
nhuma função social – e para que a área, com base na Constituição 
Federal (art. 5, XXIV), seja declarada de “utilidade pública” e desa-
propriada. Como já foi dito no ato público de 2009, trata-se de uma 
área impregnada de sangue inocente; uma área que, no sentimento 
religioso do povo, é amaldiçoada por Deus e só será liberta da maldição 
divina se for utilizada para o bem comum, e especialmente em bene-
fício dos pobres e excluídos da sociedade. Para encaminhar e realizar 
essas propostas, pedimos a colaboração de pessoas voluntárias, 
profissionalmente preparadas (sobretudo na área jurídica) e que 
sejam sensíveis à causa dos direitos humanos e da ética.

Chegando ao final deste artigo, cito uma parte do poema 
“Saudades de Pedro”, da viúva Eronildes Nascimento: 

Pedro!/Destruíram sua vida e a minha/Destruíram 
nossa casa/Destruíram nossa família/Destruíram 
nossos sonhos/Eu olho suas fotos, leio suas cartas 
e/Vejo-te alegre e sonhador!/Confiante na vida, a 
vida que te foi tirada/Meu amor, nem tempo deram 
para nos despedirmos/Eu jamais pensei que iria te 
perder/Nada é mais difícil do que viver sem você/
Nossos pertences me trazem você/Ainda sinto seu 
cheiro/Todos os dias espero o seu regresso/Sinto 
uma dor muito forte no peito/Sinto saudades, lem-
bro de você sempre alegre a sorrir/Você era justo, 
guerreiro e lutador/Era marido e um pai maravilho-
so/Tiraram-me você/[…] Pedro Nascimento/ Para 
sempre te amarei.



57

Cito também a “Carta para Deus”, escrita por Sônia Chaves dos 
Santos, dias antes de seu falecimento (1º de abril de 2005), quan-
do estava internada. Sonia faleceu de falência múltipla dos órgãos, 
resultante de uma infecção generalizada contraída no banheiro do 
ginásio do bairro Capuava. Foi vítima do descaso do poder público 
do estado de Goiás e da Prefeitura de Goiânia. Eis o texto: 

Quero que um anjo venha ler esta carta. Eu quero 
receber a minha vitória, ainda neste mês, eu quero o 
dinheiro para eu comprar minha casa. Desejo viver 
com o homem da minha vida e meus três filhos, 
sem depender de ninguém, eu já venci as barreiras, 
quem segura na mão de Deus não cai, eu já venci. Eu 
quero receber coisas novas, Senhor me renova, eu 
não sou sua filha única, mas eu já sofri muito e não 
quero mais sofrer, pois eu estou acabando de vencer. 

Gostaria agora de perguntar: Será que o poema de Eronildes 
e a carta de Sônia não dizem nada aos responsáveis por essa barbá-
rie? Será que eles conseguem dormir com a consciência tranquila? 
Lembrem-se de que Deus é justo. A justiça humana pode falhar, mas 
a justiça de Deus nunca falha.

No dia 21 de fevereiro de 2010, realizamos um ato público no 
Parque Oeste Industrial, às 9 horas, e um culto ecumênico no Colégio 
Municipal Renascer, do Residencial Real Conquista, às 19h30. Nesses 
dois momentos, fizemos a memória de tudo o que ocorreu no Parque 
Oeste Industrial, e os fatos lembrados – mesmo muito sofridos – 
levaram-nos a renovar nossa esperança e a fortalecer nossa união e 
nossa fé em um mundo novo, onde todos sejam irmãos.

Particularmente, escrevi uma carta aberta ao ministro 
da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da 
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República, o excelentíssimo senhor Paulo Vannucchi, relembrando-
-lhe minuciosamente a barbárie contra a Ocupação “Sonho Real”. 
Conhecendo sua história e seu compromisso com a defesa dos direitos 
humanos e da ética, solicitei-lhe o seu empenho para que esses crimes 
não fiquem impunes nem caiam no esquecimento.  

Goiânia, 2 de abril de 2010.



A SITUAÇÃO SUB-HUMANA 
DOS PRESOS EM GOIÁS

Enviou-me para proclamar a 
libertação aos presos.

(Lc, 4: 18).

No início de fevereiro de 2010, quatro reportagens do jornal 
O Popular me deixaram indignado. Trata-se de reportagens sobre a 
realidade dos detentos na Casa do Albergado no Jardim Europa e 
nas unidades que integram o Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia (antigo Cepaigo): Penitenciária Odenir Guimarães, Casa de 
Prisão Provisória (CPP), Presídio Semiaberto, Núcleo de Custódia 
e Presídio Feminino (O Popular, 4 fev. 2010). Não dá para acredi-
tar que em pleno século XXI ainda existam situações como essas. 
Infelizmente, os nossos presídios são depósitos de detentos, tratados 
como lixo humano. As matérias e as imagens publicadas falam por 
si mesmas. Todos os direitos humanos fundamentais estão sendo 
permanentemente violados nesses locais.

O promotor de justiça da área de execução penal em Goiânia, 
Haroldo Caetano da Silva, apresenta provas, testemunhas e uma ampla 
documentação fotográfica sobre a situação sub-humana dos detentos 
no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. Na Penitenciária 
Odenir Guimarães, por exemplo, os 1.500 detentos aglomeram-se 
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nas 750 vagas existentes no presídio e, afirma o promotor, “passam 
os dias no ócio, sem atendimento mínimo de saúde, em meio a 
entulho e esgoto, com regras próprias de convivência, autoridade e 
hierarquia” (O Popular, 1° fev. 2010, p. 2). 

Diante dessa situação sub-humana tão degradante em que 
vivem os nossos irmãos presos, a primeira atitude que a Justiça – se 
houvesse justiça – deveria tomar seria a interdição imediata dos 
presídios da Grande Goiânia. Essa providência obrigaria o Estado a 
manter os presos em outros locais, a exemplo dos complexos habi-
tacionais ou hoteleiros, até que fosse realizada uma reforma e uma 
reestruturação completa dos presídios.

No cenário descrito, o que causa mais estranheza ainda – por 
mostrar a irresponsabilidade humana e ética do poder público esta-
dual – é saber que

o governo federal já liberou ao Estado, em 2008 
e em 2009, R$7,2 milhões para reforma e am- 
pliação da Penitenciária Odenir Guimarães (POG), 
o antigo Cepaigo, e dos Presídios de Semiaberto, 
no Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia. 
A realidade dos dois presídios é de caos, com uma 
estrutura física que não suporta a superlotação 
nem oferece as condições mínimas de convivência 
humana e segurança. O dinheiro do Ministério da 
Justiça já está depositado nas contas do governo 
estadual, quase metade desde 2008. Mas, até 
agora, nem as licitações para as obras foram reali-
zadas. (O Popular, 3 fev. 2010, p. 5).

O Estado, afirma o promotor Haroldo Caetano, “tem uma 
postura de não investir no sistema prisional, mesmo quando a União 
libera recursos” (O Popular, 2 fev. 2010, p. 3). Pergunto: Quem será 
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processado, julgado e punido pela morte de Paulo Roberto Reis (em 
1° de agosto de 2009), na Penitenciária Odenir Guimarães? Paulo 
era paraplégico e, tomado por escaras, desnutrição e desidratação, 
teve infecção generalizada por falta de assistência médica (O Popular, 
1° fev. 2010, p. 3).

Na Casa do Albergado, onde presos cumprem pena em regi-
me aberto (e agora também em regime semiaberto), a situação não 
é diferente. Em dezembro passado, o Conselho da Comunidade 
na Execução Penal, presidido pela irmã Petra Silvia Pfaller, que atua 
também na Pastoral Carcerária da Arquidiocese de Goiânia, fez uma 
visita ao local e constatou irregularidades que podem ser confirmadas 
por imagens. O Conselho denunciou “a superlotação (três vezes 
superior à quantidade de vagas), a falta de higiene e a inexistência 
de mínima estrutura física e condições humanas para o abrigo dos 
presos” (O Popular, 4 fev. 2010, p. 4). 

A Pastoral Carcerária confirma essa realidade – registrada em 
fotos e testemunhada pelo promotor Haroldo Caetano – e convive 
cotidianamente com ela. A irmã Petra, que acompanha há dezessete 
anos os detentos, diz que o Complexo Prisional de Aparecida de 
Goiânia “é o inferno brasileiro.” Fala do descaso com a infraestrutura 
e diz que, “no Semiaberto, o esgoto sempre sobe com a chuva.” 
A irmã constata ainda o agravamento da superlotação:  “Quando 
eu comecei, havia 500 pessoas no Cepaigo. Hoje, são 1,5 mil”  
(O Popular, 2 fev. 2010, p. 3). 

Em 29 de março de 2010, o jornal O Popular publicou outra re-
portagem sobre o péssimo estado da estrutura física do presídio semia-
berto, que já havia sido parcialmente interditado pelo juiz Alexandre 
Manso e Silva em outubro do ano passado. O juiz determinou que 
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até 12 de março de 2009 fossem tomadas as medidas necessárias 
para melhorar as condições do local. Como o Estado até hoje não 
cumpriu o que tinha sido estabelecido, o juiz substituto da 4ª Vara 
Criminal de Goiânia (que cuida da execução penal), Marcelo Lopes 
de Jesus, interditou o presídio semiaberto e enviou os presos para 
a Casa do Albergado, onde foram liberados 240 presos (homens 
e mulheres). Marcelo Lopes determinou que estes terminassem de 
cumprir suas penas em regime domiciliar, deixando as vagas para os 
presos do semiaberto. Favorável a essa decisão, o promotor Haroldo 
Caetano da Silva afirma: “Literalmente os presos estavam dormindo 
sobre as próprias fezes” (O Popular, 2 fev. 2010, p. 3).

No dia 20 de abril de 2010, O Popular publicou mais uma 
reportagem, desta vez, sobre os presos doentes mentais:

Presos com doenças e transtornos mentais são jo-
gados diariamente na vala comum de presídios à 
beira do colapso. Essa é a realidade de pelo menos 
57 detentos em Goiás, 33 deles com necessidades 
claras de tratamento. Sem assistência adequada, 
esses indivíduos têm seus quadros psiquiátricos agra-
vados, representando um risco para si mesmos, para 
o sistema e para a sociedade, quando postos em 
liberdade. Sujeitos às regras do cárcere, eles convi-
vem com a falta de remédios. Reunidos numa ala da 
Penitenciária Odenir Guimarães (o antigo Cepaigo), 
em Aparecida de Goiânia, num lugar chamado de 
pátio da enfermaria, homicidas, assaltantes, estupra-
dores e traficantes são abandonados à própria sorte. 
Para dar apenas um exemplo do caos, o sistema conta 
com um único psiquiatra para cuidar de uma popu-
lação carcerária formada por mais de 11 mil presos. 
O assassino confesso dos seis jovens de Luziânia é 
a prova cabal desse cenário. (p. 2).
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O promotor de justiça Haroldo Caetano também denuncia 
a desumanidade em que vivem os presos doentes mentais: “Esses 
sujeitos estão em lugares que se comparam às masmorras medievais 
ou a campos de concentração” (O Popular, 2 fev. 2010, p. 2). Que 
situação! Como as nossas autoridades podem ser tão insensíveis 
diante de tantas mazelas do sistema penitenciário?  

Os presos clamam por justiça, por seus direitos violados e por 
sua dignidade perdida. Ouçamos esse clamor dos nossos irmãos 
presos e sejamos seus porta-vozes. Deus disse: “Eu vi a miséria do 
meu povo […]. Ouvi o seu clamor […] e conheço os seus sofrimentos. 
Por isso, desci para libertá-lo” (Ex 3, 7-8).

Goiânia, 26 de abril de 2010.



ARNALDO JABOR: UM ATIRADOR  
ENLOUQUECIDO

Os jornais O Popular, O Globo e outros jornais de circulação 
nacional e regional publicaram a matéria “Só os anjos não têm sexo”, 
do jornalista Arnaldo Jabor. Trata-se de um texto que deixa as pessoas 
de bom senso profundamente indignadas. As afirmações do jornalista 
são uma verdadeira enxurrada de besteiras e desrespeitam a dignidade 
de qualquer ser humano, seja ele santo ou pecador. São afirmações 
cínicas, levianas e superficiais que enxovalham tudo. Revelam uma 
personalidade psicologicamente desequilibrada e intelectualmente 
desonesta. Como um louco, Arnaldo Jabor atira em todas as direções, 
sem provar nem documentar nada. A autossuficiência e a arrogância 
do jornalista são tamanhas que suas afirmações se desqualificam por 
si mesmas. Ainda bem que os leitores não são imbecis, graças a Deus.

Em primeiro lugar, Arnaldo Jabor fala da pedofilia como se fosse 
um problema só da Igreja Católica. A pedofilia, todos nós sabemos, 
é um problema da humanidade e, como a Igreja Católica faz parte da 
humanidade, é também um problema da Igreja Católica.

Em segundo lugar, o jornalista fala como se a pedofilia fosse 
uma obsessão dos religiosos, como se fosse um clima ou um ar 
que se respira diariamente em todas as casas de padres e de outros 
membros da Igreja, envolvendo fatalmente a todos num ambiente 
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lúgubre e demoníaco. Toda a matéria é um elenco interminável de 
afirmações absurdas, que nem merecem ser tomadas em conside-
ração. Diz Arnaldo Jabor:

Pedofilia e homossexualismo pairam no ar de qual-
quer internato religioso. (O Popular, 20 abr. 2010, 
“Magazine”, p. 3).

No velho colégio de padres onde estudei, a entrada 
dos alunos já era um desfile de velada pedofilia. (p. 3).  

No colégio, tudo era sexo dissimulado. (p. 3).

A própria escolha da vida religiosa já é uma nega-
ção alucinada da sexualidade – se a força máxima 
da vida é esmagada, a Igreja vira uma máquina de 
perversões. (p. 3).

A Igreja Católica é uma instituição religiosa que tem como ideal 
compreender e viver a vida humana numa dimensão de fé cristã. 

A fé esclarece todas as coisas com luz nova. 
Manifesta o plano divino sobre a vocação integral 
do ser humano. E por isso orienta a mente para 
soluções plenamente humanas. (Concílio Vaticano 
II, A Igreja no mundo de hoje – GS, 11). 

O mistério do ser humano só se torna claro ver-
dadeiramente no mistério do Verbo encarnado. 
[…] Cristo manifesta plenamente o ser humano ao 
próprio ser humano e lhe descobre a sua altíssima 
vocação. (GS, 22).

Além de ser uma instituição religiosa, a Igreja Católica é uma ins-
tituição humana, isto é, histórica, situada e datada – com as limitações, 
erros e acertos inerentes a cada situação e a cada tempo. Em outras 
palavras, é uma instituição de seres humanos, e todo ser humano 
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é um vir-a-ser, um ser em construção. Onde existe o ser humano, 
existem também crimes e pecados, seja pessoais, seja estruturais ou 
institucionais. Essa é a condição do ser humano no mundo. A Igreja 
não foge a isso. 

Por exemplo, é verdade que, em seus colégios e internatos, 
ela usou no passado métodos de formação e pedagogias que hoje 
consideramos superados, mas é verdade também que esses métodos 
eram então comuns. Hoje, com a valiosa contribuição de pessoas 
ligadas à Igreja Católica – como o grande filósofo da educação Paulo 
Freire e outros inúmeros cientistas, filósofos e teólogos –, surgiram 
novos métodos de formação e novas pedagogias, numa linha liberta-
dora e humanizadora. As ciências humanas, como todas as ciências, 
evoluem sempre.

Não quero aqui justificar erros e aberrações que a Igreja Católica, 
ou pessoas a ela vinculadas, cometeram ou cometem. Sua história, como 
toda a história humana, é um processo dialético, feito de contradições 
e ambiguidades, e é nessas contradições e ambiguidades que ela pro-
cura ser cada vez mais fiel ao projeto de Jesus Cristo, que é um projeto 
radicalmente humano e que, à luz da fé, chamamos de Reino de Deus.

Quantos exemplos de radicalismo humano tivemos, e temos 
ainda hoje, na Igreja Católica! Basta lembrar o testemunho de vida de 
Dom Oscar Romero, Pe. Josimo, irmã Dorothy, madre Teresa de Calcutá, 
Dom Helder Câmara e de tantos outros. E quantas pessoas, depois de 
conversar e conviver com padres e outros religiosos, não voltam edifica-
das para suas casas, dando testemunho do equilíbrio, da serenidade, 
da paz, da sensibilidade e da profundidade humana que encontraram 
nesses religiosos! Quantos padres e outros religiosos sentem-se reali-
zados como seres humanos e transmitem sua realização numa vivência 
alegre e feliz! Será que isso não conta nada para Arnaldo Jabor?
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Qualquer humanista, à luz do pensamento filosófico (racio-
nal) e/ou teológico, sabe que a sexualidade é uma dimensão e, ao 
mesmo tempo, um valor que marca a totalidade da vida e da exis-
tência humana. Todas as opções, atitudes e atos do ser humano são 
“sexuados”. A sexualidade não se reduz à genitalidade, mas a inclui, 
e é constitutiva do ser humano, seja homem (macho, vir) ou mulher 
(fêmea, mulier). Para o ser humano (homo), o significado humano de 
ser homem e mulher está precisamente e essencialmente na relação 
entre pessoas. Em outras palavras, está na reciprocidade do encon-
tro entre seres humanos. As pessoas se tornam homem e mulher 
na reciprocidade, isto é, no face a face do homem com a mulher.  
O homem – no sentido humano – é verdadeiramente homem diante 
da mulher, e a mulher é verdadeiramente mulher diante do homem. 
A sexualidade é o fato de o ser humano ser dois (vir e mulier) e se 
manifestar na reciprocidade (na relação, no encontro intersubjetivo). 
E a reciprocidade se dá unicamente onde se dá a alteridade, ou seja, 
onde dois seres humanos coexistem plenamente. Quando o ser hu-
mano se torna relação (ser-para-um-outro), é no face a face que ele 
se revela a si mesmo como homem ou como mulher. É, pois, nesse 
face a face que se reconhece como ser humano (vir ou mulier) e é 
reconhecido como tal. Não é, portanto, a sexualidade que nos faz 
inventar o amor, mas é o amor que nos revela a natureza da sexuali-
dade. Nesse contexto do encontro interpessoal, manifestam-se todas 
as possibilidades de linguagem e de reconhecimento do outro como 
outro, isto é, todas as possibilidades humanas dos componentes do 
homem e da mulher – como as diferenças fisiológicas, o erotismo, as 
caracterizações psicológicas, as elaborações culturais etc. 
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A estrutura biológica e fisiológica do homem e da mulher é pre-
disposta à sexualidade, que se reveste de uma dimensão interpessoal 
na vivência do reconhecimento mútuo como homem e como mulher, 
e na instauração de um novo diálogo com um novo ser. A estrutura 
homem-mulher é, podemos dizer, a estrutura que mais profundamente 
manifesta, no ser humano, sua natureza, e é o caminho normal para 
realizá-la (Joseph Gevaert, Il problema dell’uomo: introduzione all’An-
tropologia Filosofica, Torino: Elle Di Ci, 1981,  p. 88).

Portanto, ninguém renuncia à sexualidade humana, ninguém 
a “esmaga”, como afirma Arnaldo Jabor. Quando o diácono, antes 
de sua ordenação presbiteral (de padre), assume (livre e conscien-
temente) o compromisso do celibato, isto é, quando o religioso faz 
o voto de castidade, ele renuncia ao exercício da sexualidade em 
sua expressão genital, ao casamento, que a Igreja considera um sa-
cramento, um caminho de santidade. Ele abre mão de uma família 
biológica por um amor maior ou, podemos dizer, por excesso de 
amor (não por falta), dedicando-se, de maneira radical e integral, à 
causa do Reino de Deus. Afinal, “não existe amor maior do que dar 
a vida pelos amigos” (Jo, 15: 12-13). 

A vida de qualquer ser humano (homem ou mulher) neste 
mundo é cheia de renúncias, mas toda renúncia só tem sentido se 
for por amor ou por excesso de amor. Só à luz da fé podemos com-
preender plenamente o sentido da opção de vida dos padres e de 
todos os religiosos. Todos os que amamos a vida humana e lutamos 
por ela valorizamos e, sobretudo, respeitamos essa opção de vida. É 
esse respeito que gostaríamos de pedir ao jornalista Arnaldo Jabor. 

Goiânia, 5 de maio de 2010.



QUEM EXECUTOU WALTER E JEFERSON?

Com a palavra o novo secretário de Segurança Pública do Estado 
de Goiás, Sérgio Augusto Inácio de Oliveira, que – por ter integrado 
a Comissão de Defesa dos Direitos Humanos da OAB-GO – espero 
seja sensível à causa dos direitos humanos e, sobretudo, à causa do 
primeiro de todos esses direitos, que é o direito à vida. A sociedade, 
senhor secretário, exige o quanto antes uma resposta clara e objetiva 
à pergunta: Quem executou os moradores de rua Walter e Jeferson? 
Espero que o senhor faça uma investigação séria e honesta a respeito 
do caso e que os responsáveis por essa covarde e criminosa execução 
– civis ou policiais militares – sejam processados, julgados e punidos. 

Relembremos o caso. Por volta das 3h30 do dia 20 de maio de 
2010, “o morador de rua Walter de Santana Alves Feitosa, de 32 anos, 
foi morto com dois tiros no tórax, quando dormia em um corredor de 
acesso a barracões de um imóvel na Avenida Goiás Norte, no Setor 
Norte Ferroviário, onde estava acostumado a dormir.” Walter passava 
o dia na Praça do Trabalhador e era “usuário de drogas, com passa-
gens na polícia por pequenos furtos” (O Popular, 21 de maio 2010, 
“Cidades”, p. 4). A propósito, é revoltante o motivo das passagens do 
morador de rua pela polícia. Não que pequenos furtos não mereçam 
punição. O que nos revolta é que, em nossa sociedade hipócrita, 
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infelizmente, quem pratica grandes furtos (desvio de verbas públicas, 
superfaturamentos etc.) normalmente não tem passagem na polícia.

“A mesma rotina [de Walter] era seguida pelo adolescente 
Jeferson Ferreira Barbosa, de 16 anos, executado com dois tiros […], 
na Avenida Leste-Oeste, esquina com a Avenida República do Líbano, 
no Setor Marechal Rondon”, pouco depois das 3h30 do mesmo 
dia. Os dois assassinatos “ocorreram em locais próximos e as vítimas 
possuíam perfis parecidos, o que leva a Polícia Civil a acreditar que 
o executor foi o mesmo” (p. 4).

Que maldosa covardia! Quanta violência por causa do envol-
vimento com o mundo das drogas e, o que é pior, quanta violência 
policial! A vida humana, parece, não tem nenhum valor. Em que 
sociedade nós estamos? Em pleno século XXI, nossa sociedade é 
ainda estruturalmente injusta e assassina. Chega de tanta barbárie! 
Chega de tantas mortes! Vamos defender a vida. Não importa se a 
pessoa humana é culpada ou inocente. 

Uma agente de pastoral que – com sensibilidade humana e muito 
respeito – trabalha com os moradores de rua conhecia há tempos Walter 
e Jeferson, e tinha com eles um diálogo fraterno. Um dia, prevendo sua 
própria morte, com um olhar sofrido e triste, Walter e Jeferson disseram 
à agente de pastoral: “Tia, a senhora não vai nos ver mais, porque vamos 
morrer.” Que drama! A agente de pastoral ficou em estado de choque e 
profundamente indignada com a notícia da bárbara execução dos dois 
moradores de rua, que se tornaram seus irmãos e amigos.

E, por falar em violência policial, há poucos dias, um jovem pré-
-noviço dos frades dominicanos (que mora, com outros oito jovens, 
em nossa comunidade religiosa no Convento São Judas Tadeu, Setor 
Coimbra), encontrando-se num ponto de ônibus em companhia de 



71

outras pessoas quando voltava do curso de espanhol, foi abordado 
pela Polícia Militar de maneira arrogante, desrespeitosa e humilhante. 
Com que direito a Polícia Militar faz isso? Será que não está na hora de 
mudar totalmente o tipo de formação que os policiais recebem? Será 
que não precisamos acabar, de uma vez por todas, com essa mentali-
dade cultural retrógrada e nazista? Quantos casos de violência policial, 
muitas vezes com mortes, todos nós conhecemos e poderíamos contar!

Lembrem-se, os responsáveis por tanta violência e maldade, 
das palavras de Jesus: “Todas as vezes que vocês fizeram isso a um dos 
menores dos meus irmãos, foi a mim que o fizeram!” (Mt, 25: 40). 
Lembrem-se, também, da parábola do homem rico e do pobre Lázaro 
(Lc, 16: 19-31). O pobre Lázaro, no nosso caso, chama-se Walter, 
chama-se Jeferson. Tenho certeza de que, depois de sofrerem tanta 
covardia e maldade, os nossos irmãos, os moradores de rua Walter 
e Jeferson, completaram sua Páscoa e, libertos de todo o sofrimento, 
encontram-se agora na plenitude do Reino de Deus, na plenitude da 
vida, na plenitude da felicidade. Deus é justo.

E nós, que representamos “o homem rico”, somos também, de 
alguma forma, direta ou indiretamente, por ação ou por omissão, res-
ponsáveis por tamanha barbárie. Só nos resta um caminho: a conversão 
e a mudança de vida. Nada, porém, nos levará a essa conversão e mu-
dança de vida se não formos capazes de abrir o coração para a Palavra 
de Deus. Somente ela nos leva à solidariedade para com os pobres.  
“A parábola [do homem rico e do pobre Lázaro] é exigência de profunda 
transformação social, para criar uma sociedade onde haja partilha de 
bens entre todos” (Bíblia Sagrada, Edição Pastoral, nota de rodapé). É 
essa a nossa missão de cristãos, a mesma missão de Jesus de Nazaré.    

Goiânia, 27 de maio de 2010.



EM DEFESA DOS TRABALHADORES 
EM EDUCAÇÃO DA REDE MUNICIPAL 

DE ENSINO DE GOIÂNIA

No Manifesto em defesa da educação pública de qualidade e valori-
zação dos profissionais da educação do município de Goiânia, publicado 
pelo Sintego, os trabalhadores em educação da rede municipal de 
ensino de Goiânia, em greve, fazem as seguintes reivindicações, além 
da implantação do piso salarial:

Reformulação dos Planos de Carreira dos admi-
nistrativos e dos professores. Concurso público 
para suprir o déficit de professores e funcionários 
administrativos nas unidades escolares munici-
pais. Cumprimento da data-base em primeiro de 
maio e em parcela única. Ampliação do número 
de vagas para o curso de formação Profuncionário. 
Participação dos servidores no gerenciamento 
do Instituto de Assistência à Saúde e Social dos 
Servidores Municipais de Goiânia (IMAS) e no 
Instituto Previdência dos Servidores Municipais 
de Goiânia (IPSM). Planejamento Semanal. 
Extensão do Difícil acesso a todos os trabalhado-
res da Secretaria Municipal de Educação (SME). 
Ampliação das licenças para aprimoramento pro-
fissional. Inclusão da disciplina Educação Física nos 
CMEI. [Garantia de] substituição para administra-
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tivos e professores. [Garantia das] condições ade-
quadas à educação em tempo integral. Ampliação 
do percentual das liberações de Licença Prêmio. 
[Garantia da] segurança nas instituições educa-
cionais. Paz na Educação. [Respeito à] organiza-
ção dos trabalhadores em seu local de trabalho. 
[Implantação da] informática em todas as institui-
ções educacionais. [Implantação do] programa de 
saúde vocal a todos os professores do magistério. 
[Implantação do] programa de vacinação, inclusive 
contra Influenza A H1N1, para todos os trabalhado-
res da Educação. Resposta à reformulação da Lei 
n° 174, que dispõe sobre o 13º salário. [Garantia 
de] formação específica para os readaptados de 
função. Democratização do processo de elaboração 
das Diretrizes. [Implantação do] espanhol e artes 
para os ciclos II e III. [Respeito à] legislação que 
estabelece o número de alunos por sala de aula. 
Não à meritocracia. Não à terceirização. Retorno 
do investimento de 30% na Educação.7 

De acordo com os trabalhadores em educação (professores e 
funcionários administrativos), 

negar as reivindicações dos trabalhadores da 
Educação é negar aos estudantes, especialmen-
te aos oriundos das classes populares, o direito 
à Educação de qualidade, para o qual concorre 
o profissionalismo dos educadores; é inverter as 
prioridades das políticas públicas e as responsabi-
lidades do governo [de] promovê-las; é também 
caminhar na contramão do percurso civilizatório 
baseado no acesso igualitário aos bens materiais e 
culturais produzidos pela humanidade. (Manifesto 
em defesa da educação pública...).

7 www.sintego.org.br, 14 de maio de 2010.
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A respeito do piso salarial reivindicado pelos professores, existe, 
do ponto de vista legal, uma polêmica em torno do valor estipulado 
para esse benefício.

A Lei federal n° 11.738/08 estipulou piso salarial 
em R$950,00. Esse valor deve ser reajustado 
de acordo com o custo aluno, conforme prevê 
o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da 
Educação Básica e de Valorização dos Profissionais 
da Educação (Fundeb). Mas a Lei é contestada no 
Supremo Tribunal Federal (STF). Até que o mérito 
seja julgado, governantes não são obrigados a cum-
pri-la. Enquanto isso, há dois entendimentos sobre 
o reajuste do piso salarial. A Prefeitura de Goiânia 
se baseia em parecer da Advocacia Geral da União 
(AGU) e oferece 11,07%, igual à média do custo 
aluno desde a criação da Lei. Já o Sintego quer 19%, 
equivalente ao valor real do custo aluno no período. 
Dessa forma, o sindicato alega que o valor oferecido 
pela Prefeitura, de R$1.024,00, não chega ao piso 
salarial da categoria, que seria de R$1.312,85, caso 
o reajuste obedecesse a lei federal.8 

A polêmica, como se vê, é resultado da existência de questões 
legais a serem resolvidas, porém, mesmo sabendo dessas questões, 
podemos dizer que, do ponto de vista ético, as reivindicações dos pro-
fessores são justas e continuarão justas, ainda que a greve seja decretada 
ilegal. Por isso, eles merecem o apoio de todos nós. O atendimento às 
suas reivindicações representa melhoria na qualidade do ensino, que 
é muito precário, e mais dignidade para o exercício do magistério.

Mas, infelizmente, sai governo, entra governo, e é sempre a 
mesma coisa. Como desculpa para não atender às reivindicações 

8 www.ohoje.com.br, 1º de junho de 2010.
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dos trabalhadores em educação, o poder público usa sempre o 
mesmo argumento. Diz que reconhece a defasagem nos salários 
dos professores e funcionários administrativos, mas afirma que essa 
defasagem é histórica e que não há como corrigi-la da noite para o 
dia. Se bem me lembro, fala-se isso há mais de quarenta anos.

Acho que está na hora de resolver todos os entraves legais 
e cumprir a Constituição Federal. Ela determina que as crianças e 
os adolescentes tenham seus direitos assegurados “com absoluta 
prioridade” e que sejam colocados a salvo “de toda forma de negli-
gência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão” 
(art. 227). E, justamente por isso, podem faltar verbas para realizar 
obras de infraestrutura, mas não para garantir uma educação pública 
de qualidade e para outras políticas públicas em defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescentes.

Goiânia, 11 de junho de 2010.



A CRIMINALIZAÇÃO DA LUTA DOS 
TRABALHADORES EM EDUCAÇÃO DE GOIÂNIA

Fiquei profundamente indignado com as agressões da Guarda 
Municipal de Goiânia aos professores municipais em greve. Não dá 
para entender uma atitude como essa em pleno século XXI. Trata-se 
de uma atitude desrespeitosa, arrogante e ditatorial, que, mais uma 
vez, criminaliza os movimentos populares. Faço minhas as palavras da 
Associação Brasileira dos Advogados do Povo (Abrapo) em sua nota 
intitulada Abrapo repudia agressões da Guarda Municipal de Goiânia, 
publicada em 18 de junho de 2010. E tenho certeza de que todas as 
pessoas que defendem os direitos humanos e a ética também farão 
suas as palavras dessa nota, que, de maneira clara e corajosa, toma 
a defesa dos professores: 

A Abrapo (Associação Brasileira dos Advogados 
do Povo), organização de advogados comprome-
tidos com as lutas populares no Brasil e associada à 
Associação Internacional dos Advogados do Povo 
(IAPL), condena as agressões e prisões praticadas 
pela Guarda Municipal de Goiânia, Estado de Goiás, 
a mando do Prefeito Paulo Garcia (PT). Conforme 
apontaram as testemunhas, neste sábado, 18 de 
junho, os professores da rede pública municipal, 
em greve desde o dia 20 de maio, compareceram a 
um comício do prefeito Paulo Garcia (PT), no bairro 
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Novo Horizonte, em manifestação pacífica, com a 
intenção de entregar panfletos e sensibilizar a popu-
lação. Assim que chegaram ao local, os professores 
levaram cotoveladas e socos de agentes à paisana, 
a serviço da Prefeitura, para que fossem embora, e 
logo em seguida os guardas municipais, em número 
absolutamente superior ao de professores, golpea-
ram-nos e derrubaram vários no chão, passando a 
desferir chutes e pisadas em suas cabeças, e agredir 
com ainda mais força as mulheres professoras que 
tentavam impedir as agressões. Depois de agredir e 
arrastar os professores pela rua, 4 deles (incluindo 
uma professora que foi gravemente ofendida pelos 
guardas) foram brutalmente algemados e lançados 
em minúsculos porta-malas de carros Uno, com 
lesões em várias partes do corpo. O prefeito Paulo 
Garcia (PT) estava a cerca de 10 metros de distância 
e assistiu a todas as agressões sem tomar qualquer 
atitude, o que significa na prática que incentivou a 
atuação dos guardas municipais, que lhe são su-
bordinados. Outro fato gravíssimo foi a atuação 
criminosa do auxiliar do prefeito, André Macalé, 
diretor de fiscalização da Agência Municipal de 
Meio Ambiente (AMMA), que, além de incenti-
var as agressões dos guardas municipais, tomou 
e destruiu a câmera filmadora de um professor, 
fato amplamente testemunhado. Após chegarem 
à delegacia, os professores “detidos” ainda fica-
ram cerca de uma hora com algemas brutalmente 
apertadas e braços torcidos, o que lhes aumentou 
as lesões, chegando a causar a perda de sensibi-
lidade prolongada em partes de suas mãos. Os 
professores em greve se dirigiram massivamente à 
delegacia e protestaram [incessantemente], o que 
dificultou que os professores “detidos” sofressem 
novas agressões, e [expuseram] a toda a população 
o absurdo praticado pelos guardas municipais a 
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mando da Prefeitura. A Abrapo está especialmente 
surpresa pelo fato de [ter] sido registrada queixa 
contra as próprias vítimas, o que expõe a natureza do 
velho Estado, que, além de agredir e prender, trata 
as vítimas como agressoras, criminalizando as lutas 
populares. A Abrapo não medirá esforços para que 
os responsáveis pela agressão aos professores, em 
todos os níveis, sejam punidos, e exigirá a reparação 
dos danos sofridos. A Abrapo sustenta a justeza 
das reivindicações do movimento grevista e exige 
seu cumprimento, destacando: cumprimento da 
data-base; piso de R$1.312,84 para professores com 
magistério; plano de carreira de administrativos e 
agentes educativos; reposição salarial para todas 
as categorias.

Parabéns aos advogados da Abrapo. É realmente animador 
ver que existem ainda muitos advogados que lutam, de maneira 
desinteressada e por amor à justiça, em defesa dos direitos humanos 
e da ética. 

Como apoio à nota da Abrapo, manifesto o meu total repúdio 
à atitude bárbara da Guarda Municipal de Goiânia e a minha total 
solidariedade aos trabalhadores em educação.

Além das injustiças citadas, esses trabalhadores enfrentaram, 
nos últimos dias, dois outros acontecimentos que mostram a insensi-
bilidade do Poder Legislativo e do Poder Judiciário ante as justas rei-
vindicações deles: a aprovação do Projeto de Lei nº 200/10 (rejeitado 
pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação de Goiás – Sintego) 
e a decretação da ilegalidade da greve.

O Projeto de Lei nº 200/10 institui o piso salarial de R$824,35 
para professores com magistério (nível PE I), em início de carreira e com 
jornada de trabalho de 30 horas semanais. Foi aprovado em segunda 
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votação pela Câmara Municipal de Goiânia, por vinte votos a catorze, 
na manhã do dia 1º de junho de 2010. O projeto prevê também o 
reajuste de 5,02%, parcelado em duas vezes, para os funcionários 
administrativos, e a mudança da data-base dos professores de maio 
para janeiro. Os vereadores aprovaram ainda a emenda proposta por 
Iram Saraiva (PMDB), a qual derruba o parágrafo 3º do artigo 13 da 
Lei nº 8.173/03, revogando uma conquista antiga dos trabalhadores: 
a progressão salarial na carreira.9 

Quanto à ilegalidade da greve, foi decretada pela justiça em 
30 de junho de 2010, mas, como diz a secretária-geral do Sintego, 
Ana Valéria Lemes, ‘‘a ilegalidade da greve é uma questão de inter-
pretação.” Para nós, afirma ela, “a ilegalidade é do Poder Executivo, 
que não tem cumprido a lei.”10 

Mesmo tendo sido decretada ilegal, a greve dos trabalhadores 
em educação continua. Suas reivindicações são justas. Esperamos que 
o Poder Executivo se sensibilize e volte a dialogar com os grevistas. 
A educação em primeiro lugar! A justiça sempre!

Goiânia, 22 de junho de 2010.

10  www.portal730.com.br, 1º de julho de 2010.



MAIS DE SETE HORAS DE TORTURA: 
UMA VERDADEIRA BARBÁRIE

Foi realmente repugnante ler na imprensa, no dia 26 de junho 
de 2010, que o jovem trabalhador M, ajudante de pedreiro, foi bar-
baramente torturado, por mais de sete horas, por policiais militares 
do batalhão da PM em Trindade. Como as características físicas do 
jovem eram parecidas com as do retrato falado de um homem que, 
há poucos dias, estuprara duas irmãs e matara a mais velha, ele foi 
confundido com o acusado. Posteriormente, o jovem trabalhador 
foi levado à Delegacia da Mulher e não foi reconhecido pela vítima 
do estupro. Mas, mesmo que se tratasse do estuprador e assassino, 
não se justificaria o crime que os policiais militares cometeram. É um 
crime que clama a Deus por justiça.  

Segundo o depoimento da própria mãe de M, dado no dia 29 
de junho à TV Brasil Central, ele está totalmente traumatizado, com 
medo de sair de casa e sem conseguir dormir. Que barbárie! Em que 
mundo estamos? Precisamos reafirmar com veemência o direito de 
todo ser humano à integridade física e condenar o castigo corporal ou 
a pena cruel e degradante. “Ninguém será submetido a tortura nem a 
tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante” (Declaração 
universal dos direitos humanos, art. V, 1948).
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De acordo com a Lei nº 9.455 (art. 1º), de 7 de abril de 1997, 
constitui crime de tortura:

1- constranger alguém com emprego de violência 
ou grave ameaça, causando-lhe sofrimento físi-
co ou mental: a) com o fim de obter informação, 
declaração ou confissão da vítima ou de terceira 
pessoa; b) para provocar ação ou omissão de na-
tureza criminosa; c) em razão de discriminação 
racial ou religiosa; 

2- submeter alguém, sob sua guarda, poder ou 
autoridade, com emprego de violência ou grave 
ameaça, a intenso sofrimento físico ou mental, 
como forma de aplicar castigo pessoal ou medida 
de caráter preventivo. 

O crime de tortura, além de ser um crime contra a lei, é tam-
bém, e sobretudo, um crime contra a ética. Viola todos os direitos 
humanos, e é tão bárbaro que deixa totalmente indignada qualquer 
pessoa com um mínimo de sensibilidade humana. Não podemos mais 
aceitar tanta violência policial. Precisamos dizer: Basta!

Há poucos dias, no artigo “Quem executou Walter e Jeferson?”, 
publicado no Diário da Manhã de 31 de maio de 2010 e também 
neste volume, cobrei do novo secretário de Segurança Pública do 
Estado de Goiás, Sérgio Augusto Inácio de Oliveira, uma investiga-
ção séria e honesta sobre a execução dos dois jovens, moradores 
de rua, Walter e Jeferson. Até agora, por aquilo que me consta, não 
foi dada nenhuma satisfação à sociedade sobre o andamento ou o 
resultado da investigação. Os cidadãos, senhor secretário, merecem 
mais respeito do poder público.
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Como fiz por ocasião do assassinato dos dois jovens, peço agora 
que também esse caso do jovem trabalhador torturado e espancado 
por mais de sete horas, de maneira degradante e humilhante, seja 
investigado o mais rapidamente possível e que os culpados sejam 
punidos. É um caso que nos envergonha a todos. Faço ainda um apelo 
aos advogados que lutam pelos direitos humanos, como os da Rede 
Nacional de Advogados Populares (Renap) ou da Associação Brasileira 
dos Advogados do Povo (Abrapo), para que se coloquem, voluntária 
e gratuitamente, à disposição do jovem trabalhador barbaramente 
torturado, humilhado e desrespeitado em seus direitos fundamentais. 
Peço-lhes que abram um processo contra os responsáveis pelo crime, 
exigindo do estado de Goiás uma reparação e uma indenização pelos 
danos físicos e morais sofridos pelo jovem. É o mínimo que pode ser 
feito. Trata-se de uma questão de justiça.   

Além da necessidade de investigar os casos, cada vez mais fre-
quentes, de violência policial, torna-se urgente uma outra formação 
para os policiais militares. Eles necessitam de uma formação humana 
integral e libertadora, baseada na ética e no respeito aos direitos 
humanos. Precisamos atingir o mal pela raiz.

O educador Paulo Freire afirma:

Uma das tarefas mais importantes da prática edu-
cativa crítica é propiciar as condições [para] que os 
educandos, em suas relações uns com os outros, e 
todos [em suas relações] com o professor ou com 
a professora, ensaiem a experiência profunda de 
assumir-se. Assumir-se como ser social e histórico, 
como ser pensante, comunicante, transformador, 
criador, realizador de sonhos, capaz de ter raiva por-
que capaz de amar. Assumir-se como sujeito porque 
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capaz de reconhecer-se como objeto. (Pedagogia 
da autonomia, São Paulo, Paz e Terra, 1997, p. 46). 

Como diz, porém, Valter Machado Fonseca,

para se falar de Paulo Freire é preciso alguns requi-
sitos fundamentais. É preciso amar a vida, acreditar 
nas utopias, na transformação, numa sociedade 
mais justa e igualitária. Do mesmo modo, é preciso 
ter dentro de si a esperança, a ousadia, a coragem 
de enfrentar as adversidades do dia a dia e as re-
pentinas; é preciso, igualmente, acreditar na inte-
gridade, na beleza e no poder de transformação 
dentro do ser humano, principalmente daqueles 
a quem a vida fecha as portas, dos “demitidos da 
vida”, dos “esfarrapados do mundo”. Portanto, não 
estão autorizados a falar sobre ele os opressores, 
aqueles que matam, que ceifam a vida de milhões de 
pessoas. Não estão autorizados os que reprimem, os 
sensores, os escravocratas, os ditadores, os fascistas. 
Não estão autorizados os que passam pela vida, 
simplesmente por passar, aqueles que esperam, 
acomodados, as coisas caírem do céu. Do mesmo 
modo, não estão autorizados todos os que, de uma 
forma ou de outra, são incapazes de amar. Para 
falar de Freire, antes de tudo, é preciso desarmar 
o coração para deixar falar a voz da emoção,  a voz 
da esperança e deixar a porta aberta para receber 
a utopia. (Paulo Freire e a educação libertadora).11 

Goiânia, 2 de julho de 2010.

11 destaquein.sacrahome.net/



O CÚMULO DA INIQUIDADE HUMANA

O sequestro e a execução do menino Lucas, de doze anos, é o 
cúmulo da iniquidade humana. Como pode existir, em pleno século 
XXI, tanta crueldade? Não dá para entender. Como pessoas humanas 
e, sobretudo, como cristãos, não podemos ficar calados diante de 
tanta barbárie. Exigimos justiça.

Lucas morava na Vila Brasília, em Aparecida de Goiânia. Era um 
menino franzino e nasceu com um defeito nos pés. Começou a andar 
depois de uma cirurgia, realizada no Hospital das Clínicas da UFG. 
Usava crack desde os oito anos e, para alimentar o vício, praticava 
pequenos furtos, passando várias vezes pela polícia.

No dia 16 de julho de 2010,

Lucas foi retirado da porta de casa, na Rua Juçara, 
por volta das três horas, por homens que ocupavam 
um carro preto de vidro fumê. O garoto ainda gritou 
a mãe, mas ela não conseguiu abrir o portão a tempo. 
Meia hora depois a Polícia Militar de Senador Canedo 
foi acionada por um chacareiro que viu o corpo de 
Lucas estendido na estrada (próximo ao Goiás Carne) 
depois de ouvir o barulho de um carro e quatro dis-
paros. (O Popular, 17 jul. 2010, “Cidades”, p. 8). 
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Tudo indica que se trata, mais uma vez, de um crime de violência 
policial, com requinte de crueldade, por ser a vítima uma criança. O 
advogado de Eliete, conforme noticiou a imprensa, “disse que foi a 
P2” (p. 8). Meu Deus, em que sociedade nós vivemos! Além do mais, 
tratava-se de uma criança! Que brutalidade! Eliete, a mãe de Lucas, é 
uma mulher sofrida e aparenta muito mais idade do que a que realmente 
tem. Depois de se separar do marido, cuidou sozinha de seis filhos. 

Na madrugada do dia 16, 

Eliete acordou com os gritos de Lucas, o filho que 
nasceu com problema nos pés. Por causa do proble-
ma congênito e do uso do crack, Lucas era o filho que 
mais preocupava Eliete. A mãe tentou de todo jeito 
abrir o portão. Eliete chora o tempo todo como se 
cobrasse de si mesma por não ter salvado a vida do 
filho. […] se sente fracassada por não ter conseguido 
tirar Lucas do vício. Há mais de quatro anos buscou 
ajuda em órgãos públicos, em vão. (p. 8).

É muito doído ouvir Eliete dizer que “há mais de quatro anos 
buscou ajuda em órgãos públicos, em vão.” Será que essa decepção, 
manifesta em forma de desabafo, não diz nada à consciência dos 
responsáveis por esses órgãos públicos? Quando será que o poder 
público cumprirá a Constituição Federal? Ela estabelece que os di-
reitos das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados “com 
absoluta prioridade” e que as pessoas nessa faixa de idade devem 
ser colocadas a salvo “de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão” (art. 227). 

Eliete não precisa se sentir fracassada por não ter conseguido 
tirar Lucas do vício. Ela é uma verdadeira heroína. Infelizmente, nossa 
sociedade é que ainda é muito hipócrita, injusta e desumana. Tenho 
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certeza na fé de que Lucas, totalmente liberto, está agora junto de 
Deus na plenitude da vida e da felicidade. Está também, embora de 
maneira diferente, junto de sua mãe Eliete, dando-lhe paz e força 
para que possa continuar a caminhada.

Exigimos da nova secretária de Segurança Pública do Estado 
de Goiás, Renata Cheim, que o crime bárbaro da execução de Lucas, 
uma criança de doze anos, seja investigado e que os culpados sejam 
processados, julgados e punidos. É o mínimo que pode ser feito para 
que haja justiça.

Lembrem-se, os assassinos de Lucas, de que Deus é justo. 
Aguardem! 

Goiânia, 2 de agosto de 2010.



OPERAÇÃO INTEGRAÇÃO 5: UMA 
VIOLAÇÃO DOS DIREITOS HUMANOS

Conforme a imprensa noticiou, a Secretaria de Segurança 
Pública de Goiás, atendendo às demandas do empresariado goianien-
se, programou para o dia 23 de agosto de 2010, a partir das 18 horas, 
a chamada Operação Integração 5, na região central de Goiânia e 
adjacências, para “retirar” das ruas as crianças, os adolescentes e os 
adultos em situação de rua e, assim, “limpar” a cidade.

Após muita polêmica, a secretária de Segurança Pública, Renata 
Cheim, adiou o início da Operação Integração 5, em função da neces-
sidade de novos ajustes (Diário da Manhã, 24 ago. 2010, p. 1-2). A 
meu ver, a questão não está nos “novos ajustes”, mas no fato de que a 
Operação Integração 5, como tal, é uma violação dos direitos humanos.

Só para lembrar, na manhã de 7 de janeiro de 2010, o ex-prefeito 
de Goiânia Iris Rezende, em reunião no Paço Municipal com secre-
tários, diretores e superintendentes do primeiro, segundo e terceiro 
escalões, afirmou: “Nós não temos crianças nas ruas. Mais de 7.500 
crianças estão envolvidas com programas sociais da Prefeitura” (Diário 
da Manhã, 7 jan. 2010, p. 12). Como se justifica, então, a Operação 
Integração 5? Que contradição!

Além disso, reparem os verbos usados: “retirar”, como se se 
tratasse de entulho, e “limpar”, como se se tratasse de lixo. Realmente 
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nossa sociedade, estruturalmente violenta, hipócrita e injusta, trata 
os moradores de rua como entulho e lixo humano. Em seu entendi-
mento, eles perturbam os empresários e todas as pessoas que, em 
nossa sociedade capitalista, são chamadas “pessoas de bem”.

Lembremos que

a Constituição Federal de 1988, constituída em 
Estado Democrático de Direito, tem como funda-
mento, entre outros, conforme se verifica no inciso 
III do artigo 1º, a dignidade da pessoa humana. 
Nesse passo, não se admite o desrespeito à pessoa, 
quer seja moralmente ou fisicamente. O consti-
tuinte, com uma sapiência divina, vislumbrou uma 
sociedade livre, justa e solidária, e nessa premissa 
inseriu um artigo voltado ao direito e garantias 
fundamentais do ser humano. E ainda, possibilitou 
[ao Brasil aderir] a Tratados Internacionais, que 
tenham princípios consolidados na prevalência dos 
Direitos Humanos, consoante o que prescreve o 
inciso II do artigo 4º da Carta Magna.12 

Lembremos também o direito de todo cidadão de ir e vir. 

Todo cidadão indistintamente tem direito à sua li-
berdade, ao direito de ir e vir, só podendo ter a sua 
liberdade cerceada em decorrência de prisão em fla-
grante delito ou por mandado judicial, devidamente 
fundamentada por autoridade judiciária competente, 
não devendo confundir autoridade judiciária com 
admi nistrativa ou cartorária, devendo estes represen-
tar à autoridade Judiciária, a fim de obter autorização 
no sentido de se promover a restrição da liberdade 
de alguém, o que deverá observar dispositivos legais 
que oportunizam tal cerceamento. 

12  www.forumseguranca.org.br (a citação que se segue a esta foi transcrita do 
mesmo site).
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Ninguém, portanto, pode violar o direito humano de ir e vir, 
incluindo o das crianças, dos adolescentes e dos adultos em situação 
de rua. O direito à liberdade vem disposto no Capítulo II do Estatuto 
da criança e do adolescente. Tanto a criança quanto o adolescente 
têm o direito de ir e vir.

Em Goiânia e no estado de Goiás, não precisamos da Operação 
Integração 5, que, aliás, não integra nada e é, como já falei, uma 
violação dos direitos humanos. Precisamos, sim, de políticas públi-
cas para as crianças, os adolescentes e os adultos em situação de 
rua. As políticas públicas deveriam suscitar nos moradores de rua a  
autoestima, ajudá-los a descobrir o sentido (o valor) da vida humana 
e despertar-lhes o desejo de ser sujeitos da história. Quem conversa 
com eles, reconhecendo-os como irmãos, descobre histórias de 
vida de muito sofrimento, mas também, na maioria das vezes, de 
uma sensibilidade humana tão profunda que edifica. Basta saber 
acolhê-los e ouvi-los.

Para que isso possa ser feito, é necessária uma pedagogia que 
realmente liberte e humanize as pessoas. As políticas públicas para 
crianças, adolescentes e adultos em situação de rua deveriam ser a 
prioridade das prioridades dos poderes públicos federal, estadual e 
municipal. Os moradores de rua são pessoas humanas como todos 
nós e devem ser tratados com respeito e, sobretudo, com amor. 

Ninguém, evidentemente, concorda com o fato de crianças, 
adolescentes e adultos viverem em situação de rua. Todos têm direito 
à moradia digna. O problema, porém, não se resolve com a Operação 
Integração 5. Não é esse o caminho. 

Goiânia, 24 de agosto de 2010.



UM FALSO LÍDER DO POVO

Ai de vocês, […] que fazem planos que não 
nasceram de mim, fazem acordos sem minha 

inspiração, de maneira que amontoam erros e 
mais erros. 
(Is, 30: 1).

Como já disse em outros artigos, a Ocupação “Sonho Real”, 
no Parque Oeste Industrial, foi palco da pior barbárie da história 
de Goiânia e uma das piores da história do Brasil e do mundo – as 
chamadas operações Inquietação e “Triunfo”, em que os moradores 
da Ocupação foram despejados de suas moradias. Por ter vivido 
intensamente a história desses ex-moradores “sem teto” e partilhado 
o seu sofrimento, fiquei profundamente indignado ao tomar conhe-
cimento de que um líder ou, melhor dizendo, um falso líder deles 
os traiu, vendendo-se e aliando-se politicamente ao governador da 
época. Meu Deus! Quanto oportunismo político! Quanta covardia! 
Quanta bajulação! Tal comportamento é realmente repugnante, para 
não dizer nojento. Não dá para entender como um ser humano pode 
se rebaixar tanto por causa de interesses pessoais e egoístas. 

E tem mais (pasmem!): esse governador declarou recentemente, 
com toda altivez, que os ex-moradores “sem teto” do Parque Oeste 
Industrial reconheceram que estavam errados e que ele estava certo. 
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Prova disso, segundo ele, seria o fato de que um líder desses ex- 
-moradores e os seguidores dele estariam agora do seu lado, apoian-
do-o na campanha política.

O tal governador subestima a inteligência do nosso povo, que, 
entretanto, não é idiota. Se um líder e seus seguidores (ou seus 
capangas) traiçoeiramente se venderam, o povo, em sua maioria, não 
fez isso. Os ex-moradores “sem teto” do Parque Oeste Industrial sabem 
que estavam certos e que agiram de maneira ética. O governador, 
mesmo que fale agora o contrário, também sabe disso.

Como ensina São Tomás de Aquino e a própria doutrina social 
da Igreja, o direito de propriedade privada não é um direito absoluto, 
ao qual tudo deve ser sacrificado, inclusive a vida. Ele é um direito 
secundário, subordinado ao direito primário, que é a destinação dos 
bens para uso de todos os seres humanos.

Além disso, como o ex-governador sabe muito bem, a área 
ocupada do Parque Oeste Industrial era, desde 1957 (e continua 
sendo até hoje), uma área sem nenhuma função social e, portanto, 
com todas as condições legais e constitucionais para ser desapro-
priada. Ele próprio chegou a declarar, numa entrevista coletiva, na 
minha presença, que estava decidida a desapropriação. O povo fez 
até festa. Mas, infelizmente, ele voltou atrás, demonstrando ser um 
homem sem palavra e covardemente submisso às pressões dos donos 
das grandes imobiliárias, que são verdadeiros coronéis urbanos. Esses 
coronéis não estavam preocupados com a vida do povo nem com 
o dinheiro que o governo iria gastar no despejo de cerca de catorze 
mil pessoas. Eles só não queriam dar a vitória ao povo, para não 
criar, diziam eles, um precedente perigoso e prejudicar os interesses 
econômicos das imobiliárias.
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Em um documento do poder público estadual da época – eu 
vi com os meus próprios olhos –, estava escrito que aquela área “era 
imprópria para habitação popular.” Ou seja, os pobres não podem 
morar perto das “pessoas de bem”; eles têm de viver nos cinturões 
periféricos da cidade, longe das benfeitorias da vida urbana, para 
não subverter a “ordem” – que, na realidade, como diz o filósofo 
E. Mounier, é uma “desordem estabelecida” – de nossa sociedade 
classista e capitalista, estruturalmente hipócrita e injusta.

Tenho certeza de que os ex-moradores “sem-teto” do Parque 
Oeste Industrial (uma parte deles mora atualmente no Residencial 
Real Conquista, que não é um presente do governador referido, como 
ele diz, mas um direito e uma conquista do povo) não se deixarão 
enganar por um falso líder e seus seguidores oportunistas. Lembremos 
as palavras do profeta Jeremias: “Não se deixem enganar pelos falsos 
profetas que existem no meio de vocês, não escutem os adivinhos e 
nem os sonhos que dizem que têm, porque eles profetizam mentiras 
em meu nome. Eu não enviei nenhum deles” (Jr, 29: 8-9). O profeta 
Isaías também pode ser evocado nesse contexto, quando fala da 
maldição de Deus contra os gananciosos e dos fraudadores: 

Ai daqueles que juntam casa com casa e emendam 
campo a campo, até que não sobre mais espaço 
e sejam os únicos a habitarem no meio do país. 
(Is, 5: 8). 

Ai daqueles que fazem decretos iníquos e daque-
les que escrevem apressadamente sentenças de 
opressão, para negar a justiça ao fraco e fraudar o 
direito dos pobres. (Is, 10: 1-2).
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Antes de terminar, para que meu artigo não seja utilizado polí-
tico-partidariamente por ninguém, entrando, assim, na contrapropa-
ganda política, quero afirmar, alto e bom som, que o que me motivou 
a escrevê-lo foi unicamente a indignação ante a traição de um líder do 
povo, bem como a defesa da justiça e da verdade. Por isso, lembro: 
o responsável direto por tudo o que aconteceu no Parque Oeste 
Industrial foi o poder público estadual, que executou a liminar; os 
responsáveis indiretos foram o Judiciário, que pressionou o governador 
para que a liminar fosse cumprida, e o poder público municipal, que 
foi omisso e conivente com a barbárie praticada. 

É esse o caso do Parque Oeste Industrial.
 

Goiânia, 21 de setembro de 2010.



ELEIÇÕES: REFORMA OU MUDANÇA?

Vivemos no sistema capitalista neoliberal, que é um “sistema 
econômico iníquo” (Documento de Aparecida – DA, 385), ou um 
“sistema nefasto”, porque considera “o lucro como o motivo essen-
cial do progresso econômico, a concorrência como lei suprema da 
economia, e a propriedade privada dos bens de produção como 
um direito absoluto, sem limites nem obrigações correspondentes” 
(Populorum progressio – PP, 26). Em outras palavras, o capitalismo 
é “o mal maior, o pecado acumulado, a raiz estragada, a árvore que 
produz esses frutos que nós conhecemos: a pobreza, a fome, a doença, 
a morte da grande maioria” (Bispos do Centro-Oeste, Marginalização 
de um povo, 1973).

Precisamos denunciar as “situações de pecado” (DA, 95), as 
“estruturas de pecado” (DA, 92, 532), as “estruturas de morte” (DA, 
112) de nossa sociedade moderna e colaborar com outros organismos 
e instituições na organização de 

estruturas mais justas nos âmbitos nacional e inter-
nacional. É urgente criar novas estruturas que con-
solidem uma ordem social, econômica e política na 
qual não haja iniquidade e onde haja possibilidades 
para todos. Igualmente, requerem-se novas estru-
turas que promovam uma autêntica convivência 
humana. (DA, 384).
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As eleições, além de ser um momento ímpar para o exercício 
da cidadania, é uma oportunidade para se tentar escolher represen-
tantes do povo comprometidos com a mudança desse sistema. Que 
critérios devem orientar a escolha dos candidatos? A meu ver, temos 
que olhar não só a história de vida deles, mas também e, sobretudo, 
o projeto político que eles e seus partidos defendem atualmente. 
Digo atualmente porque existem partidos e candidatos que, outrora 
aliados ao  povo pobre, oprimido e excluído, hoje são partidários do 
sistema econômico dominante: renegaram – se não com palavras, 
pelo menos de fato –  toda a sua história de luta ao lado do povo. 

Temos também candidatos que se dizem cristãos e fazem ques-
tão de defender alguns valores importantes no campo da bioética, 
mas que se encontram, muitas vezes, em contradição com esses 
valores. Não demonstram o compromisso que dizem ter com os di-
reitos humanos, a economia, a vida social e política e, enfim, com as 
necessidades dos pobres. Fazem a defesa desses valores “para iludir 
e esconder compromissos e práticas que estão, na verdade, a serviço 
da cultura da morte. [No entanto] a defesa da cultura da vida exige 
que os valores da bioética não sejam separados dos valores da ética 
social” (CNBB, Eleições 2010: o chão e o horizonte, Brasília-DF, 2010).

Infelizmente, esses candidatos, seja da situação, seja da oposi-
ção, mesmo quando se dizem cristãos, são, em geral, reformistas. Não 
querem mudar as estruturas do “sistema econômico iníquo” vigente 
no país; querem simplesmente maquiá-lo, colocando remendinhos 
novos em uma roupa velha. As diferenças e as brigas entre eles se 
referem unicamente a reformas, e não a mudanças estruturais. São 
como a maioria dos governantes, que fazem de tudo para legitimar o 
“sistema econômico iníquo” em vigor (às vezes, até com argumentos 
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religiosos, usando o nome de Deus em vão) e para manter o povo 
pobre, oprimido e excluído em situação de dependência dos po-
derosos e do governo, evitando assim possíveis revoltas. Uma das 
estratégias usadas pelos governos são os chamados “programas 
sociais de distribuição de renda”. 

Delfim Netto, homem forte da economia no regime militar e, 
atualmente (por incrível que pareça), um dos principais conselheiros 
do atual governo, afirma que o governo foi o primeiro a perceber 
“que o capitalismo deve aos programas de distribuição de renda 
sua sobrevivência no país.” Segundo ele, graças a esses programas, 
o governo “mudou o país de forma importante, de forma a salvar o 
capitalismo” (Entrevista  concedida por Aguinaldo Novo ao jornal  
O Globo, 20 set. 2009). 

A respeito da distribuição de renda através desses programas, 
o Documento de Aparecida – DA (385) observa:

A misericórdia [leia-se: obras sociais, programas 
sociais de distribuição de renda e outros] sempre 
será necessária, mas não deve contribuir para criar 
círculos viciosos que sejam funcionais para um sis-
tema econômico iníquo. Requer-se que as obras de 
misericórdia sejam acompanhadas pela busca da 
verdadeira justiça social, que vá elevando o nível de 
vida dos cidadãos, promovendo-os como sujeitos 
de seu próprio desenvolvimento. (DA, 385).

De fato, embora tais programas sejam necessários em situações 
emergenciais, eles não resolvem o problema da desigualdade social. 
Funcionam apenas como balinhas que se costuma dar às crianças 
para que não chorem. 
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Hoje, até mesmo os movimentos populares, em sua maioria, 
são cooptados pelo governo, o que pode atrasar em muitos anos a 
organização popular. Basta, por exemplo, lembrar a festa do Primeiro 
de Maio, reduzida a um show para os trabalhadores. Numa entrevis-
ta concedida por e-mail à Revista IHU on-line, em abril de 2010, o 
sociólogo Ivo Lesbaupin afirma que, atualmente,

o governo procura quebrar a combatividade dos 
movimentos, dividi-los, desmobilizá-los e mantê-los 
apenas como massa de apoio quando necessário. 
Conseguiu, em boa parte, seu intento de colo-
car como limite máximo de utopia as mudanças 
dentro dos quadros do neoliberalismo. Muitos, 
nos movimentos, contentam-se com as pequenas 
conquistas obtidas. Há insatisfação, sem dúvida: 
outra parte dos movimentos tem uma posição crí-
tica. Esta divisão, esta confusão, esta aparência de 
governo do povo, sendo preferencialmente governo 
dos banqueiros, dificulta o posicionamento dos 
movimentos sociais. […] Existe uma mobilização 
autônoma, porém, em vários setores, e em vários 
movimentos: para dar um exemplo, na Assembleia 
Popular, que é uma articulação de diversos movi-
mentos, pastorais e entidades da sociedade civil. 
Foi a única articulação que produziu um projeto de 
sociedade (“O Brasil que queremos”) distinto do 
vigente, crítico ao modelo neoliberal. Este tipo de 
articulação pode crescer, porque vem de encontro 
aos anseios de muitos que estão insatisfeitos.

Precisamos reverter essa situação iníqua e votar em políticos 
que estejam de acordo com o projeto O Brasil que queremos, um 
projeto popular, alternativo, justo, humano, fraterno e estruturalmente 
diferente. Mesmo que muitos deles não ganhem agora as eleições, 
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pelo menos marcam presença, fazem avançar o processo democrá-
tico e abrem caminhos novos para que o projeto popular aconteça.

O 16° Grito dos Excluídos, ocorrido neste ano de 2010, convida, 
de certa forma, para a luta por novas estruturas. Seu tema é “Vida em 
primeiro lugar” e seu lema, “Onde estão nossos direitos?: vamos às 
ruas para construir um projeto popular”. O evento constitui, portanto, 
um sinal concreto de esperança. Como diz Dom Pedro Casaldáliga, 
“a esperança nunca morre.”

Eleitores, vamos abrir os olhos, refletir e tomar nossas decisões. 
O seu voto é muito importante e faz a diferença. 

Goiânia, 26 de setembro de 2010.   



“A SERVIÇO DAS GRANDES CAUSAS”

A agenda-livro Latino-Americana Mundial completa, com a 
edição de 2011, vinte anos de caminhada. Ela está sempre “a serviço 
das grandes causas.” A agenda “vem abordando temas importantes, 
ano após ano. Assuntos de candente atualidade humana” (Pedro 
Casaldáliga, Latino-Americana Mundial 2011, p. 10). Enfim, ela é 
muito mais que uma agenda.

Na Apresentação da Latino-Americana Mundial 2011, José 
Maria Vigil assinala que a agenda é “aconfessional, ecumênica e 
macroecumênica, posicionada na perspectiva da educação popular 
libertadora latino-americana” (p. 8). O tema da edição de 2011 é a 
pergunta: “Que Deus?, que religião?”.

O Concílio Vaticano II observa que a “razão principal da digni-
dade humana consiste na vocação do ser humano para a comunhão 
com Deus” (A Igreja no mundo de hoje – GS, 19). Se, por um lado, o 
ser humano “experimenta-se limitado de muitas maneiras, por outro 
lado, sente-se ilimitado (infinito) em seus desejos e chamado a uma 
vida superior” (GS, 10). A dimensão religiosa, a relação com Deus  
(o Outro absoluto), é constitutiva do ser humano. O problema é 
saber de que Deus falamos e o que entendemos por religião.

A Latino-Americana Mundial 2011 oferece um elenco bastante 
completo de aspectos importantes do tema:
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A história das religiões e do ateísmo ou a descrença. 
A diferença e complementaridade entre espiritua-
lidade e religião. A religião que fomenta e justifica 
guerras. O espiritualismo, o fundamentalismo, a 
alienação, denunciados tantas e persistentes ve-
zes ontem e hoje. A necessidade do diálogo inter- 
-religioso. O macroecumenismo. Sacralização do 
poder, do consumismo. A queda, então, de velhos 
deuses substituídos por deuses novos. A necessida-
de, a sede vital, de resposta às interrogações maiores 
do coração humano. A busca de sentido para a vida 
pessoal e para a sociedade humana como um todo. 
(Pedro Casaldáliga, Latino-Americana..., p. 11).

A Latino-Americana Mundial “não quer ser proselitista e, sim, 
estimular todas as riquezas humanizadoras trazidas pelas religiões”, 
explica Pedro Casaldáliga (p. 11). Comentando a organização da 
agenda-livro, ele esclarece:

Procurou-se fazer um esquema dividido em três par-
tes para classificar as características fundamentais 
da religião segundo culturas e épocas. As religiões 
afro-indígenas seriam religiões da Natureza. […] As 
religiões orientais seriam as religiões da interiorida-
de, contemplativas, gratuitas inclusive. E as religiões 
judeu-cristãs seriam as religiões da História, do 
Amor-Justiça, da profecia, da política. Logicamente, 
todas as religiões seriam a busca por Deus, a aco-
lhida de Deus, a espera por Deus. (p. 11).

 Convidamos a todos para o lançamento da Latino-Americana 
Mundial 2011 em Goiânia, dia 20 de outubro de 2010, às 19h30, no 
Salão de Festas da Igreja São Judas Tadeu: Rua 242, n° 100, Setor 
Coimbra, Goiânia. A animação será com Zé Vicente. O lançamento 



101

está sendo promovido pela Comissão Dominicana de Justiça e Paz 
do Brasil, com o apoio da Scala Editora e com as seguintes parcerias: 
Vicariato da Comunicação da Arquidiocese de Goiânia, Vicariato 
Oeste da Arquidiocese de Goiânia, CRB-GO, Cara Vídeo, Grupo 
de Vivência Ecumênica de Goiânia, Fórum do Grito dos Excluídos, 
CPT-GO, Ifiteg e Caju. Venham conhecer a Latino-Americana Mundial 
2011! A presença de vocês nos alegrará muito.

Goiânia, 15 de outubro de 2010.



MAIS UMA EXECUÇÃO BÁRBARA

Thiago Santos Viana, um jovem de 24 anos, foi barbaramente 
executado pela Polícia Militar em Goiânia. Ele sofria de transtorno 
bipolar e há dois anos usava crack. Era um jovem com problemas 
mentais e, portanto, gravemente doente. Precisava de um tratamento 
especializado, e era obrigação do poder público oferecer-lhe esse 
tratamento. Num desabafo desesperado, Sandra, a mãe de Thiago, 
pediu ajuda, mas ninguém a ajudou. Infelizmente, não temos políticas 
públicas para atender a esses casos, e o sistema de saúde, apesar 
das promessas dos políticos em época de eleições, é, em geral, um 
caos. Na realidade, o direito à saúde, um dos direitos fundamentais 
de toda pessoa humana, não existe para os pobres. O caminho mais 
fácil é eliminar aqueles que perturbam a “ordem”. Em pleno século 
XXI, estamos, ainda, na era da barbárie.

Desde o início do mês de outubro, Thiago queria se matar. 
Quando estava drogado, falava em suicídio. Segundo José Carlos 
de Andrade, tio e padrinho de Thiago, 

ele perdeu o pai há um ano em um acidente de 
moto no trevo de Itauçu. Desde então, toda vez que 
bebia, deixava um pouco de bebida cair e dizia que 
era para o pai dele. Quando estava drogado, dizia 
que iria se encontrar com o pai. Que morreria no 
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mesmo local. Essa era a intenção dele. (O Popular, 
19 out. 2010, “Cidades”, p. 4). 

Thiago estava totalmente perturbado e desorientado. No dia 
18 deste mês de outubro de 2010, furtou um ônibus da empre-
sa Reunidas, no Terminal Padre Pelágio, e percorreu, de maneira 
descontrolada, diversas ruas e avenidas de Trindade e de Goiânia, 
deixando um rastro de prejuízos por onde passou. Começou então 
a perseguição policial a ele, e só terminou por volta das 15 horas, na 
Marginal Botafogo. 

A PM cercou o ônibus em movimento, atirou nos 
pneus e no tanque de combustível e, já com o ôni-
bus parado, atirou várias vezes em Thiago que, 
segundo a perícia, estava desarmado. […] Foram 
16 tiros no ônibus e pelo menos 7 na vítima. […] 
Era o terceiro ônibus que ele furtava na tentativa 
de se matar. (p. 4). 

A perseguição  culminou “na execução sumária do rapaz, o 
entregador Thiago Santos Viana, de 24 anos” (p. 4). O tio e padri-
nho de Thiago, que o considerava como um filho, desabafa dizendo: 
“O ônibus estava parado, com pneus estourados. Ele estava desar-
mado. Estava louco por causa das drogas. A polícia podia ter agido 
de outra forma” (p. 4). 

Aqui está o conselho de José Carlos à Polícia Militar: “agir de 
outra forma.” Quando será que ela irá agir de outra forma? Precisamos 
de uma Polícia Militar que defende a vida, e não que mata sem ne-
cessidade e, às vezes (parece), pelo gosto de matar. Reparem: sete 
tiros para executar Thiago. Reparem também que ele estava desar-
mado – e, mesmo que estivesse armado, a Polícia Militar tinha todas 
as condições para prender o jovem sem matá-lo. 
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Pedimos à secretária de Segurança Pública, Renata Cheim, 
que a execução de Thiago seja investigada e que os responsáveis por 
esse assassinato sejam punidos. É uma questão de justiça. Graças 
a Deus, no Brasil não temos a pena de morte. Não podemos mais 
aceitar tanta violência policial. Precisamos urgentemente de uma outra 
Polícia Militar, com outra formação. É o que todos nós esperamos.    

Goiânia, 21 de outubro de 2010.



“NÃO VAMOS TER MINISTROS NO BRASIL”

A presidenta eleita do Brasil, Dilma Rousseff, durante uma 
entrevista coletiva realizada em Seul, Coreia do Sul, afirmou: “Alguma 
coisa vai ter de ser feita em relação ao salário dos ministros. Porque, 
caso contrário, nós não vamos ter ministros no Brasil. [O salário 
deles] é muito defasado em relação ao mercado” (Folha de S. Paulo, 
12 nov. 2010, p. A4).

Coitados dos ministros! Dá até pena! Quem sabe, a presidenta 
eleita do Brasil não poderá, no seu governo, a iniciar-se em 2011, so-
corrê-los com a Bolsa Família? Aliás, dou ainda outra sugestão, mais 
prática e menos dispendiosa. A presidenta eleita poderia convidar 
para assumir os ministérios algumas pessoas da classe trabalhadora, 
que o governo dito “popular” e o partido dito “dos trabalhadores” 
traíram. Esses ministros trabalhadores ficariam muito contentes com 
o salário de R$10.748,43 brutos, mais as verbas extras, as ajudas de 
custo e os jetons, que possivelmente somam uma quantia maior que 
o próprio salário. E fariam um governo voltado para os interesses dos 
trabalhadores, abrindo caminhos novos para construir uma outra 
sociedade possível, mais justa, mais humana e mais fraterna.

Realmente, as palavras da presidenta eleita deixam profunda-
mente indignada qualquer pessoa que tenha um mínimo de senso de 
justiça. Elas mostram como os nossos governantes, deslumbrados e 
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obcecados pelo poder, estão por fora da realidade e da vida sofrida 
do nosso povo, que não precisa de migalhas, mas de condições para 
uma vida digna. 

Aliás, as migalhas, chamadas de “programas de distribuição de 
renda”, embora sirvam para aliviar situações de extrema necessidade 
e pobreza, não atingem em nada as estruturas do sistema econômico 
neoliberal, um “sistema econômico iníquo” (Documento de Aparecida 
– DA, 385). Pelo contrário, “o capitalismo deve aos programas de 
distribuição de renda sua sobrevivência no país”, como diz Delfim 
Netto, homem forte da economia no regime militar e, atualmente, por 
incrível que pareça, um dos principais conselheiros do atual governo. 
Segundo ele, com esses programas, o governo “mudou o país de forma 
importante, de forma a salvar o capitalismo” (Entrevista  concedida 
por Aguinaldo Novo ao jornal O Globo, 20 set. 2009). Aqui está a 
grande ambiguidade, a grande hipocrisia do governo atual, e tudo 
indica que, no próximo governo, será a mesma coisa.

Mesmo que o salário dos ministros estivesse “defasado em 
relação ao mercado”, a preocupação da presidenta eleita e do atual 
presidente, Lula, não deveria ser com esse salário, e sim com o dos 
trabalhadores, que é um salário de fome. Mas, infelizmente, não é isso 
que acontece: “Lula e Dilma decidem propor mínimo de R$550,00 
em 2011. Valor significa aumento real de 2,2%, abaixo dos 7,7% pedidos 
pela centrais” (Folha de S. Paulo, 13 nov. 2010, p. A4). Tanto Dilma 
quanto Lula orientaram suas equipes “a barrar projetos no Congresso 
que possam comprometer a meta do superávit primário de 3,3% do 
PIB (Produto Interno Bruto) – toda a economia do governo para pa-
gamento de juros da dívida pública” (Folha de S. Paulo, 13 nov. 2010, 
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p. A4). São esses os verdadeiros interesses dos nossos governantes, 
o que mostra claramente de que lado eles estão.

A dívida pública brasileira

é dividida em duas partes: externa e interna. A 
dívida externa estava em 282 bilhões de dólares 
em dezembro de 2009. Já a dívida interna estava 
em mais de dois trilhões de reais no mesmo período. 
Se somarmos as duas dívidas, chegaremos perto de 
três trilhões de reais. Esta dívida está consumindo a 
maior parte dos recursos da União. No último ano, 
os gastos com a dívida consumiram 380 bilhões 
de reais, o que correspondeu a 36% de todo o 
orçamento da União, sendo disparado o maior 
gasto. Enquanto isso, foram destinados em recursos 
4,8% para a saúde e 2,8% para a educação. (Maria 
Lucia Fattorelli, Entrevista: Dívida pública e juros: 
quem paga a conta?).13 

Esse é um crime social que mata paulatinamente os pobres e 
clama a Deus por justiça. Quando será que o Congresso Nacional 
cumprirá a Constituição Federal de 1988? No “Ato das disposições 
constitucionais transitórias”, art. 26, ela diz: “No prazo de um ano 
a contar da promulgação da Constituição, o Congresso promoverá, 
através de comissão mista, exame analítico e pericial dos atos e fatos 
geradores do endividamento externo  brasileiro.”

Para mudar essa situação de injustiça e fazer acontecer uma 
sociedade diferente, precisamos da união de todas as pessoas que 
sonham com um mundo novo. Precisamos de sindicatos, centrais 
sindicais, organizações e movimentos populares organizados, com-
bativos e independentes, que não se deixam cooptar. Para todos os 

13 amaivos.uol.com.br
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que defendem a dignidade da pessoa humana e para os cristãos, que 
acreditam no projeto de Jesus de Nazaré, “a esperança nunca morre” 
(Dom Pedro Casaldáliga).

Goiânia, 15 de novembro de 2010.



TORNEIRAS FECHADAS E TORNEIRAS  
ABERTAS

Vem, Senhor, não tardes mais, és o anseio das 
nações! Vem curar os nossos “ais” e expulsar as 

opressões!
 (Canto litúrgico do Advento).  

O ministro da Fazenda, Guido Mantega, afirmou que o novo 
governo terá as “torneiras fechadas” e repetiu várias vezes que é 
necessário “frear gastos públicos.” “Todos os ministérios terão de 
dar a sua contribuição”, acrescentou ele. O ministro adiantou ainda 
a impossibilidade de se negociar um salário mínimo superior aos 
R$540,00 previstos no projeto de orçamento para 2011, pois isso 
seria “uma ameaça à consolidação fiscal.” Segundo ele, é “fundamen-
tal que não sejam aprovados projetos em tramitação no Congresso, 
como a PEC 300, que eleva salários na área de segurança.” Além 
de “cortar despesas de custeio e aumentar a poupança pública,  
[o ministro] se comprometeu a economizar o suficiente para reduzir a 
dívida pública de 41% para 30% do PIB em 2014” (Folha de S. Paulo, 
25 nov. 2010, p. A6).

Como se pode perceber pela fala de Guido Mantega, está 
claro que, embora mudando algumas pessoas, a política econômica 
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brasileira continuará a mesma: sempre voltada para os interesses do 
grande capital.

Mudança, mas sem virada de mesa. Executivos do 
mercado de capitais viram na indicação da equipe 
econômica da presidenta eleita, Dilma Rousseff, 
um esforço de renovação, porém conservando o 
status quo longamente testado e aprovado. (p. A8).

O povo empobrecido, oprimido e excluído continuará recebendo 
“esmolinhas” do poder público, para que não se revolte e continue 
alimentando o populismo dos nossos governantes, tão necessário 
para fins político-eleitoreiros.

As torneiras, senhor ministro, deveriam estar fechadas para o 
desvio de verbas, para o superfaturamento nas licitações públicas, 
os mensalões, a barganha política na distribuição de cargos, a prática 
da corrupção e todos os gastos desnecessários, como, por exemplo, 
a compra do Aerodilma. Quem leu a notícia “Governo negocia a 
compra de novo avião presidencial” e tem um mínimo de senso de 
justiça deve ter ficado profundamente indignado. Trata-se de um 
acinte que subestima a inteligência do nosso povo. Não dá para 
entender como um governo que pretende ser “dos trabalhadores” 
se preocupa tanto com posturas ostensivas e luxuosas. Parece que 
os nossos governantes estão se lambuzando com o poder às custas 
do povo sofrido. Esquecem-se de que não é o cargo que dá valor e 
dignidade à pessoa humana; ao contrário, é a pessoa humana que 
dá valor e dignidade ao cargo. 

O Aerodilma “custa até cinco vezes os US$56,7 milhões […] 
pagos em 2005 pelo Aerolula, um Eirbus-A319 em versão executiva.” 
Que vergonha! As próprias autoridades estão escondendo a cara. 
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“Justificar tal despesa seria complicado, como foi em 2005, e seria 
fonte certa de desgaste para Dilma. […] Assim, juntou-se a fome com 
a vontade de comer, e a nova compra está sendo camuflada por uma 
necessidade real” (Folha de S. Paulo, 29 nov. 2010, p. A12). Vejam só 
a preocupação do nosso governo! É realmente ridículo. É realmente 
assustador ver tanta irresponsabilidade.

As torneiras, senhor ministro, deveriam estar abertas para 
implementar políticas públicas que criem condições permanentes 
de vida digna para o nosso povo (isso não se faz com esmolinhas), 
que defendam e promovam os direitos humanos e que possibilitem 
um sistema de educação pública de qualidade, um sistema de saúde 
com atendimento respeitoso e competente, um verdadeiro sistema de 
segurança (sem violência policial) e um  transporte coletivo eficiente. 
Enfim, políticas públicas voltadas para a geração de empregos com 
salário justo para todos, principalmente para os jovens, tirando-os 
do mundo da violência e das drogas – não com um salário mínimo 
de R$540,00, que é uma afronta aos trabalhadores. Isso, sim, seria 
virar a mesa e pôr em prática uma política econômica diferente, uma 
política econômica humana e a serviço do bem comum.

Infelizmente, no sistema capitalista neoliberal, as relações eco-
nômicas (internacionais e nacionais) são estruturalmente criminosas 
e assassinas. Matam os pobres paulatinamente. Basta lembrar que, 
em 2009, o governo gastou 36% do orçamento da União (380 
bilhões de reais) para pagar os juros da dívida pública, enquanto, 
com a saúde, foram gastos apenas 4,8%, e, com a educação, 2,8%. 
Trata-se de uma verdadeira sangria, que torna os ricos cada vez mais 
ricos, à custa dos pobres, cada vez mais pobres. 

Por que o governo, dito popular e dos trabalhadores (não dos 
capitalistas), não promove uma auditoria sobre a dívida pública, interna 
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e externa, como seus membros sempre defenderam antes de chegar 
ao poder? A própria Constituição Federal de 1988 diz que o governo 
deve fazer a auditoria da dívida externa no prazo de um ano a partir 
da data de sua promulgação. Mas até hoje ele não o fez. Por quê?

 Se o governo promovesse a auditoria da dívida pública, desco-
briria quem fez a dívida, como o dinheiro foi usado, quem se beneficiou 
(certamente não foi o povo) e, talvez, descobriria que, na realidade, 
a dívida já foi paga muitas vezes e que o credor é o próprio povo. 
Isso poderia justificar, legal e moralmente, o cancelamento e o não 
pagamento da dívida pública, e o PIB poderia ser usado integralmente 
para implementar políticas públicas em benefício do povo. E, mesmo 
admitindo a hipótese de sobrar algumas dívidas depois da auditoria 
(o que é muito improvável), o governo teria a obrigação moral de 
pagar a dívida só depois de resolver os problemas sociais básicos do 
nosso povo e depois que todos tivessem uma vida humana digna. 
Isso justificaria a moratória. 

Graças a Deus, ainda há muita gente que acredita num outro 
mundo possível e num outro Brasil possível. E é por isso que conti-
nuam lutando para que o sonho se torne realidade. 

Goiânia, 2 de dezembro de 2010.



CRIMES DO PODER PÚBLICO 
CONTRA A VIDA DO POVO

O senhor é fiel para sempre, faz justiça aos que 
são oprimidos; ele dá alimento aos famintos, é o 

Senhor quem liberta os cativos.
(Salmo, 146: 6-7). 

Em um artigo publicado na Folha de S. Paulo (6 dez. 2010,  
p. A4), Eliane Cantanhêde observa: “Enquanto Lula tenta escapulir 
de rótulos ideológicos, a presidenta Dilma assume claramente uma 
opção pela esquerda. Essa opção tende a se revelar não na política 
econômica, mas na área de direitos humanos.” Como se pode separar 
a política econômica da área de direitos humanos, ou, em outras pa-
lavras, da ética? Considerar a política econômica como algo que não 
pertence à área dos direitos humanos é um crime do poder público 
contra a vida do povo. A área dos direitos humanos integra a política 
econômica, que é a base material necessária para uma vida digna 
para todos. A defesa e a promoção dos direitos humanos devem 
ocorrer não só nas relações pessoais e interpessoais, mas também 
e, sobretudo, nas relações estruturais (socioeconômicas, políticas, 
ecológicas e culturais).

Quanto aos rótulos ideológicos, se o presidente Lula tenta es-
capulir deles, quer dizer que apoia e defende a ideologia dominante. 
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Aliás, a vitória eleitoral do governo “de esquerda” de Lula no Brasil 
(e tudo indica que o governo Dilma dará continuidade ao governo 
Lula), antes de significar a ascensão do povo ao poder do Estado, 
perpetua sua subordinação ao jugo neoliberal. Na verdade, como 
aconteceu também em outros países da América Latina, o Partido 
“dos Trabalhadores” ascendeu ao poder “para concluir o trabalho que 
a direita não teria condições (por falta de legitimidade) de acabar” 
(Alexander Maximilian Hilsenbech Filho, Governos de “esquerda” e 
movimentos sociais na América Latina: entre a cooptação e a cons-
trução de uma democracia autônoma. Revista Espaço Acadêmico,  
n. 62, jul. 2006). Segundo alguns cientistas sociais, foi o que o go-
verno Lula fez: “consolidou” o capitalismo no Brasil.

Por que o presidente quer fugir dos rótulos ideológicos? Uma 
vez que o ser humano é um ser histórico, situado e datado, a ideo-
logia é uma mediação necessária a ele. Faz parte da nossa condição 
humana, não há como não ter ideologia. O importante é que ela 
seja uma ferramenta a favor da vida, uma ferramenta libertadora e 
humanizadora, e não uma ferramenta a favor da morte, opressora e 
desumanizadora. 

O mesmo se pode dizer da política econômica. Mas a nova 
presidenta quer manter e fortalecer exatamente a política econômi-
ca do sistema capitalista neoliberal, que é uma violação estrutural, 
silenciosa e permanente dos direitos humanos.

A situação da educação é outro crime do poder público contra 
a vida do povo. Em um artigo intitulado “Revolução na educação”, 
publicado na Folha de S. Paulo (5 dez. 2010, p. A3), Jair Ribeiro 
desabafa: 
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Sinceramente, não entendo por que mais pessoas 
não se sentem revoltadas diante das condições da 
educação pública neste país. Somos uma nação em 
que cerca de 50% das crianças brasileiras da 5a série 
são semianalfabetas. Dos 3,5 milhões de alunos 
que ingressam no ensino médio (antigo colegial), 
apenas 1,8 milhão se formam. […] Estas estatísticas 
refletem décadas, ou melhor, centenas de anos de 
descaso com a educação. 

A avaliação internacional chamada Pisa e coordenada pela 
Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico 
(OCDE) analisou a educação em 65 países e constatou que 

os estudantes brasileiros com 15 anos melhoraram 
em leitura, ciências e matemática nos últimos 9 
anos. Seguem, porém, entre os mais atrasados do 
mundo. […] No ranking, o Brasil está na 53a posição, 
com nota semelhante [à da] Colômbia e Trinidad 
e Tabago. (Folha de S. Paulo, 8 dez. 2010, p. C1). 

No Brasil, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 
realiza anualmente uma pesquisa sobre a evolução do analfabetismo 
e do analfabetismo funcional (referente àqueles que têm menos de 
quatro anos de estudo), a chamada Pesquisa Nacional por Amostra 
de Domicílios (Pnad). De acordo com O Popular (10 dez. 2010,  
p. 8), a Pnad constatou que “no Brasil, a taxa de analfabetismo entre 
pessoas com mais de 15 anos recuou 1,8% no período [2004-2009] 
e hoje é de 9,7% – ou cerca de 14 milhões de habitantes que não 
sabem ler nem escrever.” 

Em 9 de dezembro de 2010, o Instituto de Pesquisa Econômica 
Aplicada (Ipea) também divulgou dados referentes ao analfabetismo, 
focando especificamente pessoas com mais de 15 anos de idade 
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e residentes no estado de Goiás. Segundo os dados divulgados, 
“mesmo com uma queda de 2,1 pontos porcentuais nos índices de 
analfabetismo em cinco anos, Goiás ainda tinha 384 mil pessoas 
analfabetas e outras quase 500 mil analfabetas funcionais em 2009” 
(O Popular, 10 dez. 2010, p. 8).

Também constitui um crime do poder público contra a vida do 
povo o aumento (que está na ordem do dia) de 133,96% no salário do 
presidente da República, de 148,63% no salário do vice-presidente 
da República e dos ministros de Estado, e de 61,83% no salário dos 
deputados federais e senadores, que, por efeito cascata, provoca 
automaticamente o aumento do salário dos deputados estaduais. 
O projeto federal do aumento salarial foi aprovado na quarta-feira, 
15 de dezembro de 2010. 

Com a aprovação desse projeto, o salário do presidente e do 
vice-presidente da República, dos ministros de Estado e dos depu-
tados federais e senadores passa a ser de R$26.723,13. O salário 
dos parlamentares goianos, que antes era de R$12.384,06, passa a 
ser de R$20.042,25. Além do salário, os deputados goianos têm o 
direito legal (mas não o direito ético) a 21 mil reais mensais de verba 
indenizatória para gastos com viagens, telefonia, escritório, combus-
tíveis etc. Que vergonha! É realmente um pontapé na cara do povo, 
que ganha um salário de fome.

Poderíamos enumerar ainda uma lista enorme de crimes do 
poder público contra a vida do povo, como, por exemplo, o caos na 
saúde pública e muitos outros, que o espaço limitado de um artigo 
não permite. No entanto os três casos citados são suficientes para 
mostrar os crimes do poder público contra a vida do povo. Esses 
crimes são consequência lógica de um “sistema econômico iníquo” 
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( Documento de Aparecida – DA, 385), ou de um “sistema nefasto”, 
porque considera “o lucro como o motivo essencial do progresso 
econômico, a concorrência como lei suprema da economia, a pro-
priedade privada dos bens de produção como um direito absoluto, 
sem limites nem obrigações correspondentes” (Populorum progressio 
– PP, 26). Em outras palavras, os crimes do poder público contra a 
vida do povo são uma consequência lógica de “estruturas de morte” 
(DA, 112) e de “estruturas de pecado” (DA, 92, 532) ou “situações 
de pecado” (DA, 95).

Diante desse sistema de competição, de dominação e de 
exploração, diante de tanta injustiça e iniquidade, o que fazer? Os 
movimentos sociais populares e todos aqueles que acreditam que é 
possível mudar essa realidade precisam se unir, não se deixar cooptar 
pelo sistema vigente e lutar, de maneira organizada, pela vitória, 
para que um mundo novo aconteça, um mundo de cooperação, de 
igualdade, de solidariedade e de fraternidade.  

Para os cristãos católicos, o Advento é um tempo forte de 
alegria e de esperança ativa, um tempo que, os estimula a unir-se a 
todas as forças sociais que buscam a transformação, e a se tornarem 
sujeitos de uma história diferente, de uma outra história possível. 

Goiânia, 16 de dezembro de 2010.



DOM FERNANDO: PASTOR-PROFETA

Como coordenador da Pastoral e vigário-geral da Arquidiocese 
de Goiânia, tive a felicidade de ser amigo e colaborador direto de Dom 
Fernando Gomes dos Santos, primeiro arcebispo da arquidiocese 
referida. Não posso, portanto, deixar passar o ano do seu centenário 
de nascimento sem dar publicamente o meu testemunho.

Por ocasião de sua morte, ou, melhor dizendo, do dia em que, 
há 25 anos, “completou sua Páscoa”, eu disse que Dom Fernando 
foi “um pastor-profeta dos nossos tempos”, “fiel à Palavra de Deus 
e fiel aos apelos da realidade” (Revista da Arquidiocese, Goiânia, ano 
28, n. 6-7, jun.-jul. 1985, p. 393, 426-427). 

Dom Fernando tinha uma personalidade forte, mas um cora-
ção muito grande. Era uma figura de extraordinária profundidade 
humana. Sabia compreender, com amor de pai e ternura de mãe, as 
fraquezas do ser humano. Foi sempre um irmão solidário de todos, 
especialmente dos mais pobres.

No depoimento que ele deu à Revista Eclesiástica Brasileira 
(REB), poucos meses antes de sua Páscoa definitiva, falando da 
ação pastoral do Secretariado da Pastoral Arquidiocesana (Spar), 
disse que ela
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se complementa naturalmente no gabinete do ar-
cebispo, sempre aberto a ouvir a todos, a qualquer 
hora. Nesses encontros – em sua maior parte com 
pessoas pobres, marginalizadas e oprimidas – tem 
acontecido que, além das palavras de estímulo, 
recebam, alguma vez, o sacramento da Penitência, 
sem que ninguém saiba ou perceba. [O gabinete] 
transforma-se, assim, em lugar privilegiado de re-
conciliação e de perdão. (REB, mar. 1985).

Quando – por causa de sua tomada de posição clara, deste-
mida e firme em defesa do povo – o acusavam de ser contrário ao 
governo, Dom Fernando dizia: “Eu sou a favor do povo; quando o 
governo estiver a favor do povo, eu estarei com ele, quando estiver 
contra o povo, eu estarei contra ele.”  

Dom Fernando nunca foi um homem bajulador e oportunista, 
como é bastante comum acontecer, mesmo em ambientes da Igreja. 
Por ser sempre um homem reto, coerente e franco, ele não conseguia 
entender e não tolerava, de forma alguma, a traição, que na realidade 
é um comportamento covarde e mesquinho. Percebendo que uma 
pessoa em quem ele tinha confiado o traía, sofria calado, mas perdia 
completamente a confiança naquela pessoa. Exceto nesses casos, 
quando confiava em alguém, sua confiança era total e irrestrita.

Como tive a graça de conviver com Dom Fernando e ser, pela 
afinidade que tínhamos, pessoa da sua confiança, quando alguém 
o procurava para tratar de um assunto que poderia ser resolvido no 
Spar, ouvi-o diversas vezes dizer: “Isso é com Frei Marcos.” Ele era um 
homem que, sobretudo depois do Concílio Vaticano II, acreditava na 
“Igreja dos pobres” e vivia a comunhão e participação, numa Igreja 
toda ela ministerial. Por isso, partilhava com os padres, as religiosas 
e os agentes pastorais leigos a responsabilidade do pastoreio.
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Embora tenha consciência de que não é mérito meu, mas dom 
de Deus, honra-me muito o reconhecimento de Dom Fernando a 
respeito do Spar, no depoimento já citado:

O Spar tem sido o grande centro de convergên-
cia e de irradiação de tudo o que se passa na 
Arquidiocese no campo pastoral. Dotado de sede 
própria, que integra o conjunto Catedral-Cúria 
Metropolitana-Spar, no centro da cidade, constitui 
o ponto mais dinâmico da Arquidiocese. Hoje o 
Spar conta com o coordenador da Pastoral, Frei 
Marcos Sassatelli, que é também vigário-geral, e 
com uma extraordinária equipe de sacerdotes, re-
ligiosas e leigos competentes, de rara dedicação e 
eficiência. No Spar, funcionam oito comissões que 
dinamizam as atividades fundamentais, referentes 
às prioridades do Plano Pastoral, elaborado em 
Assembleia Arquidiocesana e constantemente es-
tudado nas reuniões e encontros. O Spar produz, 
também, grande número de boletins e impressos, 
que são divulgados nas paróquias da Arquidiocese, 
principalmente nas comunidades da periferia, e que 
são encomendados por outras Igrejas particulares 
do Brasil afora. Grande é também o número de 
cursos ministrados nas comunidades da capital e 
do interior. (REB, mar. 1985). 

Como todo ser humano, Dom Fernando tinha também suas 
limitações e seus defeitos, mas era um homem de uma só palavra, 
um homem íntegro, um homem “sem violência e sem medo.” Com 
inabalável fidelidade, amava muito a Mãe Igreja, mesmo, às vezes, 
sofrendo profunda e silenciosamente por causa das incompreensões 
de irmãos da própria Igreja.
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Em seu testamento, Dom Fernando confessa: “Não obstante 
as minhas deficiências, fraquezas e falhas, sempre me consagrei, 
com tudo o que sou e com tudo o de que dispus, à Santa Igreja e ao 
sagrado ministério” (Revista da Arquidiocese, Goiânia, ano 28, n. 6-7, 
jun.-jul. 1985, p. 356). 

Dom Fernando, como “pastor-profeta dos nossos tempos” e 
como “defensor e advogado do povo” (capa da REB, mar. 1985), era 
também implacável na denúncia e na luta contra as injustiças sociais. 
Era respeitado e temido pelos poderosos, sobretudo nos tempos 
difíceis da ditadura militar. 

Sendo homem “fiel à Palavra de Deus e fiel aos apelos da reali-
dade”, viveu intensamente os ensinamentos do Concílio Vaticano II, 
dos quais cito dois exemplos:

Como Cristo, por sua Encarnação, ligou-se às 
condições sociais e culturais dos seres humanos 
com quem conviveu, assim também deve a Igreja 
inserir-se nas sociedades, para que a todas possa 
oferecer o mistério da salvação e a vida trazida por 
Deus. (A atividade missionária da Igreja – AG, 10). 

Para desempenhar sua missão, a Igreja, a todo mo-
mento, tem o dever de perscrutar os sinais dos 
tempos e interpretá-los à luz do Evangelho, de tal 
modo que possa responder, de maneira adaptada 
a cada geração, às interrogações eternas sobre os 
significados da vida presente e futura e de suas 
relações mútuas. É necessário, por conseguinte, 
conhecer e entender o mundo no qual vivemos, 
suas esperanças, suas aspirações e sua índole fre-
quentemente dramática. (A Igreja no mundo de 
hoje – GS, 4).
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Que a memória do legado de Dom Fernando Gomes dos 
Santos, no centenário do seu nascimento e nos 25 anos de sua Páscoa 
definitiva, sirva-nos de estímulo para que sejamos, cada vez mais, uma 
Igreja evangélica, uma Igreja pobre e uma Igreja comprometida com 
a boa notícia do Reino de Deus no mundo de hoje. 

Goiânia, 23 de dezembro de 2010.



O AUMENTO SALARIAL DOS 
PARLAMENTARES: UMA BANDALHEIRA 

QUE NÃO PODE SER ESQUECIDA

No dia 15 de novembro de 2010, numa votação relâmpago e 
no apagar das luzes, “os parlamentares se deram um aumento sala-
rial real que nenhum brasileiro teve” até hoje (Capa da Veja, 22 dez. 
2010). São os crimes de colarinho-branco, os crimes das “pessoas 
de bem”, das pessoas que, com sorriso cínico, mas sem perder a 
fineza e a elegância, debocham do povo. O aumento salarial dos 
parlamentares foi uma bandalheira, uma farra, um escândalo, um 
verdadeiro festival de irresponsabilidades. Que vergonha!

Embora a celeridade não seja uma das virtudes do Parlamento 
brasileiro, no caso em questão, foram necessários apenas vinte mi-
nutos na Câmara e menos de cinco minutos no Senado para que os 
deputados e senadores aprovassem um aumento de 61,83% nos 
próprios salários, de 136,96% no salário do presidente da República 
e de 148,63% nos salários do vice-presidente e dos ministros de 
Estado. Que eficiência quando se trata dos próprios interesses!  O 
novo salário entrará em vigor em primeiro de fevereiro de 2011, e 
todos receberão R$26.723,13 por mês, quantia correspondente ao 
teto salarial do funcionalismo público.
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Para a votação do aumento salarial, 279 deputados federais 
aprovaram o regime de urgência, abrindo caminho para que o decreto 
legislativo fosse aprovado – primeiro, pelos deputados federais, e, 
depois, pelos senadores. Apenas 35 deputados federais se posicio-
naram contra o regime de urgência. Esses números apontam ainda 
outro problema: não são 513 os deputados federais? Em pleno dia de 
trabalho, 199 não se encontravam na Câmara e por isso não votaram. 
Será que todos estavam de licença-prêmio?

No Senado só três senadores se manifestaram contra o au-
mento salarial: Marina Silva (PV-AC), que ponderou ser mais correto 
um ajuste equivalente à inflação, como defende o PSOL; José Nery 
(PSOL-PA), que apresentou voto contrário à orientação do partido; 
e Álvaro Dias (PSDB-PR), para quem o aumento só seria plausível se 
viesse com um corte das verbas de gabinete. 

Em decorrência da aprovação do regime de urgência, “nas duas 
Casas, a votação foi simbólica, ou seja, do tipo em que o congressista 
não declara o seu voto. Na simbólica, quem preside a sessão anuncia: 
‘Aqueles que aprovam, permaneçam como estão.’ Para, em seguida, 
emendar: ‘Aprovado’.”14 Por se tratar de decreto legislativo, o texto não 
precisou ser enviado à sanção presidencial, expediente que permite 
eventuais vetos. Diga-se de passagem, o presidente-operário Lula 
se manifestou a favor do aumento. Será que esqueceu o sofrimento 
dos seus ex-companheiros?

No site citado no rodapé, podemos encontrar a lista completa, 
por estado, dos deputados federais que apoiaram e dos que não 
apoiaram a votação do aumento salarial. Outro site (www.noticias.
uol.com.br) divulga essa mesma lista por partido. Só lembro os 

14  www.congressoemfoco.uol.com.br
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nomes dos deputados federais de Goiás que votaram a favor do 
aumento salarial: Carlos Alberto Lereia (PSDB), Luiz Bittencourt 
(PMDB), Marcelo Melo (PMDB), Pedro Wilson (PT), Raquel Teixeira 
(PSDB) e Roberto Balestra (PP). Não podemos esquecer tamanho 
oportunismo político. Vamos divulgar, alto e bom som, o nome dos 
que praticaram, na calada da noite e sem nenhum escrúpulo, essa 
falcatrua. Precisamos banir da vida pública os corruptos e os aprovei-
tadores, que, em vez de servir ao povo, se servem do povo para seus 
próprios interesses. Todos os que têm senso de justiça devem estar 
profundamente indignados com tudo o que aconteceu e dispostos, 
como nunca, a lutar em defesa dos direitos humanos e da ética.

“Tudo o que aconteceu” inclui o fato de que, com o aumento 
do salário do Legislativo e os benefícios indiretos (verbas de gabinete, 
verbas indenizatórias para custear despesas políticas, auxílio-moradia, 
cotas de passagens aéreas, cotas de telefone, celulares e correios), 
“cada um dos 594 congressistas representa custo médio de R$128 
mil por mês aos cofres públicos” (Folha de S. Paulo, 17 dez. 2010, 
p. A7). Nem falamos aqui do custo dos deputados estaduais e dos 
vereadores municipais em consequência do efeito cascata provocado 
pelo aumento de salário dos deputados federais. Trata-se realmente 
de um verdadeiro assalto, de um verdadeiro roubo legalizado e 
institucionalizado. 

Quem sabe, um dia, uma constituinte popular estabeleça que 
os políticos (que já têm sua profissão) devem ser voluntários e que os 
parlamentares não podem legislar em causa própria. O sonho pode 
se tornar realidade. Não podemos perder a esperança de uma outra 
política possível. No entanto, precisamos urgentemente avaliar o que 
pode ser feito agora, do ponto de vista legal e constitucional, para 
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reverter essa situação de iniquidade. Que se manifestem os nossos 
advogados populares e nos orientem sobre o que fazer e como fazer.

Pergunto: Se todos os cidadãos são iguais perante a lei, como 
afirma a Constituição, por que o salário mínimo tem um aumento 
de 6%, enquanto o salário dos políticos tem um aumento de até 
148,63%? Não é inconstitucional? Por que os parlamentares não 
cumprem o Decreto-Lei n° 2.162 de 1940, que criou o salário mínimo 
com a finalidade de suprir as necessidades básicas do trabalhador e 
de sua família? Conforme um estudo divulgado pelo Departamento 
Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o 
salário mínimo deveria ser atualmente de R$2.047,58. Se os venci-
mentos dos políticos devem corresponder ao teto salarial do funcio-
nalismo público, por que o salário mínimo não deve, pelo menos, 
corresponder à finalidade do decreto-lei que o criou? É só uma 
questão de opção política.

Esse aumento salarial dos políticos “soa como um desatino e 
mostra o tamanho do abismo que separa a atual legislatura da so-
ciedade, agindo, inclusive, de costas para ela, a ponto de se premiar 
quando deveria expiar em público os próprios pecados” (Veja, 22 
dez. 2010, p. 76). O cientista político David Fleischer afirma a esse 
respeito: “Os parlamentares têm preocupação zero com a opinião 
pública. Tentaram fazer um negócio bem disfarçado, contemplando 
também o Poder Executivo” (Veja, 22 dez. 2010, p. 77).

Segunda-feira, 27 de dezembro de 2010, cerca de cem estu-
dantes universitários e secundaristas, indignados, ocuparam a rampa 
do Palácio do Planalto, protestando contra o aumento do salário 
dos parlamentares e reclamando da “ditadura parlamentar”. Diziam 
em coro: “Ô Dilma, que papelão, tem dinheiro para ministro, mas 
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não tem para a educação” (Diário da Manhã, 28 dez. 2010, p. 13). 
Parabéns, jovens! O Brasil precisa muito de vocês.

Termino com as palavras de Dom Manuel Edmilson, bispo 
emérito da Diocese de Limoeiro do Norte, CE, que num gesto profé-
tico, em discurso firme e coerente proferido no Senado Federal, teve 
a coragem cívica de recusar a Comenda de Direitos Humanos Dom 
Helder Câmara, conferida no dia 21 de dezembro de 2010:

A condecoração hoje outorgada não representa 
a pessoa do cearense maior que foi Dom Helder 
Câmara. Desfigura-a, porém. [...] Ela é um atentado, 
uma afronta ao povo brasileiro, ao cidadão, à cidadã 
contribuintes para o bem de todos com o suor de 
seu rosto e a dignidade de seu trabalho. É seu 
direito exigir justiça e equidade em se tratando 
de honorários e de salários. Se é seu direito e eu 
aceitar [a condecoração], estou procedendo con-
tra os direitos humanos. Perderia todo o sentido 
este momento histórico. O aumento a ser ajustado 
deveria guardar sempre a mesma proporção que 
o aumento do salário mínimo e da aposentadoria. 
Isto não acontece. O que acontece, repito, é um 
atentado contra os direitos humanos do nosso povo. 
(Discurso proferido durante uma sessão no Senado, 
21 dez.  2010). 

Goiânia, 29 de dezembro de 2010.



JESUS, O “SEM-TETO” DE BELÉM

Eu vim para que todos tenham vida, e a tenham 
em abundância.

(Jo, 10: 10).

Estamos, os cristãos católicos, no tempo litúrgico do Natal, 
que vai das vésperas do Natal até a festa do Batismo do Senhor, a 
qual celebraremos no próximo domingo, dia 9 de janeiro de 2011. Na 
missa da noite de Natal, proclamaremos solenemente: 

Ó noite silenciosa! O desejado chegou! A promessa 
foi cumprida: o tempo de espera acabou! Ó noite 
silenciosa! Chegou-nos o Emanuel (Deus conosco)! 
O clamor foi atendido, nasceu justiça do céu! […] 
Ó noite silenciosa! Deus enviou seu Filho! Nasceu 
o sol do Oriente, a luz espalha o seu brilho! A vós, ó 
Pai, nesta noite os servos cantam louvor. Tornados 
filhos no Filho, no Espírito de Amor. ("Proclamação 
do Natal", boletim da Santa Missa).

Segundo o relato do evangelista Lucas, às vésperas do 
nascimento de Jesus, o imperador César Augusto mandou fazer 
o recenseamento da população em todo o Império Romano – na 
realidade, o recenseamento era um instrumento de dominação e de 
cobrança de impostos. Maria, mãe de Jesus, já estava completando 
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o seu tempo de gravidez quando foi para Belém a fim de cumprir a 
determinação de César, e ali deu à luz o seu filho. 

Todos iam registrar-se, cada um na sua cidade natal. 
José era da família e descendência de Davi. Subiu da 
cidade de Nazaré, na Galileia, até a cidade de Davi, 
chamada Belém, na Judeia, para registrar-se com 
Maria, sua esposa, que estava grávida. Enquanto 
estavam em Belém, se completaram os dias para o 
parto, e Maria deu à luz o seu filho primogênito. Ela 
o enfaixou, e o colocou na manjedoura, pois não 
havia lugar para eles na hospedaria [ou “dentro de 
casa”, como alguns traduzem]. (Lc, 2: 3-7). 

Os primeiros que receberam a boa notícia do nascimento de 
Jesus foram os pastores: 

Eu anuncio a vocês a boa notícia, que será uma 
grande alegria para todo o povo: hoje, na cidade 
de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o 
Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: vocês 
encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas 
e deitado na manjedoura. (Lc, 2: 10-12). 

Os pastores foram às pressas encontrar-se com Maria, José e o recém-
-nascido, e voltaram louvando e glorificando a Deus. Eles foram os 
primeiros anunciadores do nascimento de Jesus.

Quem eram os pastores? Eram pessoas odiadas por não res-
peitar as propriedades alheias, invadindo-as com seus rebanhos e 
cobrando preços exorbitantes por produtos que comercializavam. 
“Um pastor, segundo o Talmud babilônico, não podia ser eleito ao 
cargo de juiz ou testemunha nos tribunais, por causa da má fama e do 
desrespeito à propriedade” (Pe. José Bortolini, Roteiros homiléticos, Ed. 
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Paulus, 2006, p. 3). Os pastores não eram, portanto, considerados 
“pessoas de bem”. 

O Filho de Deus, o salvador do mundo, diríamos hoje, nasceu 
como sem-teto e anunciou a boa notícia do seu nascimento aos 
sem-terra (os pastores). Nasceu rejeitado e excluído: “Veio para a 
sua casa, mas os seus não o receberam” (Jo, 1: 11). Por isso Jesus não 
só se encarnou, assumindo nossa natureza e nossa condição humana 
na história, mas também se tornou solidário, afetiva e efetivamente, 
com todos aqueles que no mundo não têm voz nem vez, com todos 
aqueles que não “cabem” nas casas das nossas cidades: os empo-
brecidos, os oprimidos, os excluídos, os indesejados, os rejeitados e 
os descartados da nossa sociedade. Jesus se identificou totalmente 
com eles, tornando-se um deles.

Se ele, para citar um exemplo, tivesse vindo ao mundo em 
Goiânia, em 2005, teria nascido na Ocupação do Parque Oeste 
Industrial, porque não haveria lugar para ele nem para seus pais, 
José e Maria, nas casas da cidade. Ele teria sido perseguido, como 
tantas outras crianças da Ocupação, que estão traumatizadas até 
hoje. Seus pais teriam resistido, juntamente com os companheiros, 
mas, enfim, por causa da ganância dos poderosos e da conivência 
das autoridades (os Herodes de hoje), ele teria sido barbaramente 
despejado, junto com seus pais e os outros moradores. Talvez, quem 
sabe, teria sido morto à queima-roupa, como Pedro e Vagner, que já 
citei em outros artigos.

Jesus, em princípio, poderia ter nascido no palácio do impe-
rador de Roma ou em outros palácios, mas não nasceu. Por quê? 
O que ele quer nos dizer com isso? Qual é o sentido do Natal para 
nós? O que significa celebrá-lo e revivê-lo hoje? Muitas vezes, com 
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nossos presépios bonitos e até luxuosos, em ambientes e Igrejas com 
ar-condicionado e todo tipo de conforto, conferimos ao Natal uma 
aura romântica, que não tem nada a ver com o estábulo e a manje-
doura em que Jesus nasceu.

É verdade que Jesus veio para todos, mas o caminho que ele 
escolheu para anunciar ao mundo a Boa Notícia do Reino de Deus 
não foi o caminho dos poderosos (dos Herodes de ontem e de hoje), 
mas o caminho dos pobres, que é um caminho alternativo. E nós, seus 
seguidores, será que escolhemos o caminho de Jesus? Será que, em 
nossas igrejas e em nossas comunidades, não estamos, muitas vezes, 
demasiadamente preocupados com comportamentos que visam o 
poder, o luxo, a riqueza, a ostentação e o triunfalismo? Será que não 
procuramos legitimar tais comportamentos proferindo as palavras, 
hoje muito comuns, “para Deus, o melhor”? O que é o melhor? Será 
que o melhor está no ter, e não no ser? Será que, em determinadas 
situações, não nos “prostituímos” com nossos conchavos, nossas 
atitudes bajuladoras e nossas alianças ambíguas? 

Na noite de Natal, cantamos com alegria “Noite feliz”. Mas, do 
ponto de vista racional, não foi uma noite feliz. Qual é a mulher grávi-
da que gostaria de dar à luz seu filho numa manjedoura? Nenhuma, 
com certeza. Seria um caso de desrespeito à dignidade humana, de 
marginalização e de injustiça. Mas por que, mesmo assim, cantamos 
“Noite feliz”? Porque temos a certeza, à luz da fé, de que estamos 
diante do grande mistério do amor infinito de Deus para conosco. 
Deus nos ama “até o fim” (Jo, 13: 1), até não poder mais. Como é 
insondável esse mistério! Que prova de amor Deus nos deu! 

Jesus passou quase toda a sua vida no anonimato, vivendo, 
certamente com simplicidade e naturalidade, a vida de trabalhador, 
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a vida de carpinteiro, juntamente com José, seu pai. Nos poucos anos 
de vida pública – contam os Atos dos Apóstolos –, ungido com o 
Espírito Santo, ele “andou por toda parte fazendo o bem”, sempre 
ao lado dos mais pobres e necessitados. “E nós [os Apóstolos] so-
mos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em 
Jerusalém” (At, 10: 38-39). 

Mesmo, porém, andando “por toda parte fazendo o bem”, 
Jesus foi preso, acusado de subverter o povo (Lc, 23: 2), torturado e 
morto na cruz – a morte mais humilhante e mais vergonhosa possível. 
Sua solidariedade e sua identificação com todos os rejeitados da 
nossa sociedade não poderiam ser maiores. Ele, o Santo e o Justo, 
foi tomado por bandido, por criminoso. Mas “Deus o ressuscitou 
e nós [dizem novamente os Apóstolos] somos testemunhas disso” 
(At, 2: 32). E é justamente por causa da ressurreição de Jesus que, 
no tempo litúrgico da Páscoa, cantamos alegres: “Vitória, tu reinarás, 
ó cruz, tu nos salvaras!”.

Na Última Ceia, Jesus, depois de lavar os pés dos discípulos, 
perguntou: “Vocês compreenderam o que acabei de fazer? [...] Eu 
lhes dei o exemplo e vocês devem fazer a mesma coisa que eu fiz” (Jo, 
13: 12-15). Em outra ocasião, conversando com os discípulos, Jesus 
disse: “Quem de vocês quiser ser grande, deverá tornar-se o servidor 
de todos, e quem de vocês quiser ser o primeiro, deverá tornar-se o 
servo de todos” (Mc, 10: 43-44). 

Podemos dizer que ele revolucionou todos os critérios da 
convivência humana. E nós? Será que queremos realmente segui-
-lo, procurando “discernir os ‘sinais dos tempos’ à luz do Espírito 
Santo” e nos colocando a serviço do Reino de Deus? (Documento 
de Aparecida – DA, 33).
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Um dia, “enquanto iam andando, alguém no caminho disse a 
Jesus: Eu te seguirei para onde quer que fores, mas Jesus lhe respon-
deu: As raposas têm tocas e os pássaros têm ninhos, mas o Filho do 
Homem não tem onde repousar a cabeça” (Lc, 9: 57-58). E, num 
outro encontro com os discípulos, ele afirmou: “Se alguém quer me 
seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e me siga” (Mt, 16: 24).

Enfim, se quisermos ser seguidores de Jesus, lembremos:  
“O seguimento de Jesus é fruto de uma fascinação que responde ao 
desejo de realização humana, ao desejo de vida plena. O discípulo 
é alguém apaixonado por Cristo, a quem reconhece como o mestre 
que o conduz e o acompanha” (DA, 277).

Goiânia, 4 de janeiro de 2011.



UMA POLÍTICA ECONÔMICA ENGANOSA

Fala-se muito de propaganda enganosa, aquela que viola os 
direitos dos cidadãos em sua condição de consumidores. Neste 
artigo, pretendo fazer algumas reflexões sobre a política econômica 
enganosa, que, a meu ver, viola os direitos dos cidadãos em sua con-
dição de cidadãos e é uma política econômica ambígua, contraditória 
e hipócrita. Esse tipo de política econômica é praticado pela maioria 
dos nossos governantes e políticos.

De um lado, sobretudo nas cerimônias de posse, eles choram e 
fazem declarações de amor aos pobres, prometendo que irão acabar 
com a fome, que irão enfrentar o grave problema social das drogas 
e da violência, que irão cuidar da saúde, da educação, da segurança 
etc. Além desse palavrório todo, promovem, com as migalhas que 
sobram da mesa dos ricos, os chamados programas de distribuição de 
renda.  Na realidade, esses programas, embora sirvam para amenizar 
situações de extrema pobreza (seu aspecto positivo), não distribuem 
a renda, mas simplesmente restituem ao povo uma insignificante 
parcela daquilo que é roubado (roubo legalizado) dos pobres na 
exploração da mão de obra e nos impostos sobre os produtos de 
primeira necessidade. A quantia de dinheiro roubada é muito maior 
do que aquela investida nos programas, que servem também para 
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enganar os pobres e para manter a popularidade, ou, melhor dizendo, 
o populismo dos governantes e dos políticos.

Nos discursos de posse no Congresso e no Palácio do Planalto, 
a nova presidenta Dilma se emocionou e chorou diversas vezes. Com 
palavras bonitas e promessas genéricas, que não assustam nem ofen-
dem o deus-mercado, ela afirmou durante a posse no Congresso, 
em 1º de janeiro de 2011: 

A luta mais obstinada do meu governo será pela 
erradicação da pobreza extrema e [pela] criação de 
oportunidade para todos. [...] Junto com a erradi-
cação da miséria, será prioridade do meu governo 
a luta pela qualidade da educação, da saúde e da 
segurança. [...] Considero uma missão sagrada 
do Brasil a de mostrar ao mundo que é possível 
um país crescer aceleradamente, sem destruir o 
meio ambiente.

A presidenta Dilma sabe muito bem que essas façanhas não 
vão acontecer, porque não cabem na lógica do sistema capitalista 
neoliberal e de seus aliados. 

Como a Dilma, Gilberto Carvalho, vendo Lula descer a rampa 
do Palácio do Planalto, também chorou e disse: “Estou ficando velho 
e ficando chorão” (Folha de S. Paulo, 3 jan. 2011). Quanta represen-
tação teatral e quanta encenação! 

Se, de um lado, nossos governantes e políticos dramatizam e 
fazem promessas ilusórias, de outro lado, também colocam em prática 
uma política econômica enganosa, que faz de tudo para preservar, 
defender e fortalecer os interesses do sistema econômico capitalista 
neoliberal. Um sistema que o Documento de Aparecida – DA (385) 
chama de “iníquo”, e Paulo VI, de “sistema nefasto”, porque consi-
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dera “o lucro como o motivo essencial do progresso econômico, a 
concorrência como lei suprema da economia, a propriedade privada 
dos bens de produção como um direito absoluto, sem limites nem 
obrigações correspondentes” (Populorum progressio – PP, 26). 

O sistema econômico capitalista neoliberal aprofunda a de-
sigualdade social, oprime, marginaliza, exclui e assassina os pobres, 
tratados como material descartável. O importante não é a vida do 
povo, mas o deus-mercado e os interesses dos seus servidores e 
adoradores. Em junho de 2003, um grupo de mais de trezentos 
economistas assinou um manifesto advertindo 

para o agravamento da crise social em face do 
aprofundamento, pelo governo Lula, da política 
macroeconômica herdada do governo anterior 
[e mostrando a necessidade de] uma política 
econômica voltada para um projeto nacional de 
desenvolvimento, com prioridade para a geração 
de empregos e a redução das desigualdades sociais. 
[...] a despeito do aprofundamento da crise social, 
[afirmam os economistas] não há sinais de reversão 
da atual política econômica. Ao contrário, o governo 
tem reafirmado que não quer mudar. Portanto, é 
nosso dever de cidadania insistir na denúncia de que 
esta política econômica não atende aos interesses da 
maioria e que aumentará cada vez mais os problemas 
sociais. (Correio da Cidadania, 12 mar. 2010).

O economista Paulo Passarinho fala dos “impasses do modelo 
econômico sob Lula” e defende a necessidade de superar “o atual 
modelo econômico, em curso no país desde o início dos anos 90.” 
Em sua opinião, “sem mudança do modelo econômico, promessa de 
erradicação da miséria é um engodo” (Correio da Cidadania, 5 nov. 
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2010). Numa entrevista intitulada “Brasil de Lula: a naturalização da 
desigualdade” (Correio da Cidadania, 22 dez. 2010), o economista 
Nildo Ouriques, quando questionado sobre seu balanço dos oito 
anos do governo Lula, responde: 

Uma refuncionalização do chamado neoliberalis-
mo. Aplicou a consolidação do PT como partido 
de centro-direita, que detinha a legitimidade para 
falar sobre os pobres e, portanto, aplicar políticas 
de sensibilidade social. Mas no sentido de colocar 
os pobres em políticas caritativas, o que é o Bolsa 
Família basicamente, apesar de sua importância. 
Este é o ponto fundamental. Não emancipa am-
plos setores dos trabalhadores, atende à questão 
social, diferenciando-se da direita clássica, mas 
sem emancipar politicamente. Controle eleitoral 
e alienação política. [...] O Brasil aceita o papel de 
potência regional dentro da política externa estadu-
nidense, o que implica maiores graus de autonomia 
em relação à diplomacia do FHC, impulsionando 
uma política subimperialista do Brasil, que de fato 
tenta praticá-la. 

As expectativas sobre o governo Dilma também não são ani-
madoras. Pelos pronunciamentos de sua equipe, tudo indica que, na 
política econômica, não haverá nenhuma mudança essencial, mas 
somente pequenos ajustes. 

Como exemplos concretos da insensibilidade (apesar da emoção 
e do choro no dia da posse) dos nossos governantes e políticos, diante 
das reais necessidades do povo, basta lembrar alguns fatos: 

1. A maneira fria e calculista como o governo, submisso aos 
interesses do capital financeiro, fala da questão do salário 
mínimo. 
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2. A maneira oportunista e desonesta como o PMDB usa 
o salário mínimo para pressionar por cargos, e não para 
atender às necessidades básicas do povo. 

3. A maneira autossuficiente e arrogante como o ministro da 
Fazenda, Guido Mantega, fala do bloqueio de recursos do 
orçamento, que, em 2011, poderá chegar a R$40 bilhões. 
Sempre totalmente submisso aos interesses do capital 
financeiro, o ministro diz: “O freio nas despesas públicas é 
a aposta do governo para convencer o mercado financeiro 
da disposição de controlar as contas públicas, depois de um 
ano pautado por elevação dos gastos” (Folha de S. Paulo, 5 
jan. 2011, p. A4-A5). Certamente, o freio nas despesas não 
será por amor ao povo sofrido, mas para fins eleitoreiros. 

4. A farsa do aumento salarial dos parlamentares e dos go-
vernantes, já exposta no artigo “O aumento salarial dos 
parlamentares: uma bandalheira que não pode ser esque-
cida”, incluso neste volume. 

5. Por fim, o mandato tampão nas férias da Câmara, a última 
barganha pública dos nossos parlamentares. Trata-se de 
uma medida que revela sua total falta de vergonha e digni-
dade: 45 suplentes ficarão no cargo por um mês ao custo 
total de R$5 milhões. Pelo período de 1º a 31 de janeiro de 
2011 (em plenas férias legislativas), cada um receberá, entre 
salário e outros benefícios, o total de R$107 mil. Entre os 
que assumirão o posto, 

estão quatro políticos (Edir Pedro de Oliveira – RS, 
Celcita Pinheiro – MT, Íris Simões – PR e Romeu 
Queiroz – MG), que são réus na justiça sob a acu-
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sação de integrar o escândalo do mensalão ou a 
máfia dos sanguessugas. (Folha de S. Paulo, 5 jan. 
2011, p. A7). 

Isso é um pontapé na cara do povo. Os suplentes “estão sendo 
convocados devido à renúncia ou afastamento de 45 titulares – a 
maioria deixou a Câmara em 31 de dezembro para assumir secreta-
rias nos novos governos estaduais” (p. A7). Os convocados deverão 
concluir o mandato dos que se afastaram. 

Que falcatrua bem montada! Graças a Deus, o nosso povo 
não é bobo! E o freio nas despesas públicas, senhor ministro Guido 
Mantega? Será que ele vale só para as políticas públicas em benefício 
dos pobres? Realmente não dá para entender como acontece tudo 
isso em pleno século XXI! 

Precisamos abrir caminhos novos, que façam acontecer as 
condições objetivas para que o modelo econômico capitalista neoli-
beral, injusto e desumano seja superado. Não deixemos que ele seja 
consolidado em nome da chamada governabilidade, como vem acon-
tecendo. A propósito, em nossa sociedade já existem muitos sinais 
de uma outra política econômica possível. Vale a pena lutar por ela. 

Goiânia, 12 de janeiro de 2011.



A APOSENTADORIA DE EX-GOVERNADORES: 
UM DESCARAMENTO SEM LIMITES

No dia 20 de fevereiro de 2011, lendo na primeira página da 
Folha de S. Paulo a manchete “Governador por dez dias recebe pen-
são para vida toda”, pensei que estivesse tendo um pesadelo. Não 
queria nem conseguia acreditar que a notícia fosse verdadeira, mas, 
infelizmente, tive de cair na realidade. Trata-se de um descaramen-
to sem limites, de um assalto aos cofres públicos. Como diz Eliane 
Cantanhêde, “haja estômago!” (Folha de S. Paulo, 21 jan. 2011, p. 2).

O governador em questão chama-se Humberto Bosaipo (DEM-
-MT). Reparem a artimanha e a má-fé dele:

Quando ainda era deputado estadual, Humberto 
Bosaipo foi o autor da emenda que mais tarde 
garantiria sua aposentadoria especial como ex- 
-governador de Mato Grosso. Até 2000, só gover-
nadores e vices podiam pedir o subsídio vitalício. A 
emenda de Bosaipo substituiu a menção aos vices 
por uma definição ampla: “Aqueles que os tenham 
substituído e que tenham assinado ato governamen-
tal”. Dois anos depois, Bosaipo, como presidente 
da Assembleia Legislativa, governou por dez dias. 
(p. A10).

A lei estadual assegurava a pensão vitalícia “até mesmo para 
quem ocupasse o cargo por apenas um dia, desde que, nesse período, 
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tivesse assinado algum ato governamental” (Folha de S. Paulo, 20 jan. 
2011, p. A4). Que assinatura cara! Realmente, como diz o Evangelho, 
os administradores desonestos agem sempre com esperteza (Lc, 16: 8).

O gasto anual dos estados com aposentadorias e pensões 
para ex-governadores ou para suas viúvas é de R$30.559.978. Esse 
valor daria para pagar uma aposentadoria de um salário mínimo 
para 4.993 pessoas, ou para incluir mais de 37.000 famílias com 
benefício básico (R$68 mensais) no Bolsa Família, ou, ainda, para 
construir 793 casas e comprar 1.030 carros populares. Recebem 
a aposentadoria vitalícia pelo menos 83 ex-governadores de dez 
estados: Amazonas, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, 
Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e Santa Catarina (Folha de S. 
Paulo, 21 jan. 2011, p. A10).  

Só em Santa Catarina, os pagamentos a oito ex-governadores e 
três viúvas consomem quase R$237 mil por mês ou R$3,1 milhões por 
ano, contando o décimo terceiro (p. A7). No mesmo estado, “Hercília 
Catharina da Luz, 89, filha de Hercílio Luz, que governou Santa Catarina 
por três mandatos na República Velha (1889-1930), recebe atualmente 
(desde 1992) R$15 mil por mês dos cofres públicos” (p. A10). O governo 
não informa se a aposentadoria de Hercília é por invalidez, mas, seja 
como for, é uma ladroagem.  

Como se não bastasse, Minas Gerais e outros cinco estados 
(Acre, Alagoas, Maranhão, Pará e Piauí) não repassam informações 
detalhadas sobre os benefícios pagos a ex-governadores. O governo 
mineiro, além de não repassar, recusa-se a dar essas informações, 
argumentando ser impedido por leis de 2004 e por uma lei assinada 
pelo atual governador Antônio Anastasia, em 13 de janeiro de 2011. 
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Com a maior cara de pau, o senador eleito no Acre, Jorge Viana 
(PT), governador desse mesmo estado entre 1999 e 2006, defende 
o benefício como uma “salvaguarda”: “Dependendo do perfil de 
algumas pessoas, que se expõem nas atividades que desempenham, 
isso pode ser importante. Eu me expus muito quando ocupei o cargo, 
e acho que é importante hoje eu ter uma salvaguarda, inclusive para 
me proteger” (Folha de S. Paulo, 22 jan. 2011, p. A6). Quem diria! 
Até o PT, que se considerava o paladino da ética! 

Desde 2007, o Supremo Tribunal Federal “considera inconsti-
tucional qualquer pagamento de pensão a ex-governadores” (Folha de 
S. Paulo, 20 jan. 2011, p. A4). Apesar de todos os malabarismos legais 
usados, a aposentadoria vitalícia de ex-governadores (ou de suas viúvas) 
é, portanto, inconstitucional e injusta. No caso de ex-governadores com 
mandatos relâmpago, o benefício, além de inconstitucional e injusto, 
é também uma aberração que causa profunda indignação e revolta.

No percurso de nossa denúncia contra o descaramento sem 
limites da aposentadoria de ex-governadores, a imprensa nos sur-
preende com mais uma notícia que mostra a desfaçatez e o despudor 
de nossos políticos:

Além do pagamento de aposentadorias a ex- 
-governadores, há estados que também dão o be-
nefício para ex-deputados estaduais. O Ministério 
Público questiona a legalidade destas remunerações 
em dois deles: Mato Grosso e Santa Catarina. [No 
estado do Mato Grosso], decisões da Assembleia 
Legislativa permitiram que 16 deputados e ex- 
-deputados conseguissem a aposentadoria vitalícia 
desde 1998. Os valores pagos vão subir para R$20 
mil em fevereiro/11. (Folha de S. Paulo, 23 jan. 2011, 
p. A5).
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Chega-se ao cúmulo do absurdo! “Entre os agraciados [com a apo-
sentadoria de ex-deputados], está o conselheiro do Tribunal de 
Contas Humberto Bosaipo, que governou o estado por dez dias em 
2002 e que também já obteve aposentadoria como ex-governador” 
(p. A5). Que acinte!

Toda essa pilantragem institucionalizada, que parece não ter 
fim, revela a real motivação de muitos de nossos políticos para as-
sumir cargos públicos – certamente não são motivados pelo bem 
comum. São políticos aproveitadores, interesseiros e sanguessugas. 
Pedimos à OAB de cada estado envolvido nessa falcatrua contra a 
coisa pública e à OAB nacional que tomem as providências cabíveis 
para que o dinheiro roubado seja restituído aos cofres públicos e para 
que os responsáveis sejam processados, julgados e exemplarmente 
punidos. É a única maneira de fazer justiça e reparar, de alguma forma, 
os prejuízos causados ao nosso povo pobre, explorado e excluído.

Enfim, precisamos tomar consciência dessa realidade iníqua e 
nunca mais votar em candidatos corruptos. Ao expressar nossa cida-
dania, devemos ter presente que não basta votar. Também não basta 
escolher uma pessoa de “ficha limpa”, por mais importante e funda-
mental que ela seja. Nossa missão vai além: levar a pessoa escolhida 
a ser eficaz e a se manter ética durante o mandato, a serviço do bem 
comum. Devemos estar atentos para dar continuidade a outros pro-
jetos de iniciativa popular, a exemplo do que resultou na Lei nº 9.840 
e na proposta denominada “ficha limpa”. Aliás, algumas experiências 
de participação popular já se tornaram luz no caminho dos cristãos 
comprometidos com a política como pedagogia promissora, entre elas, 
os mandatos coletivos e os grupos de acompanhamento ao legislativo.
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Os mandatos coletivos têm levado a construir estruturas de maior 
participação dos eleitores durante o caminhar do mandato. O povo 
organizado pode mais facilmente expressar sua voz diante do Executivo 
e do Legislativo, externando seus anseios, dificuldades e esperanças. 

Os grupos de acompanhamento ao Legislativo, por sua vez, 
tornam-se respeitados e eficientes em várias cidades, grandes ou 
pequenas, porque se revestem-se de autoridade moral, sendo a 
consciência coletiva do povo no Parlamento local. Para apresentar 
as prioridades, utilizam-se de metodologia criativa (CNBB, Eleições 
2010: o chão e o horizonte, p. 3-4).

Somente com iniciativas como essas, que possibilitam uma 
efetiva e organizada participação na vida pública, teremos condições 
de combater as injustiças – como a aposentadoria vitalícia de ex- 
-governadores –  e começar a mudar a prática política.

Goiânia, 25 de janeiro de 2011.



LULA: UM EX-OPERÁRIO 
DESLUMBRADO PELO PODER

Lula, ex-operário e ex-sindicalista, tornou-se presidente da 
República por dois mandatos, de 2003 a 2010, e ficou totalmente 
deslumbrado pelo poder. Hoje ele é ex-presidente. Alguns fatos de 
sua vida são significativos e paradigmáticos. Na campanha eleitoral de 
2002, que o levou à presidência pela primeira vez, Lula demonstrou 
de maneira clara que, daquela vez (depois de outras tentativas fra-
cassadas), queria ganhar as eleições a qualquer custo e por qualquer 
meio. Para isso, na prática (mesmo que não na teoria), ele renegou 
a história do PT, sua própria história como cofundador do partido, 
e fez todo tipo de alianças, inclusive com a extrema-direita, cuja 
ação política o PT (quando ainda se preocupava com a coerência 
ideológico-ética) sempre rechaçou de maneira firme e decidida. Em 
outras palavras, para ganhar as eleições, Lula deixou a ética de lado 
e se vendeu, comprometendo-se com os interesses do sistema finan-
ceiro internacional. Caso contrário, ele não teria ganhado as eleições, 
porque não existiam – e continuam não existindo – as condições 
históricas objetivas necessárias para um projeto social alternativo 
como o idealizado por ele. 

Pessoalmente, concordo com aqueles que, à época, diziam: 
“No momento histórico atual, nós precisávamos mais de um ver-
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dadeiro líder popular do que de um presidente da República.” De 
fato, o governo Lula, em seus dois mandatos, criou, é verdade, di-
versos programas sociais que melhoraram a situação de miséria e 
de sofrimento do nosso povo, e, pelo menos enquanto existirem os 
programas, essa melhoria persistirá. Do ponto de vista estrutural, 
porém, não só nada mudou, mas, como afirmam diversos cientistas 
sociais, consolidou-se o capitalismo. Como exemplos concretos do 
fortalecimento do capital, basta lembrar o lucro dos banqueiros, que 
foi maior no governo Lula do que nos governos anteriores; o apoio 
dado às multinacionais, ao agro-hidronegócio e aos grandes projetos 
rurais em detrimento da agricultura familiar e do meio ambiente; a não 
realização da reforma agrária; e a falta de apoio a projetos que tinham 
como meta a soberania alimentar. Além disso, com seus programas 
sociais (que o tornaram um governo “populista”, e não “popular”), o 
governo Lula cooptou os movimentos sociais e os sindicatos ou cen-
trais sindicais e enfraqueceu (quase destruiu) a organização popular, 
o que deu origem, por assim dizer, ao neopeleguismo. 

A meu ver, teria sido muito melhor não ganhar naquele mo-
mento as eleições presidenciais, mas, em vez disso, avançar na orga-
nização popular e criar, a médio e longo prazo, as condições objetivas 
necessárias para fazer acontecer um modelo de sociedade alternativo. 
Não se supera o “iníquo” sistema econômico capitalista neoliberal 
consolidando-o. É uma questão de lógica. Mas foi o que Lula fez – e 
tudo indica que o governo Dilma fará a mesma coisa. Em sua política 
econômica, ele sempre agiu como se o capitalismo neoliberal fosse 
o fim da história (o modelo de vida ideal). Era necessário apenas 
reformá-lo, modernizá-lo e humanizá-lo. 
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Além disso, por ter ficado totalmente deslumbrado pelo poder, 
Lula ficou também totalmente fascinado pelo estilo de vida da bur-
guesia e da classe alta. Como prova disso, podemos citar fatos que, 
em si e dentro de um contexto maior, não têm muita importância, 
mas que são reveladores da mentalidade e da ideologia subjacente. 
Eis alguns exemplos: 

1. O modo sofisticado como Lula, com sua coleção de ternos, 
e também a primeira-dama Marisa passaram a se vestir. 
Quanta mudança! Dizem ex-companheiros que, quando 
ele era sindicalista, era muito difícil fazê-lo vestir um terno 
com gravata. Vale o ditado: “Quem nunca comeu melado, 
quando come, se lambuza.”

2. O Aerolula: por que o ex-operário presidente, conhecedor 
das condições de vida do povo, não podia viajar nos aviões 
de linha, mesmo com toda a segurança que eles oferecem? 
Qual seria o problema? Não seria um testemunho de vida 
muito bonito?

3. Os encontros de Lula com os ex-companheiros: às vezes 
ele se emocionava e até chorava, mas como alguém que se 
acha vencedor e que tem pena dos outros. Parecia querer 
dizer: “Eu venci, subi na vida e estou com dó de vocês, que 
ainda são uns pobres coitados.” Os encontros não eram 
de (com)paixão, ou seja, não eram encontros dos que 
sofrem e lutam juntos num clima de partilha, fraternidade 
e igualdade. 

4. O passaporte diplomático de cinco filhos (Marcos Cláudio, 
Lurian Cordeiro, Fábio Luís, Sandro Luís e Luís Cláudio) e 
três netos de Lula: será que, nos últimos dias de seu gover-
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no, Lula não tinha outras coisas mais importantes com que 
se ocupar? Ainda teve tempo para pensar numa falcatrua 
dessas? Isso mostra quais são os verdadeiros interesses do 
ex-operário presidente no fim de seu segundo mandato 
(Folha de S. Paulo, 24 jan. 2011, p. A4).

5. As férias do ex-presidente Lula e sua família: será que Lula, 
depois de deixar a presidência no início de janeiro de 2011, 
precisava passar dez dias de férias no Forte dos Andradas, 
no Guarujá (litoral de São Paulo), às custas do dinheiro 
público? Por que tanta ostentação e tanto luxo? Não é 
isso significativo? 

6. A “bolsa Lula”:

O PT decidiu pagar um salário mensal de R$13 mil 
a Lula, que no próximo dia dez receberá novamen-
te o título simbólico de “presidente de honra” do 
partido. O contracheque será equivalente ao do 
presidente de fato do PT, José Eduardo Dutra. O 
novo salário de Lula se soma às duas aposentadorias 
que ele recebe, uma de anistiado político, outra 
por invalidez devido à perda do dedo. (Folha de S. 
Paulo, 27 jan. 2011, p. A4). 

Será que o ex-operário e ex-presidente se esqueceu de 
como vivem seus ex-companheiros? Não poderia renunciar 
a certos privilégios que levam a um estilo de vida burguês 
(típico da classe alta) e viver uma vida mais simples? Talvez, 
por estar totalmente deslumbrado pelo poder e gostar tanto 
dele, não seja mais capaz de saborear as coisas simples, que 
dão o verdadeiro sentido à vida e fazem a gente ser feliz.
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7. A segurança de Lula: como ex-presidente, Lula tem direito 
a dois carros de luxo, gasolina à vontade e oito funcionários 
à sua disposição (dois motoristas, quatro seguranças e dois 
assessores). Por que tanta mordomia? Não é um pontapé 
na cara dos pobres? O ex-operário e ex-presidente não 
poderia renunciar a essa mordomia em solidariedade a 
seus ex-companheiros? 

Por que existe tanto despudor, tanta injustiça e tanta falta de 
ética em nossa sociedade? Os ex-presidentes custam ao país apro-
ximadamente R$3 milhões por ano. Que vergonha! Lembremos: 
não é o cargo (mesmo que seja o de presidente) que dá dignidade 
à pessoa humana; é a pessoa humana que dá dignidade ao cargo. A 
dignidade está na pessoa, e não no cargo. Nas relações e na convi-
vência humana, precisa ocorrer uma verdadeira revolução, e cabe a 
nós fazê-la acontecer.

Goiânia, 7 de fevereiro de 2011.



PARQUE OESTE INDUSTRIAL: FAZENDO 
A MEMÓRIA DO “SONHO REAL”

No dia 16 de fevereiro de 2011, completam-se seis anos do 
despejo dos moradores da Ocupação “Sonho Real”, no Parque Oeste 
Industrial, região sudoeste de Goiânia, GO. Pelas proporções e pelo 
requinte de desumanidade do episódio, trata-se da maior violação de 
direitos humanos em toda a história de Goiânia, e uma das maiores 
do Brasil e do mundo, em áreas urbanas. É um caso que não pode 
ser esquecido nem ficar impune.  

Fazendo a memória da Ocupação “Sonho Real”, quero le-
vantar duas questões que precisam ser analisadas e aprofundadas. 
A primeira é a constitucionalidade da liminar de reintegração de 
posse da juíza substituta Dra. Grace Corrêa Pereira. A meu ver, essa 
liminar, além de ser eticamente irresponsável, é inconstitucional, 
por considerar a propriedade privada como um direito absoluto, 
ao qual tudo deve ser sacrificado, inclusive a vida. A Constituição 
Federal (art. 5, XXIII) diz de maneira muito clara que “a propriedade 
atenderá a sua função social.” A área da Ocupação “Sonho Real”, 
um loteamento de 1957, nunca cumpriu a função social e, portanto, 
podia, sim, ser desapropriada “por interesse social” (art. 5, XXIV), 
mas isso não ocorreu. Do ponto de vista ético, as autoridades e os 
militares que cumpriram a liminar, poderiam, em nome da “objeção 



151

de consciência”, ter praticado a “desobediência civil”, mas, por falta 
de discernimento e de maturidade humana, não o fizeram.

A segunda questão a ser analisada ao fazer a memória da 
Ocupação é a maneira como foi cumprida a liminar de reintegração 
de posse. Mesmo admitindo a hipótese de a liminar ser constitucional  
e  prescindindo de argumentos baseados na ética e na justiça (que 
não são somente argumentos legais), a maneira como foi realizado 
o despejo (por meio das operações Inquietação e “Triunfo”) é total-
mente inconstitucional e ilegal. Até um leigo em assuntos jurídicos 
enxerga isso. Basta o bom senso. 

Como escrevi no artigo “A favor do povo, da justiça e da verdade”,

se em nossa sociedade existisse um mínimo de 
justiça, teriam processado e condenado os res-
ponsáveis por aquele crime: o governador Marconi 
Perillo, o secretário de Segurança Pública Jônathas 
Silva e o comandante da Polícia Militar da época, 
coronel Marciano Basílio de Queiroz, auxiliados 
pela omissão do poder municipal e pela conivência 
do Judiciário. Eles teriam sido, inclusive, impedidos 
de se candidatar a qualquer cargo público, mas até 
hoje estão todos impunes. 

Quero agora fazer a memória dos principais fatos referentes 
ao despejo dos moradores do “Sonho Real”. De 6 a 15 de fevereiro 
de 2005, de meia-noite às seis horas da manhã, a Polícia Militar do 
estado de Goiás começou a ação de reintegração de posse, reali-
zando a chamada Operação Inquietação: dez dias de tortura física 
e psicológica coletiva. Os policiais cercaram a área com viaturas, 
impediram a entrada e a saída de pessoas e cortaram o fornecimento 
de energia elétrica. Com as sirenes ligadas, o barulho de disparos de 
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armas de fogo, a explosão de bombas de efeito moral, gás de pimenta 
e gás lacrimogêneo, eles promoveram o terror entre os moradores da 
Ocupação. Nenhuma lei permite uma operação noturna criminosa 
como aquela. Até hoje, temos crianças traumatizadas. 

No dia 16 de fevereiro de 2005, os policiais realizaram no local 
uma verdadeira operação militar de guerra, cinicamente chamada 
Operação “Triunfo”. Em uma hora e quarenta e cinco minutos, cerca 
de catorze mil pessoas foram despejadas de suas moradias de maneira 
violenta, truculenta e sem nenhum respeito pela dignidade da pessoa 
humana. A operação militar produziu duas vítimas fatais (Pedro e 
Vagner), dezesseis feridos à bala, um dos quais se tornou paraplé-
gico (Marcelo Henrique) e oitocentas pessoas detidas (suspeita-se 
com razão que o número de mortos e feridos seja bem maior). Esses 
crimes, até hoje, continuam impunes.

Nessa operação militar criminosa, ilegal e imoral, todos os 
direitos humanos fundamentais foram gravemente violados: o direito 
à vida, o direito à moradia, o direito ao trabalho, o direito à saúde, o 
direito à alimentação e à água, os direitos da criança e do adolescente, 
os direitos da mulher, os direitos dos idosos e os direitos das pessoas 
com necessidades especiais.

Depois do despejo forçado e violento, cerca de 1.000 famílias 
(aproximadamente 2.500 pessoas), que não tinham para onde ir, pas-
saram uma noite acampadas na Catedral de Goiânia, onde aconteceu 
também o velório de Vagner e Pedro, num clima de muita indignação 
e sofrimento. Em seguida, ficaram alojadas por mais de três meses 
nos ginásios de esportes dos bairros Novo Horizonte e Capuava e, 
depois disso, no Acampamento do Grajaú, por mais de três anos. 
Nesses locais, as famílias viviam como verdadeiros refugiados de 
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guerra. Durante esse período, diversas pessoas, sobretudo crianças 
e idosos, morreram em consequência das condições sub-humanas 
de vida, vítimas do descaso do  poder público do estado de Goiás e 
da prefeitura de Goiânia. Quem vai pagar por isso?

No dia 24 de fevereiro de 2005, a Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos da Presidência da República criou uma comissão especial 
com o objetivo de apurar as violações aos direitos humanos na operação 
de reintegração de posse realizada pelos policiais militares no Parque 
Oeste Industrial (Resolução nº 1, Diário Oficial da União, Seção 2). 
A comissão analisou os três requisitos necessários para a federaliza-
ção dos crimes contra os direitos humanos: que haja grave violação 
dos direitos humanos; que o fato praticado seja passível de sujeitar a 
União à responsabilidade internacional, por obrigações anteriormente 
assumidas em tratados e plenamente vigentes no país; e que exista 
algum comprometimento institucional viciado que afete a estrutura e 
as relações independentes dos órgãos públicos estatais, ocasionando 
a necessidade de ruptura no pacto federativo a fim de se restaurar a 
normalidade institucional e assegurar a proteção dos direitos humanos.

A Comissão reconheceu a existência do primeiro e do segundo 
requisitos, mas não reconheceu a existência do terceiro. Portanto, no 
dia 10 de abril de 2006, o procurador da República Cláudio Drewes 
José de Siqueira, relator da comissão, apoiado em seu parecer pelos 
demais membros, assim concluiu: 

Sugiro o não deslocamento da competência para 
a Justiça Federal do caso Parque Oeste Industrial, 
no que se refere à apuração e ao julgamento dos 
crimes ocorridos na desocupação, por não restarem 
preenchidos todos os requisitos constitucionalmen-
te exigidos, recomendando, no entanto, [a] conti-
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nuidade da observação pelo Conselho de Defesa 
dos Direitos da Pessoa Humana dos trabalhos da 
Justiça Estadual. (Relatório da Comissão Especial).

No dia 21 de março de 2009, o procurador da República, Ailton 
Benedito de Souza, retomou o parecer da Comissão Especial da 
Secretaria Especial dos Direitos Humanos da Presidência da República 
e, no artigo “O Parque Oeste e a lei”, escreveu: 

Ambos os Ministérios Públicos (MPF e MPE) 
terminaram integrando uma Comissão Especial 
cujos trabalhos encerraram-se, no ano de 2006, 
na conclusão de que não havia necessidade de 
“federalizar” a persecução dos culpados pelos fatos 
criminosos relativos ao caso Parque Oeste Industrial. 
Concluiu-se que estava ausente um pressuposto 
objetivo do IDC (Incidente de Deslocamento de 
Competência para a Justiça Federal), ou seja, não 
havia omissão, leniência, excessiva demora, conluio 
ou conivência dos órgãos do Estado de Goiás para 
inviabilizar persecução criminal dos responsáveis. 
(O Popular, 21 mar. 2009, p. 7).

Nem passa pela cabeça do procurador da República que o 
crime, nesse caso, possa ter sido praticado pelo Poder Executivo do 
estado de Goiás, com a conivência do Poder Judiciário e a omissão 
da Prefeitura de Goiânia. Por isso, ele termina dizendo: “Nenhum 
fato ou circunstância sobreveio que possa justificar, atualmente, 
o deslocamento da competência do caso Parque Oeste Industrial 
para a Justiça Federal” (p. 7). Questionamos as premissas lógicas 
que levaram a Comissão Especial da Secretaria Especial dos Direitos 
Humanos, integrada pelos Ministérios Públicos (MPF e MPE), e o 
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Procurador da República citado às conclusões acima referidas. Tais 
premissas não correspondem à verdade dos fatos. 

Sabemos que os militares que cumpriram a liminar de despejo, 
embora sob ordens superiores, têm sua parcela de responsabilidade 
pessoal. Não se trata, porém, de investigar e julgar, como querem a 
comissão especial e o promotor da República, Ailton Benedito, só os 
possíveis abusos ou excessos praticados por alguns militares durante a 
execução das operações Inquietação e “Triunfo”. Trata-se, sobretudo, 
de investigar e julgar as próprias operações Inquietação e “Triunfo” 
como operações criminosas. Independentemente dos abusos ou ex-
cessos cometidos por alguns militares, essas operações são um crime 
planejado. O despejo de catorze mil pessoas, em uma hora e quarenta e 
cinco minutos, é uma violência e uma iniquidade humana premeditada. 

Além de ser um dos piores crimes já praticados contra os direitos 
humanos e a ética no Brasil e no mundo, as operações Inquietação e 
“Triunfo” constituem também um crime que não só fere a Constituição 
e as leis brasileiras, mas também as leis internacionais. É justamente 
esse crime que deve ser federalizado. Não se pode deixá-lo a cargo 
da Justiça estadual, que pretende ficar somente na investigação e 
no julgamento dos abusos ou excessos cometidos por alguns mili-
tares. Ficar só nisso significa fugir do verdadeiro problema, significa 
escamotear a verdade e procurar um bode expiatório. Como quem 
praticou o crime em questão foi o Poder Executivo do estado de 
Goiás, com a conivência do Poder Judiciário e a omissão do poder 
público municipal, pela lógica, esses poderes não têm as mínimas 
condições de investigar e julgar a si próprios. É por isso que se justifica 
a federalização do caso.
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Infelizmente, os crimes praticados pelo poder público em 
conluio com aqueles que detêm o poder econômico nunca são se-
riamente investigados e julgados, a não ser nas instâncias internacionais 
da Comissão Interamericana dos Direitos Humanos da OEA. Por 
isso, recorreu-se à Corte Internacional dos Direitos Humanos dessa 
instituição. Além dessa providência, pretende-se também realizar 
um tribunal popular para julgar e condenar, no banco dos réus, o 
poder público estadual e o municipal. Pretende-se ainda fazer uma 
campanha para que ninguém compre lotes na área da ex-ocupação 
“Sonho Real” (até hoje sem nenhuma função social) e para que a área 
seja declarada de utilidade pública e desapropriada, com base na 
Constituição Federal (art. 5, XXIV). Como já foi dito em 2009 num 
ato público, trata-se de uma área impregnada de sangue inocente; 
uma área que, no sentimento religioso do povo, é amaldiçoada por 
Deus e só será liberta da maldição divina se for utilizada para o bem 
comum, em benefício dos pobres e excluídos da sociedade. 

Pretende-se, enfim, lutar para que a posição equivocada da 
Comissão Especial da Secretaria Especial dos Direitos Humanos 
da Presidência da República seja revista e, assim, o crime bárbaro 
praticado pelo estado de Goiás no Parque Oeste Industrial seja 
federalizado. Os que defendemos e promovemos os direitos huma-
nos e a ética não desistimos. A esperança de um mundo novo, onde 
haja igualdade e justiça para todos, nunca morre. Jesus Cristo, cuja 
prática os verdadeiros cristãos seguem, sempre esteve ao lado dos 
injustiçados, dos empobrecidos e dos excluídos. Portanto lembrem-se 
os responsáveis pela violação dos direitos humanos aqui descrita, 
praticada com requinte de crueldade, que Deus é justo. Aguardem!

Goiânia, 16 de fevereiro de 2011.



A QUESTÃO DO SALÁRIO MÍNIMO: UM 
ESPETÁCULO POLÍTICO DEPRIMENTE

Nos dias atuais, assistimos a um espetáculo político deprimen-
te: a discussão sobre o salário mínimo, pelo governo e pelos parla-
mentares. Uma das primeiras constatações possíveis diante do fato 
é a maneira autoritária e desrespeitosa como o governo conversou 
com os sindicatos e as centrais sindicais a esse respeito. O ministro 
Gilberto Carvalho (Secretaria Geral), representante da presidenta 
Dilma na negociação, disse que não levará em conta os protestos. 
“Na questão do mínimo, nós entendemos que não há mais negocia-
ção. Vamos reafirmar os R$545. Se tivéssemos folga e uma situação 
fiscal tranquila, poderíamos ser mais generosos” (Folha de S. Paulo, 9 
fev. 2011, p. A4). Que cinismo! O ministro sabe muito bem, embora 
finja não saber, que um salário mínimo digno não é uma questão de 
generosidade do governo, mas um direito dos trabalhadores. 

O próprio ex-presidente Lula, que, como ex-trabalhador, de-
veria conhecer a vida dos trabalhadores, saiu em defesa de Dilma e 
criticou o “oportunismo” dos sindicatos na negociação pelo reajuste 
do salário mínimo (p. A4). Será que o oportunismo não é do governo? 
Será que o ex-presidente Lula, deslumbrado pelo poder, e seu próprio 
partido, dito “dos trabalhadores”, não precisam refrescar a memória 
sobre a vida sub-humana da grande maioria dos trabalhadores? Ou 
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será que as “cataratas” impedem os parlamentares do PT e de seus 
aliados de enxergar a realidade?

Na discussão sobre o salário mínimo, os parlamentares de-
bocham da inteligência do povo. Em geral, com raras exceções, não 
têm nenhuma preocupação com a vida e as necessidades básicas 
dos trabalhadores e de suas famílias. O toma lá dá cá, ou, em outras 
palavras, o “é dando que se recebe”, é a questão central de sua prática 
política. Trata-se de uma barganha que visa somente os interesses 
pessoais e de grupos. 

Há pelo menos quarenta anos que, nessa farsa toda, os par-
lamentares afirmam na imprensa, com desfaçatez e cinismo, que é 
preciso estabelecer uma meta de recuperação do salário mínimo, mas 
nada ou quase nada fazem. É sempre a mesma enrolação e a mesma 
enganação do povo. Só mudam os atores desse cenário. Aqueles que, 
antes de chegar ao poder, defendiam, alto e bom som, um salário 
mínimo que atendesse às necessidades básicas dos trabalhadores 
(como, por exemplo, Vicentinho, relator do projeto) agora defendem 
um salário mínimo de fome. É a total falta de vergonha e, sobretudo, 
a total falta de ética.

Para comprovar o que estamos dizendo, basta citar algumas 
manchetes de jornal: 

Partido [PMDB] cobra reconhecimento depois 
de exibir força na votação do mínimo. (Folha de  
S. Paulo, 18 fev. 2011, p. A4).

Governo retribui apoio do PMDB com cargos na 
Caixa. (p. A4).

Recompensa aos aliados. Peemedebistas devem 
ganhar cargos após aprovação do mínimo no 
Congresso. (p. A4).
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Partidos [PT, PMDB e até mesmo PDT] duelam por 
indicações na cúpula do BB. (p. A4).

Dilma esperava a votação do mínimo para definir 
nomeações. (p. A4).

Com a aprovação do salário mínimo de R$545, 
os peemedebistas praticamente garantiram a 
nomeação do vice-presidente de Agronegócios. 
A sigla votou em peso com o governo. Já o PDT, 
que também queria o Agronegócios ou a vice- 
-presidência do governo, não deve levar nada por 
enquanto. Nove de seus deputados votaram contra 
o mínimo. (p. A4).

Ler isso na imprensa é realmente repugnante, dá vontade de 
vomitar. É uma pouca-vergonha deslavada. Essa disputa por cargos, 
diga-se de passagem, certamente não é motivada pela abnegação e 
pelo desejo de servir ao bem comum, sobretudo aos mais pobres e 
necessitados. 

Não adianta o ministro Guido Mantega afirmar que, para “ga-
rantir o equilíbrio fiscal” do orçamento público, o valor do salário 
mínimo não pode ser superior a R$545,00. Por que o ministro não 
teve a mesma preocupação na hora de votar, desavergonhada e acin-
tosamente, o aumento salarial dos parlamentares e dos governantes? 
É muita cara de pau! 

Não adianta nada, também, os parlamentares usarem de sofis-
mas e artifícios legais, fazendo todo tipo de malabarismos. A questão 
do salário mínimo é só uma questão de opção política, de priorização 
dos interesses dos trabalhadores – e não dos interesses daqueles 
que detêm o poder econômico, como os banqueiros, que, em 2010, 
tiveram um lucro maior que nos anos anteriores.
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Por que não se cumpre simplesmente a Constituição Federal? 
Para que ela existe? Entre os direitos do trabalhador, ela enumera: 

Salário mínimo, fixado em lei, nacionalmente uni-
ficado, capaz de atender a suas necessidades vitais 
básicas e às de sua família com moradia, alimentação, 
educação, saúde, lazer, vestuário, higiene, transporte 
e previdência social, [e] com reajustes periódicos que 
lhe preservem o poder aquisitivo, sendo vedada sua 
vinculação para qualquer fim. (Art. 7, IV). 

Quando os pobres “desobedecem” à Constituição Federal 
(sobretudo no tocante à lei da propriedade privada) e às outras leis, 
são presos, processados e vão para a cadeia. Infelizmente, nós sabe-
mos que a cadeia está cheia de pobres “desobedientes” (que, muitas 
vezes, cometeram pequenas “desobediências”), mas vazias de ricos 
“desobedientes” (em geral, praticantes de grandes “desobediências”). 
Por que os governantes e os parlamentares que desobedecem à 
Constituição Federal e às outras leis não são também presos e pro-
cessados? Por que não vão para a cadeia? A Constituição Federal e 
as outras leis não existem para todos? Que descaramento!

Só para citar um exemplo da desigualdade entre classes, vejam 
o absurdo! Ao mesmo tempo que o governo defende um salário míni-
mo de R$545,00 anuncia a injeção de R$10 bi de recursos da Caixa 
Econômica Federal para o banco PanAmericano. Está muito clara a 
opção política do governo. Embora sabendo que a política do PSDB 
é igual à do PT ou pior do que ela, sou obrigado a concordar com 
o senador Aloysio Nunes (PSDB-SP) quando afirma: “O PT mostra 
que escolheu seus amigos e já pode até mudar de nome: Partido do 
Capital Financeiro” (Folha de S. Paulo, 18 fev. 2011, p. A4).
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Levando em conta os valores vigentes em dezembro de 2010, 
o salário mínimo necessário para garantir os direitos estabelecidos na 
Constituição Federal para os trabalhadores deveria ser de R$2.227,53, 
de acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos 
Socioeconômicos (Dieese). Os sindicatos e as centrais sindicais, em 
conjunto com os movimentos populares, como MST, UNE e outros, 
iniciaram a negociação do salário mínimo defendendo o valor de 
R$580,00 – que, a propósito, continuaria sendo uma afronta à 
dignidade dos trabalhadores. Por que essas frentes não se unem, 
não se organizam e não assumem uma posição mais combativa? 
Ou seja, uma posição de resistência e de tolerância zero a esse rolo 
compressor do governo, que, por ser criminosamente aliado ao 
poder econômico e covardemente submisso a seus interesses, suga 
o sangue dos trabalhadores, matando-os aos poucos? Por que não 
fazem uma greve geral por tempo indeterminado? Ou, num governo 
dito popular, as palavras “greve geral” são proibidas? Será que os 
sindicatos e as centrais sindicais se esqueceram de que, depois de 
esgotadas todas as tentativas de diálogo, a greve geral é um direito 
sagrado dos trabalhadores? Lembrem-se do slogan que outrora em-
polgou os sindicatos e os movimentos populares: “Trabalhador unido 
jamais será vencido”! É na união que se constrói o poder popular.

Goiânia, 24 de fevereiro de 2011.



POLICIAIS MILITARES INTEGRAM 
GRUPOS DE EXTERMÍNIO

“Operação Sexto Mandamento. Fim do poder bandido”. Essa é 
a manchete da primeira página do Diário da Manhã de 16 de fevereiro 
de 2011. Em seguida, na mesma página, vem a informação: 

Dezenove policiais militares goianos foram presos 
ontem (dia 15) em operação da Polícia Federal por 
integrarem grupo de extermínio. Investigados são 
suspeitos de formação de quadrilha, prevarica-
ção, homicídio e ocultação de cadáver. Os crimes 
ocorreram em cinco diferentes municípios. [De 40 
a 50 pessoas foram mortas] em 15 anos. Os ex- 
-secretários de Estado Jorcelino Braga (Fazenda) e 
Ernesto Roller (Segurança) foram ouvidos, suspeitos 
de tráfico de influência, que teria beneficiado organi-
zação criminosa com promoções. O ex-governador 
Alcides Rodrigues também será investigado. 

Operações semelhantes à de Goiás acontecem também em 
outros estados do Brasil. No Rio de Janeiro, por exemplo, a opera-
ção Guilhotina, deflagrada pela Polícia Federal no dia 11 de fevereiro 
de 2011, “prendeu policiais civis e militares envolvidos com crimes 
graves, como desvio de armas e drogas, envolvimento em milícias, 
participação em grupos de extermínio e vazamento de informações 
sobre ações policiais” (Folha de S. Paulo, 21 fev. 2011, p. A2).
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Todos sabemos, há muito tempo, da participação e do envolvi-
mento de policiais militares em grupos de extermínio. Só não temos 
provas concretas. Sabemos também que o maior número de vítimas é 
composto de jovens e adolescentes. No estado de Goiás, a operação 
Sexto Mandamento, da Polícia Federal, embora realizada com atraso, 
é um sinal de esperança, uma pequena luz no fim do túnel. Esperamos 
que essa operação, e outras que poderão e deverão ser deflagradas, 
representem realmente o “fim do poder bandido.” Esperamos também 
que todos os que integram grupos de extermínio – civis ou policiais 
militares – sejam processados, julgados e exemplarmente punidos, 
dentro dos limites estabelecidos pelos direitos humanos. 

É realmente revoltante ler, também no jornal O Popular, man-
chetes sobre assassinatos praticados por policiais: “Militares matam 
e recebem elogios”. “PM faz louvor à violência e usa o termo morte 
em confronto para justificar execuções sumárias”. Depois das man-
chetes, o jornal afirma: 

Na Polícia Militar (PM) não são incomuns os elogios 
formais a policiais que matam em ocorrências – nem 
mesmo naqueles casos em que a morte se dá em 
circunstâncias obscuras, de difícil apuração de res-
ponsabilidades. A Operação Sexto Mandamento, 
da Polícia Federal, que prendeu 19 militares acusa-
dos de integrar grupos de extermínio em atuação há 
mais de dez anos em Goiás, revelou que a alegação 
“morte em confronto”, tão utilizada em relatórios 
da PM, se tornou um eficiente artifício para justificar 
execuções sumárias durante ação policial. [...] O 
louvor à violência, presente em algumas sindicân-
cias, dificulta ainda mais o trabalho de apuração 
de responsabilidades e reproduz uma cultura que 
muitas vezes beneficia o policial truculento, em 
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detrimento daquele que utiliza expediente de uso 
gradual da força, segundo a necessidade. [...] 50 
pessoas foram mortas em supostos confrontos 
com a polícia no ano passado em Goiânia. Quase 
o dobro de 2009, quando 27 pessoas morreram 
nas mesmas circunstâncias. É um dado muito 
preocupante. Existem sindicâncias que enaltecem 
e indicam promoções a policiais envolvidos em 
ocorrências com mortes, muitas vezes desprovidas 
de provas suficientes para sequer inocentar esses 
policiais. (O Popular, 28 fev. 2011, p. 2).

Em uma dessas operações da polícia, em que um dos envolvidos 
num assalto foi executado, o sindicante (policial que assina o texto 
da sindicância, que apura o caso) afirmou que “não houve cometi-
mento de crime por parte de policiais militares, que não cometeram 
excessos em suas ações.” Nas palavras dele, os bravos policiais foram 
“audaciosos e destemidos”, e a ação praticada por eles é digna de 
ser considerada meritória, por ter sido desencadeada “com excelente 
resultado e exemplo positivo.” Concluindo, ele afirma que a ação dos 
policiais “merece destaque pelo profissionalismo” e, por isso, enca-
minha os autos à Comissão de Promoções e Medalhas (p. 2). Que 
mentalidade! Que atraso cultural! E, infelizmente, esse pensamento 
atrasado é bastante comum no meio dos policiais militares. Parece 
que se tornou, para muitos deles (não digo para todos), um estilo 
de vida, um jeito de ser. 

Só para lembrar mais um exemplo, em fevereiro de 2005, à 
época do bárbaro despejo dos moradores da Ocupação “Sonho Real” 
no Parque Oeste Industrial, nas operações Inquietação e “Triunfo”, 
foi usada a mesma linguagem de exaltação da ação dos policiais mi-
litares. Depois de concluídas as operações, foi publicada uma nota 
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elogiando o profissionalismo dos militares. De maneira desrespeitosa, 
a nota chegou a citar São Paulo Apóstolo, dizendo que os militares 
“combateram o bom combate.” Simplesmente repugnante.

À época da operação Sexto Mandamento, o jornal O Popular 
teve acesso a um dos inquéritos dessa operação e, numa reportagem 
exclusiva, mostrou “detalhes da violência e banalização das mortes 
atribuídas a policiais” (O Popular, 3 mar. 2011, p. 1). A reportagem 
contava, com detalhes de crueldade, histórias horripilantes e mórbidas. 
Citava uma gravação telefônica em que um policial militar afirmava: 
“Eu mato. Eu mato por prazer e satisfação […]. Eu nunca irei mudar... 
Um pouquinho de sangue na farda, né chefe, sem novidade, coman-
dante” (p. 3). O pior é que os diálogos acessados sugeriam “ligações 
com membros do Executivo e com o alto comando da PM, troca de 
favores, acobertamentos, repasses de dinheiro e promoções” (p. 1). 
O descaramento é tanto, que não dá para acreditar!

Em pleno século XXI, por incrível que pareça, ainda existe (de 
fato, e não legalmente) a pena de morte, às vezes praticada com 
sadismo, como algo normal. Para citar um exemplo dessa normalidade, 
em 31 de agosto de 2010, o então deputado estadual José Nelto, vice-
-presidente da Comissão de Segurança Pública, surpreendeu-nos a 
todos, proferindo a seguinte frase: “Policial que mata bandido merece 
uma medalha.” Graças a Deus, a postura do deputado causou profunda 
indignação em diversos setores da sociedade civil e foi repudiada pelo 
Conselho Nacional dos Procuradores-Gerais do Ministério Público 
dos Estados e da União; pelo Conselho de Defesa dos Direitos da 
Pessoa Humana; pela Comissão de Direitos Humanos, Cidadania e 
Legislação Participativa da Assembleia Legislativa; e por muitas outras 
entidades ou pessoas (Diário da Manhã, 2 set. 2009, p. 8).
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Numa entrevista concedida ao jornal O Popular em 26 de feve-
reiro de 2011, o major e deputado estadual Júnio Alves Araújo fez uma 
defesa contundente dos policiais militares e, falando dos assassinatos 
cometidos por eles, justificou-os dizendo que “há relação entre tra-
balho em excesso e mortes” (p. 3). A afirmação do deputado não se 
sustenta. O trabalho em excesso dos policiais militares (como de outros 
profissionais) deve ser combatido, mas ele não justifica, não legitima as 
execuções. Ninguém tem o direito de tirar a vida de ninguém (bandido 
ou não). Matar é um crime. Portanto os policiais militares não só não 
têm o direito de matar, como também não têm o direito de realizar 
abordagens de maneira grosseira, truculenta e violenta, desrespeitando 
e humilhando as pessoas, como é bastante comum acontecer.

Enfim, esperamos que o governo do estado de Goiás investigue, 
o mais rápido possível, como prometeu, os casos de pessoas (pelo 
menos 26) que sumiram após abordagens policiais. Em uma série 
de reportagens intitulada “Onde eles estão?”, publicada na primeira 
metade de janeiro de 2011, o jornal O Popular, depois do levantamento 
de dados, afirma que “o número de desaparecidos em Goiás após 
abordagem policial nos últimos dez anos é maior que o de goianos 
desaparecidos políticos durante o regime militar” (O Popular, 9 jan. 
2011, p. 4). Os familiares dos desaparecidos e a própria sociedade 
exigem uma resposta e têm direito a ela.

Como diz a campanha da Pastoral da Juventude do Brasil, 
“chega de violência e extermínio da juventude!”. Não dá para aceitar 
uma prática nazista em pleno século XXI! Não dá para tolerar tanta 
iniquidade!

Goiânia, 9 de março de 2011.



UMA EDUCAÇÃO MERCANTILISTA

No dia 14 de outubro de 2010, o então deputado estadual 
Thiago Peixoto, que hoje é secretário estadual de Educação, apre-
sentou à Assembleia Legislativa um projeto de lei que altera a Lei de 
Diretrizes e Bases (LDB) da Educação no estado de Goiás e acaba 
com o limite de quarenta alunos por sala de aula do ensino médio nas 
escolas da rede particular. Essa alteração permite que elas matriculem 
um número ilimitado de alunos em cada sala de aula. Além disso, 
a lei acaba também com a reserva de um terço da carga horária dos 
professores da rede particular para atividades pedagógicas extrassalas, 
como preparação de aulas e provas.

O projeto foi aprovado pela Assembleia Legislativa em primei-
ra votação no dia 30 de novembro de 2010 e em segunda votação 
no dia 7 de dezembro do mesmo ano. Os 28 deputados presen-
tes na segunda votação (uma votação relâmpago) foram unânimes 
em aprovar o projeto. Não houve “discussão com pais de alunos e 
educadores” e “parte dos deputados em plenário [nem sabiam] ao 
certo o que estavam votando” (O Popular, 11 mar. 2011, p. 2). Que 
irresponsabilidade dos nossos parlamentares! O projeto, que já 
virou lei, está em vigor desde o dia 28 do mês de fevereiro de 2011. 
“A mudança na lei era uma postulação antiga dos donos de escolas 
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particulares. Alguns inclusive doaram recursos para a campanha do 
peemedebista” Thiago Peixoto (p. 2). Que estranha coincidência! 

A mudança na LDB da educação no estado foi revelada com 
exclusividade pelo jornal O Popular no dia 10 de março de 2011, e 
causou indignação e protestos no meio acadêmico e entre os pro-
fessores em geral. Maria José Oliveira de Faria Almeida, especialista 
em educação e diretora do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada 
à Educação (Cepae) (UFG) – escola modelo para o ensino médio 
e que trabalha com o máximo de trinta alunos por sala –, afirma 
categoricamente que o fim do limite de alunos por sala do ensino 
médio nas escolas particulares representa prejuízo tanto para alu-
nos quanto para professores. O número de alunos em sala de aula, 
afirma a professora, “interfere de modo decisivo na aprendizagem.” 
Segundo ela, salas lotadas dificultam a aprendizagem dos alunos. 
“Para avaliar bem o aluno, o docente precisa ter [com ele] um rela-
cionamento mais estreito. Em uma sala com um número exagera-
do de alunos, isso ficará muito prejudicado”, salienta a especialista  
(O Popular, 10 mar. 2011, p. 2).

Alan Francisco de Carvalho, presidente do Sindicato dos 
Professores do Estado de Goiás (Sinpro), que representa os do-
centes da rede particular de ensino, afirma: “É escandaloso o que 
foi feito. Claramente, [o autor da lei] atende a seus financiadores 
de campanha.” A lei aprovada pela Assembleia é “lamentável e um 
desserviço à educação” (p. 2). Além de ser prejudicial ao processo 
pedagógico, ela é ilegal, por ser contrária à LDB da educação nacional 
e à Constituição Federal. Podemos perguntar: Por que foi alterada a 
LDB da educação no estado somente para as escolas particulares, e 
não para as escolas públicas? Pela lógica, só há uma resposta: para 
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favorecer os donos dessas escolas, que, na maioria das vezes, visam 
o lucro, e atender aos seus interesses, prejudicando assim o trabalho 
educativo dos professores e a formação dos alunos. 

Em vez de se preocupar com os empresários da educação, 
os deputados deveriam se preocupar com os estudantes pobres e  
(o que seria uma coisa boa) aprovar uma emenda à LDB em que 
eles fossem favorecidos. Uma emenda que exigisse das escolas par-
ticulares, para o reconhecimento ou renovação do reconhecimento 
de seus cursos, a concessão de, ao menos, cinco bolsas de estudo a 
estudantes comprovadamente carentes em cada turma de quarenta 
alunos. Não seria uma forma de os donos das escolas particulares 
contribuírem para uma maior distribuição de renda (mesmo que isso 
represente uma gota no oceano), diminuindo as gritantes desigualda-
des que ainda existem em nossa sociedade? Ou será que os pobres 
não podem se misturar com os ricos? Infelizmente, ainda existem 
muitas formas de aparthaid social e, embora denotem atraso cultural, 
elas são aceitas como algo natural. Basta pensar nos condomínios 
fechados de superluxo, nos lugares de festa para ricos, nos prédios 
que ainda usam as expressões (desrespeitosas e humilhantes) “ele-
vador social” e “elevador de serviços” e em muitos outros casos. À 
época da Ocupação “Sonho Real”, no Parque Oeste Industrial, por 
exemplo, estava escrito em um documento do governo estadual, 
como se fosse uma coisa natural, que aquela área “era imprópria 
para habitação popular.” 

O governador Marconi Perillo, partidário da ideologia neo-
liberal, saiu em defesa do secretário da Educação Thiago Peixoto 
(PMDB) dizendo que a questão é algo a ser resolvido pela “lei da livre 
iniciativa”. O governador alega que “cabe ao mercado e à sociedade 



170

consumidora trabalhar a questão da regulação dos espaços privados.” 
Em sua visão neoliberal, “pela lei da livre iniciativa, o mercado se 
autorregula e a sociedade cobra qualidade dos serviços prestados” 
(O Popular, 12 mar. 2011, p. 3). 

Marlene de O. Lobo Faleiro, professora e ex-diretora da 
Faculdade de Educação da UFG, afirma que 

se as autoridades constituídas consideram que 
o mercado deve regular as escolas, o ensino- 
-aprendizagem é pura mercadoria e não um proces-
so de evolução humana e formação de cidadãos. É 
lamentável então que o poder público considere o 
mercado como balizador do ensino e aprendizagem. 
(O Popular, 15 mar. 2011, p. 8).

Além disso, se o mercado, pela lei da livre iniciativa, resolvesse todos 
os problemas, não teríamos uma sociedade tão desigual e tão injusta. 

No caso em questão, será que não seria papel do Estado fiscali-
zar as escolas da rede particular para garantir um ensino de qualidade, 
com professores preparados? Uma educação mercantilista certamente 
não opera em benefício da formação integral dos alunos. O próprio 
Conselho Estadual de Educação, que é um órgão público, emitiu 
parecer contrário ao projeto de lei de Thiago Peixoto. Desde 2002, 
o Conselho exige das escolas particulares (que já haviam tido quatro 
anos de prazo para se adequar às suas exigências) o cumprimento 
da LDB de 1998 (Resolução nº 84). 

O professor Hélio Cristiano, mesmo sendo educador, posicio-
nou-se ao lado daqueles que apoiaram a lei criada por Tiago Peixoto. 
No artigo “O tamanho ideal da sala de aula”, pergunta: “Por que 
limitar o número de alunos aleatoriamente? Qual a fundamentação 
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científica e pedagógica que estabelece em 40 o número ideal?”  
(O Popular, 12 mar. 2011, p. 6). No entanto, não se trata de abso-
lutizar o número 40. Poderia ser 39 ou 41. Trata-se de estabelecer 
parâmetros que visem, em primeiro lugar, o bem dos alunos, e não 
o lucro dos donos das escolas. Um desses parâmetros, a ser fixados 
com base na experiência pedagógica dos próprios educadores, é o 
número de alunos em sala de aula. 

Alan Francisco de Carvalho, presidente do Sinpro, afirma: 
“Estamos procurando parceiros e nos mobilizando para que essa 
lei seja revogada” (O Popular, 11 mar. 2011, p. 2). Esperamos que 
os deputados, que agiram de maneira apressada e irresponsável 
num assunto tão importante, revoguem, o mais rápido possível, a lei 
aprovada por eles em 7 de dezembro de 2010. Essa é uma exigência 
dos educadores e da sociedade goiana. O secretário da Educação 
Thiago Peixoto afirma que “uma eventual revogação da lei vai resultar 
em aumento de mensalidades e fechamento de escolas no curto e 
médio prazo” (O Popular, 14 mar. 2011, p. 9). Não acredito que isso 
aconteça. Afinal, é dever do Conselho Estadual de Educação definir 
critérios sobre o aumento das mensalidades e fiscalizar as escolas 
particulares para que sejam evitados possíveis abusos. Como nos 
lembra a professora Marlene de O. Lobo Faleiro, compete ao gover-
no, através da Secretaria Estadual da Educação, “planejar, organizar, 
dirigir, coordenar, executar e avaliar as atividades da educação em 
Goiás, e ainda velar pela observação das leis federais e estaduais da 
educação” (p. 8). Sobretudo, compete ao governo (é sua obrigação 
primeira) investir na educação pública para que seja uma educação 
de qualidade para todos. Infelizmente, pelo descaso do poder públi-
co e por falta de políticas adequadas, ela é ainda, em grande parte, 
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uma calamidade pública, principalmente nos bairros da periferia de 
Goiânia e de outras cidades do estado. Quando será que a educação 
pública,   um dos direitos fundamentais de todo cidadão, se tornará, 
de fato e não só nas palavras, a prioridade das prioridades? Lutemos 
para que isso aconteça! Nunca podemos perder a esperança de um 
outro mundo possível. 

Goiânia, 18 de março de 2011.



O DESCASO NA EDUCAÇÃO PÚBLICA  
ESTADUAL

Escolas estaduais pedem socorro. (O Popular, 14 
mar. 2011, p. 3).

Levantamento da Secretaria de Educação mostra 
que 448 colégios precisam de reformas urgentes.  
(p. 3). 

O número corresponde a 40% das 1.095 escolas da 
rede, que precisam de reforma geral, ampliação ou 
construção de novos prédios. Apenas em Goiânia e 
no entorno, são mais de 60 escolas que precisam 
passar por reparos emergenciais. (p. 3). 

Que descaso! A reportagem cita como exemplos a situação ex-
tremamente precária do Colégio Estadual Tancredo Neves, no Parque 
Industrial João Braz, e de outros três colégios da Região Noroeste de 
Goiânia, que se encontram na mesma situação: o Colégio Estadual 
Jayme Câmara (bairro Floresta), a Escola Estadual João Bennio (Jardim 
Curitiba 3) e a Escola Estadual Edmundo Rocha (Vila Mutirão). 

Essas escolas e muitas outras foram construídas há mais de vinte 
anos, com placas de cimento pré-moldadas, e deveriam funcionar, em 
caráter provisório, somente até a construção das escolas definitivas. 
Mas, infelizmente, pela falta de interesse do poder público estadual, 
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a “provisoriedade” continua até hoje, e as escolas se encontram 
atualmente em estado de calamidade pública. Quando, por causa 
da falta de segurança para alunos, funcionários administrativos e 
professores, as escolas são interditadas, realizam-se “reparos emer-
genciais” para que possam continuar funcionando por mais algum 
tempo. Sai governo, entra governo, e a situação das escolas, quando 
não piora, continua a mesma. 

A Secretaria Estadual de Educação diz que não tem verbas 
suficientes para atender todas as escolas e tenta rastrear dinheiro que 
deveria ter sido investido em obras e, não se sabe por quais razões, 
não o foi – quase R$80 milhões da educação que voltaram para a 
conta do tesouro estadual. Que desleixo! Que irresponsabilidade! 
De fato, na prática (embora na teoria se diga o contrário), a educação 
pública de qualidade não é prioridade para os nossos governantes.

A estrutura física das escolas, assim como a qualificação dos 
professores e a questão dos salários, influencia na qualidade do ensino 
e do aprendizado. Por exemplo, Fernando, que tem nove anos de 
idade e é aluno do quarto ano no Colégio Estadual Tancredo Neves, 
divide uma sala apertada com mais de quarenta alunos e diz: “Não 
consigo prestar atenção. É muito quente” (p. 4).

A Constituição Federal afirma que os estados e os municípios 
devem aplicar anualmente “vinte e cinco por cento, no mínimo, 
da receita resultante de impostos, compreendida a proveniente de 
transferências, na manutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 
212). Reparem: a Constituição reza “no mínimo”. Isso quer dizer que, 
se houver necessidade, o Estado pode e deve aplicar mais. 

No art. 227, ela afirma também que o direito à educação, en-
tre outros direitos, deve ser assegurado à criança e ao adolescente 
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“com absoluta prioridade.” Ora, se o direito à educação deve ser 
assegurado “com absoluta prioridade”, isso significa que, mesmo 
que faltem verbas para outras obras, nunca deveriam faltar para a 
educação. Caso contrário, não se trataria de “absoluta prioridade.” 
É uma questão de lógica. Quem sabe se um pouco de estudo de 
lógica não levaria os nossos governantes a cumprir a Constituição 
Federal? O Estado precisa urgentemente investir na qualificação dos 
professores e em sua formação permanente, promover uma política 
salarial que valorize os trabalhadores em educação (professores e 
funcionários administrativos) e construir escolas que ofereçam as 
condições físicas necessárias para o ensino e o aprendizado. O art. 
205 da Constituição diz que a educação é “direito de todos e dever 
do Estado e da família.”

O grande educador brasileiro Paulo Freire, que é também filó-
sofo da educação, poderia nos oferecer novas luzes para um trabalho 
educativo nas escolas e fora delas, um trabalho que fosse realmente 
libertador e humanizador. Embora o autor tenha sido muito pouco 
valorizado no Brasil, suas ideias foram apreciadas no mundo inteiro por 
defenderem uma educação com esses predicados. Para ele, a educação 
pública de qualidade é uma construção coletiva. Todos somos sujeitos 
do processo educativo. “Ninguém educa ninguém, ninguém se educa 
sozinho, os seres humanos se educam entre si [em comunhão]”, diz 
Paulo Freire. E a Constituição Federal confirma: A educação “será 
promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando 
ao pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da 
cidadania e sua qualificação para o trabalho” (art. 205). A sociedade 
e a família, aliadas aos trabalhadores em educação, têm um papel de 
fundamental importância na construção de uma nova educação.

Goiânia, 25 de março de 2011.



FICHA LIMPA NO CONGRESSO 
E FICHA SUJA NO STF

“Diga-me com quem você anda, que eu direi quem você é.” 
Parafraseando o sábio ditado popular, podemos dizer: Quem anda 
com ficha limpa é ficha limpa e quem anda com ficha suja é ficha suja. 
A Lei da Ficha Limpa prevê que políticos condenados em julgamentos 
feitos por mais de um juiz (ou seja, em segunda instância), cassados 
ou que tenham renunciado para evitar a cassação sejam impedidos 
de disputar cargos eletivos. 

Depois de realizada uma coleta, no Brasil todo, de mais de um 
milhão de assinaturas, a Lei da Ficha Limpa foi aprovada em maio de 
2010 no Congresso, por ampla maioria de votos na Câmara Federal 
e por unanimidade no Senado da República. Foi sancionada sem 
vetos em junho do mesmo ano pelo Poder Executivo, aplicada pelos 
Tribunais Regionais Eleitorais, confirmada pelo Tribunal Superior 
Eleitoral e adotada por decisão do próprio Supremo Tribunal Federal. 
Enfim, o que é mais significativo, ela foi aprovada em todos os níveis 
e segmentos da opinião pública nacional.

Mesmo com tudo isso, mesmo diante do clamor geral do 
povo por justiça, seis ministros do STF, com destaque para o recém- 
-empossado ministro Luiz Fux, preferiram se acovardar e dar ouvidos 
aos recursos dos políticos corruptos. No dia 23 de março, o STF 
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decidiu, por seis votos a cinco, que os efeitos da Lei da Ficha Limpa 
não se aplicam à eleição de 2010. Para tomar essa decisão, o STF se 
baseou na Constituição Federal, que reza: “A lei que alterar o processo 
eleitoral entrará em vigor na data de sua publicação, não se aplicando 
à eleição que ocorra até um ano da data de sua vigência” (art. 16).

No entanto a Lei da Ficha Limpa não altera, propriamente fa-
lando, o processo eleitoral; simplesmente codifica, de forma clara e 
objetiva, aquilo que sempre deveria ter sido feito na hora de aceitar ou 
não os candidatos a cargos eletivos. A corrupção não deve ser rejeitada 
porque existe a Lei da Ficha Limpa, mas por ser corrupção. A Lei da 
Ficha Limpa representa, embora o STF não queira reconhecer isso, 
um avanço na consciência ética da sociedade brasileira. Verifica-se 
aqui algo correspondente ao que ocorre com os direitos humanos. 
Eles não existem porque foi aprovada a Declaração universal dos 
direitos humanos ou porque foram incorporados à Constituição do 
Brasil e de outros países, mas por serem direitos inerentes à condição 
humana no mundo. A codificação dos direitos humanos representa 
também um avanço na consciência ética dos países. 

O ministro Luiz Fux, quando foi indicado para o STF, elogiou a 
Ficha Limpa dizendo que ela “conspira a favor da moralidade”, mas 
foi ele quem deu o voto do desempate quando se decidiu que ela 
não se aplicaria às eleições de 2010. Ele quebrou todas as expecta-
tivas e frustrou a sociedade brasileira, revelando sua verdadeira face. 
O ministro deu um tapa na cara da sociedade brasileira, que lutou 
arduamente pela aprovação da Ficha Limpa. 

Não adianta ele dizer que ficou “impressionado com os pro-
pósitos da Lei”, que se empenhou em encontrar uma solução e que, 
não conseguindo dormir, levantou-se às três horas e levou “seis horas 
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para montar o voto.” Não adianta dizer que, ao julgar, tentou equilibrar 
“razão e sensibilidade” e que “debaixo da toga de juiz também bate 
um coração” (Folha de S. Paulo, 28 mar. 2011, p. A16). O povo não 
é bobo. O ministro Luiz Fux, ao endossar o voto do relator Gilmar 
Mendes, contra o parecer do próprio presidente do TSE, Ricardo 
Lewandowski, desapontou e decepcionou a todos. Seu comporta-
mento não se justifica, é inaceitável e merece o repúdio da sociedade. 

Tem mais: segundo a imprensa, 

derrubada para a eleição de 2010, a validade da 
Ficha Limpa também está ameaçada para a disputa 
de 2012 e dos anos seguintes. Ministros do Supremo 
Tribunal Federal avaliam que aspectos da Lei podem 
estar em conflito com a Constituição e podem ser 
anulados. São duas as principais incertezas que sur-
giram do julgamento de 23 de março: o princípio da 
“presunção da inocência” e a retroatividade da lei para 
crimes cometidos antes de sua vigência. O presidente 
do Tribunal Superior Eleitoral, Ricardo Lewandowski, 
admite que a Lei pode ser esvaziada: “Não tem nada 
de seguro. Não é certo que a Lei valerá para 2012.” 
(Folha de S. Paulo, 25 mar. 2011, p. A9). 

É inacreditável! Vejam agora quais são os verdadeiros interesses 
e as reais preocupações do STF. Em agosto de 2010, Cezar Peluso, pre-
sidente desse tribunal, enviou à Câmara Federal um projeto “elevando 
de R$26.723,00 para R$30.675,00 os subsídios dos ministros do 
Supremo Tribunal Federal (STF). O reajuste tem efeito cascata em toda 
a magistratura e serve como teto salarial para o funcionalismo público” 
(O Popular, 29 mar. 2011, p. 12). A tendência atual dos parlamentares é 
deixar o projeto na gaveta “até que o Congresso aprove uma alteração 
na Constituição para igualar os salários dos deputados, dos senado-
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res, do presidente da República e do vice-presidente e dos ministros 
de Estado aos vencimentos dos ministros do STF” (p. 12). Com essa 
mudança constitucional – reparem a artimanha –, “os parlamentares 
esperam diminuir o desgaste político com a população cada vez que 
forem aumentar os seus próprios salários, diluindo o impacto negativo 
com o Judiciário e com o Executivo” (p. 12).

Lendo essa notícia, quase caí de costas. Que pouca-vergonha! 
Que afronta à miséria do nosso povo! Realmente, está cada vez mais 
claro que a corrupção e a imoralidade públicas não são tanto a causa, 
mas, sobretudo, a consequência de um “sistema econômico iníquo” 
(Documento de Aparecida – DA, 385), ou, em outra palavras, de um 
“sistema nefasto” (Populorum progressio – PP, 26), que é o sistema 
capitalista neoliberal.

Do ponto de vista ético, com a votação de 23 de março de 2011, o 
STF, como instituição,  tornou-se ficha suja, e os ministros  desse tribunal, 
Luiz Fux, Gilmar Mendes, José Antônio Toffoli, Marco Aurélio Mello, 
Celso de Mello e Cezar Peluso, como pessoas, tornaram-se também 
fichas sujas. Um fato animador é que, entre os ministros, não houve 
consenso a respeito da interpretação da Lei da Ficha Limpa: Carmem 
Lúcia, Joaquim Barbosa, Carlos Ayres Britto, Ricardo Lewandowski e 
Ellen Gracie votaram a favor de sua aplicação imediata. 

Será que o STF tem consciência do “mal moral” que causou 
à sociedade brasileira? Será que o ministro Luiz Fux, que, mesmo 
afirmando o contrário, desempatou o resultado da votação, tem 
consciência da gravidade do ato que praticou em nome de uma 
interpretação legalista, fundamentalista e farisaica da lei eleitoral? 
Será que ele consegue dormir com a consciência tranquila? Não dá 
para entender! Chegou a hora de deixar de lado os malabarismos 
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jurídicos ou os artifícios legais hipócritas e ouvir o clamor do povo, 
olhando não somente a letra, mas também e sobretudo o espírito da 
lei. “A letra mata, o Espírito dá vida” (2 Cor, 3: 6).

Enfim, como, pela Constituição Federal (art. 15, III), a perda 
ou suspensão de direitos políticos se dá no caso de “condenação 
criminal transitada em julgado, enquanto durarem seus efeitos”, eu 
pergunto: Já que a condenação dos candidatos ficha suja por um ór-
gão colegiado da Justiça tem garantia constitucional, por que o nosso 
Judiciário não acelera o cumprimento do seu dever primário de julgar 
os milhares de processos de fichas sujas empilhados nas suas gavetas 
da impunidade? Se fizer isso, terá certamente o apoio incondicional 
da sociedade e, sobretudo, de todos aqueles que lutam por justiça, 
por dignidade humana e por um Brasil diferente.

Goiânia, 1º de abril de 2011.



A USINA HIDRELÉTRICA DE BELO MONTE: 
COMENTANDO A CARTA ABERTA DE DOM ERWIN

Depois de ler a Carta aberta de Dom Erwin Kräutler à Opinião 
Pública Nacional e  Internacional, de 25 de março de 2011, sobre a 
Usina Hidrelétrica Belo Monte (UHE), senti a necessidade de fazer 
alguns comentários manifestando minha total solidariedade à pessoa 
de Dom Erwin, ao teor da carta e à causa que ela defende. Antes de 
tudo, quero declarar, alto e bom som, que fiquei profundamente 
indignado com o autoritarismo do governo Dilma. É o mesmo auto-
ritarismo do governo Lula (padrinho político de Dilma) a respeito da 
transposição das águas do Rio São Francisco.

Enfim, vamos à carta, em que Dom Erwin Kräutler diz: 

Venho mais uma vez manifestar-me publicamente 
em relação ao projeto do governo federal de 
construir a Usina Hidrelétrica Belo Monte, cujas 
consequências irreversíveis atingirão especialmente 
os municípios paraenses de Altamira, Anapu, 
Brasil Novo, Porto de Moz, Senador José Porfírio, 
Vitória do Xingu e os povos indígenas da região. 
Como Bispo do Xingu e presidente do Cimi, 
solicitei uma audiência com a presidenta Dilma 
Rousseff para apresentar-lhe, à viva voz, nossas 
preocupações, questionamentos e todos os motivos 
que corroboram nossa posição contra Belo Monte. 
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Lamento profundamente não ter sido recebido. 
Diferentemente do que foi solicitado, o governo 
me propôs um encontro com o ministro de Estado 
da Secretaria Geral da Presidência da República, 
Gilberto Carvalho. No entanto, o senhor ministro 
declarou na última quarta-feira, 16 de março, 
em Brasília, diante de mais de uma centena de 
lideranças sociais e eclesiais, participantes de um 
Simpósio sobre Mudanças Climáticas, que “há no 
governo uma convicção firmada e fundada que 
tem que haver Belo Monte, que é possível, que é 
viável. Então, eu não vou dizer para Dilma não fazer 
Belo Monte, porque eu acho que Belo Monte vai 
ter que ser construída.” [...] Esse posicionamento 
evidencia mais uma vez que ao governo só interessa 
comunicar-nos as decisões tomadas, negando-nos 
qualquer diálogo aberto e substancial. Assim, uma 
reunião com o ministro de Estado Gilberto Carvalho 
não faz nenhum sentido, razão pela qual resolvi 
declinar do convite. 

Presidenta Dilma, por que tanto descaso e tanta falta de conside-
ração? Que governo é esse que se diz democrático e não dialoga com 
ninguém? Que governo é esse que se diz popular e dos trabalhadores 
e se nega a conversar com o povo? Parece que voltamos ao tempo 
da ditadura! Será que a presidenta Dilma esqueceu o sofrimento e as 
torturas pelas quais passou? Hoje ela se aliou àqueles que, à época 
da ditadura, foram, direta ou indiretamente, os mandantes de seus 
algozes. Como entender isso? Como entender o comportamento do 
ministro Gilberto Carvalho, que se declara militante do Movimento 
Nacional Fé e Política? O que ele entende por fé e política? Diante 
de tanta arrogância e autossuficiência, a coordenação nacional do 
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Movimento Fé e Política deveria declarar o ministro Gilberto Carvalho 
“pessoa não grata”. Chega de hipocrisia!

Voltemos, porém, à carta de Dom Erwin: 

Nestes últimos anos não medimos esforços para 
estabelecer um canal de diálogo com o governo 
brasileiro acerca deste projeto. Infelizmente, 
constatamos que esse almejado diálogo foi 
inviabilizado já desde o início. As duas audiências 
realizadas com o ex-presidente Luiz Inácio Lula 
da Silva, em 19 de março e 22 de julho de 2009, 
não passaram de formalidades. Na segunda 
audiência, o ex-presidente nos prometeu que 
os representantes do setor energético, com 
brevidade, apresentariam uma resposta aos bem-
-fundamentados questionamentos técnicos feitos 
à obra pelo Dr. Célio Bermann, professor do Curso 
de Pós-Graduação em Energia do Instituto de 
Eletrotécnica e Energia da Universidade de São 
Paulo. Essa resposta nunca foi dada, como também 
nunca foram levados em conta os argumentos 
técnicos contidos na Nota Pública do Painel 
de Especialistas, composto por 40 cientistas, 
pesquisadores e professores universitários. 

Presidenta Dilma, por que tanta mentira? Por que tanto desres-
peito? Não se trata de ouvir ideias mirabolantes de um grupinho de 
pessoas exaltadas e irresponsáveis, mas argumentos técnicos emitidos 
por quarenta cientistas, pesquisadores e professores universitários. 
Mais uma vez, como no caso da transposição das águas do Rio São 
Francisco, ficou muito claro de que lado o governo federal está e 
quais são seus verdadeiros interesses. A continuação da carta não 
deixa dúvidas quanto a isso: 
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Observamos, pelo contrário, na sequência a essas 
audiências, que técnicos do Ibama reclamaram estar 
sob pressão política para concluir com maior rapidez 
os seus pareceres e emitir a licença prévia para a 
construção da Usina. Tais pressões políticas são 
de conhecimento público e motivaram, inclusive, 
a demissão de diversos diretores e presidentes do 
órgão ambiental oficial. Em seguida, foi concedida 
uma “Licença Específica”, não prevista na legislação 
ambiental brasileira, para a instalação do canteiro 
de obras.

Esse comportamento ditatorial e essa pressa só têm uma expli-
cação: a submissão servil e covarde do governo federal aos interesses 
das grandes empresas multinacionais e dos detentores do poder 
econômico. Quantos discursos vazios para ludibriar e enganar o povo! 
Quanta decepção! Quem diria que o Partido dos Trabalhadores (que 
hoje poderia ser chamado de “Partido dos Traidores”) chegaria a tanto!

Vejam o longo desabafo de Dom Erwin na carta: 

No dia 8 de fevereiro de 2011, povos indígenas, 
ribeirinhos, pequenos agricultores e representantes 
de diversas organizações da sociedade realizaram 
uma manifestação pública em frente ao Palácio 
do Planalto. Na ocasião, foi entregue um abaixo- 
-assinado contrário à obra, contendo mais de 600 
mil assinaturas. Embora houvessem solicitado uma 
audiência com bastante antecedência, não foram 
recebidos pela presidenta. Conseguiram apenas 
entregar ao ministro substituto da Secretaria Geral 
da Presidência, Rogério Sottili, uma carta em que 
apontaram uma série de argumentos para justificar 
o posicionamento contrário à obra. O ministro 
prometeu mais uma vez o diálogo e [referindo-se 
à carta, assegurou: é] “um relato que prezo, talvez 
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um dos mais importantes da minha relação política 
no governo […].  Vou levar este relato, esta carta, 
este manifesto de vocês, os reclamos de vocês [...]”. 
Até o momento, nenhuma resposta! [...] As quatro 
audiências – realizadas em Altamira, Brasil Novo, 
Vitória do Xingu e Belém – não passaram de mero 
formalismo para chancelar decisões já tomadas 
pelo governo e cumprir um protocolo. A maioria da 
população ameaçada não conseguiu se fazer presente. 
Pessoas contrárias à obra que conseguiram chegar aos 
locais das audiências não tiveram oportunidade real 
de participação e manifestação, devido ao descabido 
aparato bélico montado pela Polícia.

O bispo afirma ainda: 

Até o presente momento, os índios não foram 
ouvidos. As “oitivas” indígenas não aconteceram. 
Algumas reuniões foram realizadas com o objetivo 
de informar os índios sobre a Usina. Os indígenas 
que fizeram constar em ata sua posição contrária à 
UHE Belo Monte foram tranquilizados por funcio-
nários da Funai que as “oitivas” seriam realizadas 
posteriormente. Para surpresa de todos nós, as 
atas das reuniões informativas foram publicadas 
pelo governo de maneira fraudulenta em um docu-
mento intitulado “Oitivas Indígenas”. Esse fato foi 
denunciado pelos indígenas que participaram das 
reuniões. Com base nestas denúncias, peticionamos 
à Procuradoria Geral da República investigação e 
tomada de providências cabíveis. [...] A tese defen-
dida pelo Sr. Maurício Tolmasquim, presidente da 
Empresa de Pesquisa Energética (EPE), de que as 
aldeias indígenas não serão afetadas pela UHE Belo 
Monte, por não serem inundadas, é mera tentativa 
de confundir a opinião pública. Ocorrerá justamente 
o contrário: os habitantes, tanto nas aldeias como 
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na margem do rio, ficarão praticamente sem água, 
em decorrência da redução do volume hídrico. 
Ora, esses povos vivem da pesca e da agricultura 
familiar e utilizam o rio para se locomover. Como 
chegarão a Altamira para fazer compras ou levar 
doentes, quando um paredão de 1.620 metros de 
comprimento e de 93 metros de altura for erguido 
diante deles? Julgo fundamental esclarecer que não 
há nenhum estudo sobre o impacto que sofrerão 
os municípios à jusante, Senador José Porfírio e 
Porto de Moz, [nem] sobre a qualidade da água 
do reservatório a ser formado. Qual será o futuro 
de Altamira, com uma população atual de 105 mil 
habitantes, ao ser transformada numa península 
margeada por um lago podre e morto? Os atingidos 
pela barragem de Tucuruí tiveram que abandonar a 
região por causa de inúmeras pragas de mosquitos e 
doenças endêmicas. Mas os tecnocratas e políticos 
que vivem na capital federal simplesmente menos-
prezam a possibilidade de que o mesmo venha a 
acontecer em Altamira.

Quanta enganação! Quanta irresponsabilidade! Que vergo-
nha, presidenta Dilma! Dom Erwin, uma vida de luta em defesa dos 
direitos dos povos indígenas e da Amazônia, termina a carta fazendo 
um apaixonante apelo à opinião pública nacional e internacional. 
Ouçamos o apelo: 

Alertamos a sociedade nacional e internacional [de] 
que Belo Monte está sendo alicerçada na ilegali-
dade e na negação de diálogo com as populações 
atingidas, correndo o risco de ser construída sob 
o império da força armada, a exemplo do que vem 
ocorrendo com a transposição das águas do Rio São 
Francisco, no nordeste do país. O governo federal, 
no caso da construção da UHE Belo Monte, será di-
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retamente responsável pela desgraça que desabará 
sobre a região do Xingu e sobre toda a Amazônia. 
Por fim, declaramos que nenhuma “condicionante” 
será capaz de justificar a UHE Belo Monte. Jamais 
aceitaremos esse projeto de morte. Continuaremos 
a apoiar a luta dos povos do Xingu contra a constru-
ção desse “monumento à insanidade”. (Conselho 
Indigenista Missionário).

Realmente, a ganância e a busca do lucro a qualquer custo, 
características do sistema capitalista neoliberal, são como um rolo 
compressor que destrói e mata tudo o que encontra pela frente. Diante 
desse crime do poder público (a construção da UHE Belo Monte), 
que grita por justiça diante de Deus, os movimentos populares, os 
sindicatos e todas as organizações e entidades (civis e religiosas) 
que lutam para preservar e defender a vida no planeta não podem 
se omitir. Precisam organizar a resistência, nos contextos nacional e 
internacional, e combater esse crime com todos os meios legítimos 
possíveis. Chega de tanta iniquidade humana!

Goiânia, 7 de abril de 2011.



ESPIRITUALIDADE PASCAL

A concepção de espiritualidade está intimamente ligada à 
concepção de ser humano. Hoje, a antropologia filosófica e a antro-
pologia teológica, que integram os dados das ciências humanas, têm 
uma concepção unitária (não dualista) de ser humano. Mesmo na 
diversidade de abordagens e com enfoques diferentes, o ser humano 
é definido como um ser pluridimensional e plurirrelacional. 

Como ser pluridimensional, ele é corpo, é vida e é espírito. A 
palavra corpo significa o ser humano todo enquanto ser corpóreo. 
A palavra vida significa o ser humano todo enquanto ser vivente (ser 
biopsíquico). A palavra espírito significa o ser humano todo enquanto 
ser espiritual (ser pessoal). O sujeito é sempre o ser humano todo, e 
o destaque é dado a uma das dimensões do ser humano. Em outras 
palavras, o ser humano é totalmente corpo, é totalmente vida e é 
totalmente espírito (Emmanuel Mounier, O personalismo, Lisboa, 
Ed. Morais, 1964, p. 39). A corporeidade integra a sexualidade; o 
biopsiquismo e a espiritualidade se desdobram em outras dimensões. 
Cada uma das três marca o ser humano todo, ou seja, perpassa-o 
em sua totalidade, mas não é a totalidade dele. 

Como ser plurirrelacional (ser de relações), o ser humano se 
relaciona com o mundo (material e vivente), com os outros (seme-
lhantes) e com o Outro absoluto (Deus). Suas relações são sociais 
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(socioeconômicas, políticas, ecológicas e culturais) ou estruturais, e 
individuais ou interindividuais. As dimensões e as relações são cons-
titutivas do ser humano, ou, em outras palavras, fazem o ser humano. 

Com base nessas considerações de caráter antropológico, 
podemos dizer que a espiritualidade é o jeito humano de ser e de 
viver do ser humano enquanto ser espiritual. Ela envolve o ser hu-
mano todo, em todas as suas dimensões e relações. Ela perpassa, 
impregna e absorve a totalidade do ser humano, de sua existência. 
Como, porém, o ser humano, por ser histórico (situado e datado), 
é um vir-a-ser e um ser de busca permanente, ele pode, ao longo de 
sua vida no mundo e na sociedade, adquirir uma profundidade e in-
tensidade cada vez maior na vivência do “humano”, até o fim da vida. 
Portanto, a espiritualidade é, antes de tudo, espiritualidade humana. 
Ser espiritual significa ser “humano”, viver a humanidade em graus 
crescentes de profundidade e intensidade. Nunca ninguém exagera 
em ser humano, nunca ninguém é humano demais.

Para os cristãos, à luz da fé, a espiritualidade humana se torna 
espiritualidade cristã. Não pode, porém, ser espiritualidade cristã se 
não for primeiro (não no sentido cronológico, mas lógico) espirituali-
dade humana. A espiritualidade cristã é uma espiritualidade radical-
mente humana. Nós cristãos, em nome da fé, não temos o direito de 
ser omissos, mas devemos estar sempre na linha de frente em todas 
as lutas que visam tornar a sociedade e o mundo mais humanos.

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
dos seres humanos de hoje, sobretudo dos pobres e 
de todos os que sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos 
de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente 
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humano que não lhes ressoe no coração. (Concílio 
Vaticano II, A Igreja no mundo de hoje – GS, 1). 

Trata-se de uma solidariedade (compaixão) entranhável dos 
cristãos com toda a humanidade. Nós cristãos deveríamos ser, por 
assim dizer, especialistas em humanidade. 

As reflexões do Concílio Vaticano II sobre as singularidades 
do ser humano, do ponto de vista cristão, auxiliam os seguidores de 
Cristo na compreensão de sua própria essência. Na visão do Concílio, 

o mistério do ser humano só se torna claro ver-
dadeiramente no mistério do Verbo encarnado. 
[…] Cristo manifesta plenamente o ser humano ao 
próprio ser humano e lhe descobre a sua altíssima 
vocação. (GS, 22). 

Todo aquele que segue Cristo, o Homem perfeito, 
torna-se ele também mais ser humano. (GS, 41). 

A razão principal da dignidade humana consiste 
na vocação do ser humano para a comunhão com 
Deus. (GS, 19).  

A fé esclarece todas as coisas com luz nova. 
Manifesta o plano divino sobre a vocação integral 
do ser humano. E por isso orienta a mente para 
soluções plenamente humanas. (GS, 11). 

O texto não diz “soluções não somente humanas, mas também 
sobrenaturais” (visão dualista da vida humana), mas diz “soluções 
plenamente humanas.” Para os cristãos, o plenamente humano inclui 
a dimensão da fé. O cristianismo é um humanismo pleno, um huma-
nismo radical. Pela fé, os cristãos descobrem cada vez mais claramente 
o verdadeiro sentido da vida (na história), até o seu pleno, último e 
definitivo sentido (na meta-história).
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A espiritualidade cristã é uma espiritualidade pascal: cristo-
lógica, pneumatológica e trinitária (comunitário-eclesial). Viver a 
espiritualidade cristã significa viver como Jesus viveu, morrer como 
Jesus morreu, ressuscitar como Jesus ressuscitou. Em outras pala-
vras, significa fazer acontecer a Páscoa de Jesus na vida pessoal, na 
história humana e no mundo todo. A Páscoa (o mistério pascal), 
que é a passagem da morte (e de tudo o que a morte significa) para 
a vida (vida nova em Cristo, vida segundo o Espírito), é uma reali-
dade dinâmica, processual, que impregna a totalidade da existência 
humana no mundo. Para os cristãos, a vida é uma caminhada pascal. 
Precisamos, os cristãos, morrer dia a dia para tudo o que está errado 
em nossa vida, sepultando os nossos pecados, o ser humano velho. E, 
se morremos dia a dia, precisamos também ressuscitar continuamente 
para a vida nova em Cristo (o ser humano novo), até o fim da vida. 
Até a plenitude. “Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 
plenitude” (Jo, 10: 10).

De acordo com o Documento de Aparecida – DA (240),  
“a experiência batismal é o ponto de início de toda espiritualidade 
cristã que se funda na Trindade.” Tal perspectiva encontra eco em 
outras reflexões, como no canto litúrgico citado abaixo e em docu-
mentos de evangelização:

Banhados em Cristo, somos uma nova criatura, as 
coisas antigas já se passaram, somos nascidos de 
novo. (Canto litúrgico).

A vivência da escuta da Palavra, comunhão fraterna 
e compromisso com a justiça, alimenta e expressa 
a espiritualidade batismal, que configura o cristão 
com Cristo, que por amor entrega a sua vida para 
que todos tenham vida. (Diretrizes gerais da ação 
evangelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010, 87).
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O batismo completa, aprofunda e radicaliza (e a crisma con-
firma) a consagração batismal e nos insere no mistério de Cristo 
morto e ressuscitado. Cada batizado é chamado a seguir Jesus e a 
conformar a própria vida à dele, caminhando sempre em novidade 
de vida (Rm, 6: 4). A experiência íntima com o Cristo pascal cresce, 
desenvolve-se e consolida-se com a participação na Eucaristia, em 
que cada batizado se une com Cristo na oferta da própria vida ao 
Pai mediante o Espírito. A vida cristã é fundamentalmente vida em 
Cristo pelo dom do Santo Espírito, fruto da Páscoa. Ser espiritual 
significa viver segundo o Espírito de Deus. A espiritualidade tem 
a ver com tudo o que somos e fazemos, segundo o Espírito. É Ele 
quem “acende em nós o amor, a paixão por Jesus Cristo e nos leva 
a pautar toda a nossa vida pela intimidade com ele” (Irmã Veronice 
Fernandes, 2008).15

A espiritualidade cristã, como espiritualidade pascal, é o se-
guimento de Jesus. Alimenta-se “de uma verdadeira paixão por Ele, 
de uma amizade singular [...], de uma compenetração intimíssima, 
comunhão mesmo” (Dom Pedro Casaldáliga, Nosso Deus tem um 
sonho e nós também: carta espiritual às comunidades, X Encontro 
Intereclesial, Ilhéus, BA, 2000). No mundo de hoje, cujos desafios 
são para nós os apelos de Deus, vivamos, os cristãos, cada vez mais 
intensamente, a espiritualidade pascal como caminho de realização 
humana e de felicidade.

Goiânia, 21 de abril de 2011.



ESPIRITUALIDADE PASCAL E CAMPANHA 
DA FRATERNIDADE 2011

Pretendo, neste escrito, dar continuidade às reflexões do artigo 
“Espiritualidade pascal”, relacionando-as com o tema da Campanha 
da Fraternidade 2011. A espiritualidade cristã (radicalmente humana), 
por ser uma espiritualidade pascal (cristológica, pneumatológica e 
trinitária), brota da vivência, a cada dia mais profunda e mais envol-
vente, do ano litúrgico, que tem como centro a Páscoa.

De acordo com a tradição mais antiga da Igreja, a 
vida espiritual é ancorada na participação na liturgia. 
Na liturgia o tempo cronológico é transformado em 
tempo de Deus – kairológico. Tempo da ação de 
Deus, que sempre agiu em favor do seu povo. Ao fa-
zermos memória da Páscoa do Senhor, participamos 
de seu mistério de morte e ressurreição. Em outras 
palavras, fazer a memória do Cristo é participar; é 
entrar em comunhão com o seu corpo (tornar um 
só corpo com Ele e com os irmãos); é participar do 
seu destino; é participar da ressurreição na vida que 
brota da sua entrega. Quando nos reunimos para 
celebrar o mistério de Cristo, Ele mesmo, por seu 
Espírito, nos vai moldando à sua estatura, porque 
assume nossa vida em seu mistério (cf. At, 20: 7-12). 
O caminho de configuração com Cristo se dá pouco 
a pouco, no itinerário pedagógico-espiritual que o 
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ano litúrgico proporciona. Durante o ano litúrgico, 
que tem como eixo e fundamento a Páscoa, vamos 
progressivamente inserindo-nos no mistério pascal 
de Jesus Cristo. (Irmã Veronice Fernandes, 2008). 

A liturgia é a celebração do mistério pascal na vida e da vida 
no mistério pascal. 

A celebração litúrgica repercute na vida e a vida é 
celebrada. Celebração e vida estão intimamente 
ligadas. Como seguidores de Jesus Cristo, progres-
sivamente nos tornamos uma coisa só com ele. É 
um processo […] que atinge todo o universo e que 
se dá concretamente no cotidiano da nossa história. 
Cristo, embora tenha passado pela morte, venceu-a. 
Nós também venceremos. Acreditemos na vida. 
(Irmã Veronice Fernandes, 2008).

Na celebração do mistério pascal na vida e da vida no mistério 
pascal, ocorre a

recriação de nosso eu, [que adquire] a forma de 
Jesus Cristo ressuscitado, segundo o Espírito de 
Deus. É processo lento e sofrido, e ao mesmo tempo 
alegre e esperançoso, que deverá durar até a nossa 
morte. Perfazendo seu próprio caminho pascal, 
cada pessoa está ao mesmo tempo participando 
e colaborando na Páscoa de todo o tecido social, 
de toda a realidade cósmica (cf. Rm 8, 18-25) até 
à plena comunhão, quando Deus será tudo em 
todos (cf. 1Cor 15, 28). (Ione Buyst, Viver o mistério 
pascal de Jesus Cristo ao longo do ano litúrgico: um 
caminho espiritual. Semana de Liturgia, São Paulo, 
outubro de 2002). 
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A espiritualidade cristã como espiritualidade pascal é a “espi-
ritualidade da comunhão” (Documento de Aparecida – DA, 181, 307, 
316); é a “espiritualidade da comunhão com todos os que crêem em 
Cristo” (comunhão ecumênica) (DA, 189); é a “espiritualidade da 
comunhão missionária” (com todos os seres humanos) (DA, 203). Em 
outras palavras, é a espiritualidade do seguimento de Jesus de Nazaré.

O seguimento de Jesus é fruto de uma fascinação 
que responde ao desejo de realização humana, ao 
desejo de vida plena. O discípulo é alguém apaixo-
nado por Cristo, a quem reconhece como mestre, 
que o conduz e acompanha. (DA, 277). 

No seguimento de Jesus Cristo, aprendemos e pra-
ticamos as bem-aventuranças do Reino, o estilo de 
vida do próprio Jesus: seu amor e obediência filial 
ao Pai, sua compaixão entranhável frente à dor hu-
mana, sua proximidade aos pobres e aos pequenos, 
sua fidelidade à missão encomendada, seu amor 
serviçal até à doação de sua vida. Hoje, contem-
plamos a Jesus Cristo tal como os Evangelhos nos 
transmitem para conhecermos o que Ele fez e para 
discernirmos o que nós devemos fazer nas atuais 
circunstâncias. (DA, 139).

Como discípulos de Jesus Cristo e como Igreja povo de Deus, 
“sentimo-nos desafiados a discernir os ‘sinais dos tempos’, à luz do 
Espírito Santo, para nos colocar a serviço do Reino, anunciado por 
Jesus, que veio para que todos tenham vida e ‘para que a tenham 
em plenitude’ (Jo, 10: 10)” (DA, 33). Discernir os sinais dos tempos 
significa ouvir os apelos de Deus nos acontecimentos e sintonizar-nos 
com eles. A Igreja, em sua ação evangelizadora, ou seja, no anúncio 
da Boa Notícia do Reino de Deus, deve ser servidora e samaritana. 
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Precisamos, os cristãos, experimentar, cada vez mais, a “dinâ-
mica histórica do Espírito Santo”, “o fogo do amor que arde entre o 
Pai e o Filho. E esse fogo é Deus-amor divino que une as pessoas da 
Trindade. Esse mesmo amor está agindo, conforme a vontade das 
pessoas, também no cosmos inteiro” (Renoldo J. Blank, A dinâmica 
histórica do Espírito Santo. Vida Pastoral, jan.-fev. 2007, p. 7-8). Os 
cristãos tornamo-nos instrumentos para o agir do Espírito Santo na me-
dida do nosso compromisso em fazer acontecer a Páscoa (passagem 
da morte para a vida, vida nova em Cristo, vida segundo o Espírito), 
ou, em outras palavras, em fazer o Reino de Deus no mundo de hoje. 
Isso significa transformar estruturas injustas em estruturas justas, 
transformar egoísmo em amor, converter  mecanismos  de opressão 
em solidariedade, comutar atitudes de poder em fraternidade. No 
artigo a que me referi acima, Renoldo Blank assevera que

opor-se a tal transformação das estruturas significa 
tornar-se obstáculo ao agir do Espírito Santo, e 
isso ocorre também quando se tenta justificar tal 
oposição com argumentos religiosos. Tais atitudes 
o próprio Jesus já encontrou no seu tempo, e as 
suas advertências permanecem válidas para todas 
as épocas. (p. 7-8).

A Campanha da Fraternidade 2011 tem como tema “Fraternidade 
e a vida no planeta” e, como lema, “A criação geme em dores de parto” 
(Rm, 8: 22). 

Como profetas da vida, queremos [os cristãos] 
insistir que, nas intervenções sobre os recursos 
naturais, não predominem os interesses de grupos 
econômicos que arrasam irracionalmente as fontes 
da vida, em prejuízo de nações inteiras e da própria 
humanidade. (DA, 471). 
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Os religiosos, por ser a vida religiosa uma vida de especial 
consagração a Deus e “um projeto de vida cristã radical”, temos 
na Campanha da Fraternidade 2011 um papel de fundamental im-
portância. Nosso referencial é sempre a vida de Jesus de Nazaré, e 
nosso compromisso com a vida no planeta acontece nas situações 
concretas da realidade humana e cósmica, sobretudo naquelas que 
envolvem os empobrecidos, oprimidos e excluídos da sociedade. Aliás, 
se somos chamados a ser “profetas da vida”, essa deve ser a nossa 
luta, continuamente, e não só durante a Campanha da Fraternidade.

Por vocação, os religiosos somos chamados a dar a vida por 
amor a serviço da vida no planeta, ou, em outras palavras, a serviço do 
Reino de Deus, numa entrega que, dentro de nossas possibilidades, 
deve ser total e exclusiva. “Não existe amor maior do que dar a vida 
pelos amigos” (Jo, 15: 13). 

Somos chamados a ser não só “profetas da vida” (os religiosos 
e todos os demais cristãos), mas “radicalmente profetas da vida.” 
Hoje, na América Latina e no Caribe, a vida religiosa “é chamada a 
ser uma vida missionária, apaixonada pelo anúncio de Jesus-verdade 
do Pai, por isso mesmo radicalmente profética, capaz de mostrar, à 
luz de Cristo, as sombras do mundo atual e os caminhos de uma 
vida nova” (DA, 220).

Falando da ética do cuidado, a Campanha da Fraternidade 
2011: texto-base (94) nos lembra: 

É absolutamente necessário desejar que o resgate 
da responsabilidade ética motive e faça convergir 
ações de cunho social até de alcance planetário, 
visando o cuidado deste imenso ser vivo chamado 
planeta Terra. […] A opção pela vida é o grande 
referencial. Assim tem sido, e esta opção precisa 
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ser reafirmada, recolocando no centro da pauta da 
humanidade o cuidado com o mundo vital. 

Falando da dimensão crística do universo, o texto-base destaca:

O universo inteiro possui uma dimensão crística. 
A encarnação, vida, morte e ressurreição de Jesus 
Cristo possuem um significado cósmico, totalmente 
universal. A libertação da natureza, manipulada 
abusivamente pelo ser humano, está incluída na 
libertação do pecado humano para a vivência da 
liberdade concretizada no amor-serviço. Inclui as 
relações responsáveis e solidárias com as outras 
criaturas. Hoje, fica cada vez mais claro que a sal-
vação do ser humano é inseparável da salvação da 
criação toda (Rm 8,19-23). O destino de ambos 
está intimamente ligado. (183). 

Que a Páscoa e a Campanha da Fraternidade 2011 sejam, para 
todos nós, fonte inesgotável de vida nova.

Goiânia, 27 de abril de 2011.



PRIMEIRO DE MAIO, DIA DO TRABALHADOR: 
CAMINHADA NA REGIÃO NOROESTE DE GOIÂNIA

Hoje, como escreve Waldemar Rossi, metalúrgico aposentado 
e coordenador da Pastoral Operária da Arquidiocese de São Paulo, 
“estamos assistindo à mais vergonhosa capitulação das centrais sin-
dicais tradicionais aos interesses do capital nacional e internacional.” 
Sobretudo a CUT e a Força Sindical, verdadeiras inimigas nos anos 90, 
tornaram-se cúmplices na entrega dos nossos direitos ao capital e se 
unem para abafar a consciência e a memória histórica dos trabalhadores.

Celebrar, pois, o Primeiro de Maio hoje é

retomar a organização autônoma dos trabalhadores, 
a começar pelos locais de trabalho (fábricas, comér-
cio, hospitais, escolas, unidades públicas e também 
as comunidades), para reforçar os sindicatos que 
continuam comprometidos com os trabalhadores; 
é fazer novas experiências de organização e de lutas 
visando a construção de um outro instrumento de 
lutas que não repita os desvios ideológicos como vem 
acontecendo nos últimos 20 anos; é entrar nas lutas 
em defesa dos nossos direitos, pelas 40 horas sema-
nais, contra as reformas que visam eliminar direitos 
conquistados e que estão circulando no Congresso 
Nacional, entre tantas outras importantes.16 

16 www.correiocidadania.com.br 
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Em nossa realidade atual, existem diversos sinais da “retomada 
da organização autônoma dos trabalhadores.” Um desses sinais foi a 
caminhada que aconteceu no dia 1º de maio, de manhã, na Região 
Noroeste de Goiânia. Durante a caminhada foi distribuída, nas feiras 
livres e para todas as pessoas que se encontravam nas ruas, a carta 
aberta Prioridades da Região Noroeste, elaborada na assembleia po-
pular que aconteceu no dia 9 de abril, na Escola Municipal Nossa 
Senhora Aparecida, no bairro São Domingos. A carta apresenta as 
seguintes reivindicações, como direitos da população:

Saúde: Implantar o CAPS (Centro de Atenção 
Psicossocial), aprovado desde 1999. Aumentar o 
número de Agentes Comunitários da Saúde para 
cobrir as áreas em déficit – atualmente 60% da 
região. Construir a unidade PSF (Programa Saúde 
da Família) no bairro S. Domingos. Aumentar o nú-
mero de médicos nos CAIS (Centros de Assistência 
Integral à Saúde). Implantar o Hospital de Urgências 
na região;

Educação: Melhorar a estrutura física e pedagógica 
dos espaços educativos. Cobrir o déficit de profes-
sores nas escolas. Implantar colégio integral. Ampliar 
o atendimento dos CEMEIS (Centros Municipais 
de Educação Infantil) – construir novas salas.

Assistência Social: Melhorar a rede de atendimen-
to à criança e ao adolescente: escolas, Conselho 
Tutelar, Creas (Centros de Referência Especializados 
de Assistência Social), Cras (Centros de Referência 
de Assistência Social), PSF (Programas Saúde da 
Família) etc. Implementar políticas públicas para 
adolescentes e jovens com dependência de drogas. 
Implantar programa de abrigo para adultos que 
estão em situação de rua.
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Transporte: Aumentar o número de ônibus e dimi-
nuir os intervalos entre os carros de todas as linhas 
que servem os bairros da região, especialmente 
das linhas que vão à Estação Recanto do Bosque. 
Implantar novas linhas: da região ao Campus da 
Universidade Federal e uma linha circular entre os 
bairros da região. Ampliar os horários das linhas 
Expressos (Vitória e Floresta) – circular o dia todo.

Segurança Pública: Divulgar a finalidade da Polícia 
Comunitária e interagir com a população. Fazer cam-
panha de prevenção, fiscalização e conscientização 
contra a violência policial na periferia. Construir 
uma comissão mista entre sociedade civil, governo 
e Judiciário para apurar as denúncias de violência.

Trabalho: Criar centro de qualificação profissional 
na região. Inserir os jovens no mercado de trabalho 
(Programa Primeiro Emprego). Fiscalizar o trabalho 
infantil.

Cultura/Lazer/Esporte: Implantar um centro 
cultural na região. Ampliar as atividades artísticas 
e esportivas nos CRAS [...]. Ampliar praças, par-
ques, pistas de caminhada, ciclovia, ginásios ou 
quadras de esporte e gramar os campos de futebol. 
Descentralizar os programas culturais e valorizar os 
artistas populares da região.

Moradia/Infraestrutura: Regulamentar os lotes da 
região (escritura). Erradicar o déficit de habitação 
popular na região. Implantar rede de esgoto.

Meio Ambiente: Implantar parque de proteção 
ambiental e preservar o cerrado na região. Implantar 
a coleta seletiva do lixo em todas as áreas.

Participação Popular: Discutir os projetos, o or-
çamento, as políticas públicas e as prioridades com 
a comunidade local.
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São essas as reivindicações que a população da Região Noroeste 
de Goiânia apresenta ao poder público em sua carta aberta, espe-
rando que sejam atendidas o mais rápido possível. A população não 
quer migalhas, concedidas muitas vezes como se fossem favores dos 
governantes; ela exige seus direitos.

É urgente lutar contra a cooptação dos trabalhadores pelo 
governo, que se diz popular e dos trabalhadores, mas de fato não é. 
Isso envolve o combate do atrelamento de organizações sindicais e 
movimentos populares ao poder público e aos interesses do capital. 
Precisamos, como afirma Waldemar Rossi, “somar forças com os 
setores do movimento sindical e popular que ainda resistem aos 
ataques do capital e renovar o compromisso de lutar em defesa dos 
nossos direitos” (carta aberta Prioridades da Região Noroeste).

Quando necessário e possível, diálogo e negociação sim, mas 
com liberdade, independência e autonomia, de igual para igual e 
defendendo sempre os direitos dos trabalhadores (sem covardias e 
sem traições). Como diz o ditado, o povo “que ousa lutar constrói 
o poder popular.”

Goiânia, 4 de maio de 2011.



LULA, O PALESTRANTE DE LUXO DOS 
BANQUEIROS E DAS MULTINACIONAIS

No discurso da primeira convenção nacional do PT, em 1981, 
Lula afirmava que o partido então criado era “uma inovação histórica” 
e vinha para livrar a classe trabalhadora da condição de “massa de ma-
nobra dos políticos da burguesia.” Dizia que o sindicato é a ferramenta 
adequada para melhorar as relações entre o capital e o trabalho, mas 
que o partido existe para ir além: “Queremos que os trabalhadores 
sejam os donos dos meios de produção e dos frutos de seu trabalho.” 
Segundo ele, “o mundo caminha[va] para o socialismo”, e o PT, com 
sua mística radical, não tinha como propósito “buscar paliativos para 
as desigualdades do capitalismo” – ou seja, as desigualdades deveriam 
ser erradicadas de vez (Leo Lince, Lula, a metamorfose que ambula, 
14 abr. 2011).17 Lula, “quem te viu e quem te vê!”

Em fevereiro de 2011, escrevi um artigo com o título “Lula, um 
ex-operário deslumbrado pelo poder”, publicado no Diário da Manhã 
(7 fev. 2011, “Opinião Pública”, p. 18) e integrado a este volume. Hoje 
acrescento que Lula, o ex-sindicalista e ex-operário, é também um 
ex-presidente obcecado pela fama. Como o ex-presidente Lula pode 
ser tão oportunista e renegar sua própria história? Como pode ser tão 
ambicioso, tão ganancioso a ponto de se tornar um palestrante de luxo 
a serviço dos interesses dos banqueiros e das multinacionais, venden-



204

do sua própria dignidade humana e traindo seus ex-companheiros? 
É realmente um comportamento repugnante e totalmente antiético. 

Vejam só que absurdo! Lula, o novo empresário e novo rico, 
tornou-se o palestrante mais caro do Brasil. Segundo noticiou a im-
prensa, o ex-presidente cobra por uma palestra um cachê que vai de 
200 mil a cerca de 790 mil reais – por enquanto. Em março de 2011, 
a multinacional LG foi a primeira a contratar Lula para uma palestra 
no Brasil, com um cachê de 200 mil reais. A multinacional Telefónica 
convidou Lula para uma palestra em Londres, pela qual ele recebeu 
cerca de 300 mil dólares. Lula foi também a Washington, a convite 
da Microsoft, e a Acapulco, a convite da Associação dos Bancos do 
México. No dia 4 de maio de 2011, ele deu palestra em São Paulo, 
a convite do Bank of América Merril Lynch. E, quando Lula vai ao 
exterior, inclusive para essas palestras, viaja quase sempre em seu 
jatinho particular. Como custa caro o ex-operário, ex-sindicalista e 
ex-presidente Lula! Parece o mais valioso mascote dos detentores 
do poder econômico mundial. É inacreditável que ainda existam 
pessoas dispostas a ouvir as baboseiras do Lula, falando de si mesmo 
(se elogiando), dos feitos de seu governo e do aumento da presença 
(que tipo de presença?) do Brasil no cenário dos “donos” do mundo.

Segundo noticiou a imprensa, Lula aceitou também o convite 
da multinacional LG para fazer palestra na Coreia do Sul, com cachê 
de 500 mil dólares (cerca de 790 mil reais). Se confirmado o evento 
na Coreia do Sul, a receita de Lula em moeda estrangeira chegará a 
1,2 milhão de dólares, em três ou quatro meses. Trata-se realmente 
de uma afronta aos trabalhadores (ex-companheiros de Lula) e de 
um pontapé na cara dos pobres. Trata-se de um dinheiro que é fruto 
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da exploração dos trabalhadores pelas multinacionais e, portanto, 
de um roubo legalizado. O pior é que Lula sabe disso. 

A assessoria do ex-presidente não confirma o valor do cachê das 
palestras dele, e Paulo Okamoto, sócio do novo empresário petista 
Lula na empresa LILS, diz cinicamente que “é segredo de Estado” 
(Folha de S. Paulo, 4 de maio 2011, p. A9). Que desrespeito com o 
povo! Que vergonha! 

Esses fatos são mais do que suficientes para provar que Lula, 
como diz o sociólogo Leo Lince, é “a metamorfose que ambula.” 
Pessoalmente acho que, desde a campanha para o primeiro man-
dato de presidente da República, quando quis ganhar as eleições 
a qualquer custo e com qualquer meio, ele traiu os trabalhadores, 
seus ex-companheiros, aliou-se aos detentores do poder econômico 
mundial e usou sua popularidade (melhor seria dizer, seu populismo) 
a serviço dos interesses destes.

Permito-me sonhar: como seria diferente se Lula, em suas pa-
lestras, fosse aliado e porta-voz dos trabalhadores, denunciando a 
exploração das multinacionais e dos banqueiros, que, diga-se de 
passagem, tiveram no governo Lula o maior lucro já conseguido até o 
presente! Como seria bom se ele delatasse as estruturas de injustiça e 
a iniquidade do atual sistema econômico mundial. Nesse caso, seriam 
os movimentos populares e os sindicatos autênticos dos trabalha-
dores a convidar Lula para proferir palestras, e não os banqueiros e 
as multinacionais. Ele não ganharia cachês milionários, mas ganharia 
algo muito mais valioso, que seria a felicidade de servir gratuitamente. 
Nada vale mais que a alegria da missão cumprida. 

Em todo esse contexto, é mais do que oportuna a advertência 
do apóstolo Tiago, também para os novos ricos, como Lula: 
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E agora vocês, ricos: comecem a chorar e gritar por 
causa das desgraças que estão para cair sobre vo-
cês. Suas riquezas estão podres, suas roupas estão 
roídas pela traça; o ouro e a prata de vocês estão 
enferrujados; e a ferrugem deles será testemunha 
contra vocês, e como fogo lhes devorará a carne. 
Vocês amontoaram tesouros para o fim dos tempos. 
Vejam o salário dos trabalhadores que fizeram a 
colheita nos campos de vocês: retido por vocês, 
esse salário clama, e os protestos dos cortadores 
chegaram aos ouvidos do Senhor dos exércitos. 
(Tg, 5: 1-4). 

Lembremos: não são os milhões de dólares que fazem o ser 
humano feliz e realizado.

Goiânia, 13 de maio de 2011.



O NOVO CONSELHO DE ÉTICA DO 
SENADO: UM DEBOCHE PÚBLICO

O Conselho de Ética (?) do Senado, formado por quinze titu-
lares e quinze suplentes, foi criado em 1993 com o objetivo de zelar 
pela conduta dos 81 senadores que o compõem. Ganhou, muitas 
vezes, as páginas do noticiário por causa dos processos que, levados 
até ele, foram simplesmente arquivados. Só contra o presidente do 
Senado, José Sarney, foram arquivadas onze acusações. Em 2009, 
a oposição, insatisfeita com as absolvições de Sarney, deixou o ór-
gão como protesto. Depois de dois anos, o Conselho de Ética do 
Senado reiniciou, no dia 27 de abril de 2011, suas atividades,18 agora 
com novos conselheiros, como noticiou uma manchete da Folha de 
S. Paulo (27 abr. 2011, p. A4): “Novo Conselho de Ética tem Renan e 
aliados de Sarney”, que são treze senadores, incluindo o presidente 
do colegiado João Alberto Souza (PMDB-MA).

Vejam até onde chega o descaramento, ou, em outras palavras, 
a pouca-vergonha da maioria dos nossos senadores! Reparem a com-
posição do novo Conselho de Ética! Renan Calheiros (PMDB-AL) foi 
eleito membro titular do órgão “depois de responder a cinco processos 
por quebra de decoro parlamentar no Conselho de Ética do Senado.” 

18  www.r7.com



208

Juntamente com Renan, “foram escolhidos para compor o colegiado 
outros 14 senadores – grande parte com processos na Justiça.” Para 
presidir o Conselho, foi eleito, no dia 27 de abril, com 14 votos dos 15 
senadores presentes, o senador João Alberto Souza (PMDB-MA), que 
é amigo de Renan e de José Sarney. “Fiel aliado dos Sarney, governou 
o Estado em 1990 quando uma lei estadual doou um prédio histórico 
à família do presidente do Senado.” Apesar disso, com a maior cara 
de pau, ele promete independência – imaginem que independência!. 
“O conselho é cortar na própria carne [diz ele]. Já estou preparado, 
exerci o cargo duas vezes” (p. A4).

Continua o elenco dos senadores “éticos”: a vice-presidência 
do Conselho é ocupada por Gim Argello (PTB-DF), “investigado 
em inquérito que está no STF (Supremo Tribunal Federal) por ter 
alugado computadores com valor superfaturado quando era depu-
tado distrital em Brasília” (p. A4). São também membros do novo 
Conselho de Ética do Senado Valdir Raupp (PMDB-RO) e Romero 
Jucá (PMDB-RR). Valdir Raupp foi acusado de desvio de recursos 
quando era governador de Rondônia, entre 1995 e 1998, e responde 
a processo na Justiça. Romero Jucá, “em 2005, renunciou ao cargo 
de ministro da Previdência após suspeitas de que usou fazendas 
inexistentes como garantia para empréstimos” (p. A4).

Resumindo, 

dos 15 titulares do Conselho, oito respondem a 
inquéritos ou a processos no Supremo Tribunal 
Federal. Destes, o campeão é Renan Calheiros 
(PMDB-AL), cinco vezes processado por quebra 
de decoro parlamentar. Lembram-se de quando 
ele foi forçado a renunciar à presidência do Senado 
justamente para escapar de ser cassado por quebra 
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de decoro parlamentar? Para agravar a situação 
de absurdo, alguns desses senadores também já 
foram objeto de mais de um processo no próprio 
Conselho de Ética. E novamente Renan Calheiros, lí-
der do PMDB no Senado, é o campeão, com cinco 
representações.19

Mas que Conselho de “Ética” o Senado tem! Trata-se de uma 
verdadeira afronta aos eleitores. Será que os nossos senadores acham 
que o povo é bobo? É realmente o cúmulo do absurdo! Como estamos 
longe de uma prática política ética! 

Vemos com preocupação o acelerado avanço de 
diversas formas de regressão autoritária por via 
democrática que, em certas ocasiões, resultam em 
regimes de corte neopopulista. Isso indica que não 
basta uma democracia puramente formal [...], mas é 
necessária uma democracia participativa e baseada 
na promoção e respeito dos direitos humanos. Uma 
democracia sem valores [...] torna-se facilmente 
ditadura e termina traindo o povo. (Documento de 
Aparecida – DA, 74).

Por isso, precisamos “apoiar a participação da sociedade civil 
para a reorientação e consequente reabilitação ética da política” (DA, 
406a). Nessa direção, seria recomendável, por exemplo, a criação de 
instrumentos de controle externo. “Pensemos em quão necessária 
é a integridade moral nos políticos” (DA, 507). Uma outra prática 
política é possível e necessária. Lutemos por ela.

Goiânia, 21 de maio de 2011.



UM TRANSPORTE COLETIVO 
CAÓTICO E DESUMANO

Os usuários do transporte coletivo de Goiânia e da região 
metropolitana estão indignados com o aumento da passagem de 
ônibus sem as melhorias prometidas na operação do sistema em 
2008. No dia 21 de maio de 2011, em toda a região metropolitana, a 
passagem subiu de R$2,25 para R$2,50, e a do Eixo Anhanguera, de 
R$1,15 para R$1,25. “O reajuste foi definido em reunião da Câmara 
Deliberativa do Transporte Coletivo (CDTC), na noite da última 
quarta-feira (18), com base numa planilha de custo apresentada pela 
Companhia Metropolitana de Transportes Coletivos (CMTC)” (Diário 
da Manhã, 21 de maio 2011, p. 2). No dia 20 de maio, um dia antes 
do aumento da tarifa e por causa do próprio aumento, os usuários do 
transporte coletivo tiveram muita dificuldade para adquirir bilhetes 
de sitpass – passagens para os ônibus urbanos.

O reajuste do valor das passagens de ônibus (o contrato prevê 
que seja anual) é calculado com base no Índice Nacional de Preços 
ao Consumidor (INPC), no aumento de salário dos motoristas e na 
elevação do preço do óleo diesel. Segundo o Sindicato das Empresas 
de Transporte Urbano Coletivo (Setransp), as empresas não calculam 
tarifas, mas simplesmente repassam os custos do sistema à CMTC, 
numa planilha técnica, para que ela faça o cálculo. De acordo com 
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o Setransp, o aumento só não ocorreu no ano passado (o último foi 
em 2009) porque 

nem as empresas nem o poder público cumpriram 
todos os investimentos prometidos para o setor em 
março de 2008, quando foram renovados os con-
tratos de concessão para a exploração do serviço. 
Novos abrigos, nova frota, reforma e ampliação 
de terminais e garagens, e o Centro de Controle 
Operacional (CCO), deveriam ser realizados em 
cinco anos, e até agora foram feitos parcialmente. 
(O Popular, 19 de maio 2011, p. 3). 

Em janeiro de 2011, numa reunião extraordinária da CDTC, 
os prazos para o cumprimento das metas foram estendidos em mais 
um ano. Segundo um engenheiro, ex-integrante da CDTC, que pe-
diu sigilo da identidade, “existe a prática, por parte dos operadores 
[do sistema de transporte coletivo], de esperar que ônibus fiquem 
lotados para cumprir rotas e reduzir custos para as empresas” (p. 3). 
O engenheiro diz que 

a fiscalização da CMTC é “fantasiosa” quanto ao 
cumprimento de planilhas e que a CDTC sempre 
delibera sobre renovação de concessões e aumento 
de tarifas, mas jamais sobre as operações. Os fiscais 
não atuam, não há multas por atrasos. Há redução 
da frota com o argumento de reduzir custos e baixar 
as tarifas. Mas isso só reduz custos para eles mes-
mos. Porque, para o usuário, isso significa atrasos 
constantes e superlotação. (p. 3).

Ainda de acordo com o engenheiro, as planilhas não são cum-
pridas, e 
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terminais onde havia nove ônibus que atendiam três 
bairros passaram a operar com seis veículos. Para 
ajustar as planilhas, os operadores atrasam saídas, 
quando justamente há mais usuários à espera, o que 
gera superlotação. A prática é conhecida como “pla-
nilhão”. [Concluindo, ele diz que] deveriam colocar 
mais ônibus para reduzir intervalos de espera. (p. 3). 

Quantas artimanhas as empresas inventam por baixo dos pa-
nos em sua ganância e em sua sede de lucro, não se importando 
de consegui-lo às custas do sofrimento do povo! É realmente uma 
grande injustiça social! 

Vejam que situação trágica: “Noite de caos. Terminal destruí-
do, ônibus apedrejados, bombas de efeito moral, correria, usuários 
passando mal e outros sendo presos fizeram parte do cenário de 
guerra na noite de 20/05, no Terminal Padre Pelágio em Goiânia” 
(Diário da Manhã, 21 de maio 2011, p. 1-2). A causa imediata do caos 
parece ter sido um acidente entre dois caminhões e a consequente 
queda de energia na subestação do setor Campinas, o que, segundo 
a imprensa noticiou, deixou o trânsito congestionado e impediu a 
chegada dos ônibus no terminal. Na realidade, porém, esse fato só foi 
o estopim. A verdadeira causa é que a paciência do povo chegou ao 
limite, esgotou-se. Afinal, ele precisa todo dia do transporte coletivo 
para ir ao trabalho, voltar para casa e satisfazer outras necessidades.

Não dá mais para aguentar tanto descaso, tanta falta de res-
ponsabilidade do poder público com o transporte coletivo, que é um 
dos serviços básicos imprescindíveis. Entra governo, sai governo, e a 
situação caótica e desumana continua a mesma. Ônibus superlota-
dos e sujos, muitos deles em condições precárias, e constantemente 
atrasados. Parecem mais ônibus de carga do que de transporte de 
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pessoas humanas. É uma total falta de consideração e de respeito 
pela dignidade do povo trabalhador. É uma desumanidade, uma 
imoralidade pública estrutural e, podemos dizer, legalizada. 

As opiniões dos usuários do transporte coletivo sobre o au-
mento da passagem são muito significativas e reveladoras. Vejamos 
algumas: 

Pagaria até mais na passagem se houvesse serviço de 
qualidade. Do jeito que está, de graça é caro (Hélio 
Junior). (O Popular, 19 de maio 2011, “Opinião”, 
p. 3).

Cadê a qualidade do serviço prestado que justifica 
esse aumento? (Marcelo de Sá). (p.3).

Gostaria de ver a planilha de cálculos, cronograma 
de investimentos e a fundamentação disso tudo 
(Alex de Martini). (p.3).

Isso é resultado do abuso de poder da rede priva-
da, que não melhora o transporte público e ainda 
aumenta a tarifa (Jordana Borges). (p.3).

Lamentável, pois a qualidade é muito ruim! (Wesley 
Rosa Pinheiro). (p.3).

Desrespeito, não obrigam as empresas a reformar 
os terminais e aumentam o preço de um péssimo 
serviço! (Paulo Winicius). (p.3).

São opiniões que falam por si mesmas. Faltam realmente, na 
área do transporte coletivo (como, aliás, na área da saúde, da edu-
cação, do trabalho, da segurança e outras), políticas públicas que 
coloquem como prioridade absoluta a qualidade de vida do povo, 
e não o enriquecimento das empresas. Precisamos urgentemente de 
um transporte coletivo digno. Andar de ônibus deveria ser prazeroso 
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e repousante, e não cansativo e estressante. Talvez seja um sonho, 
mas o sonho pode se tornar realidade. Os recursos materiais existem. 
É só uma questão de vontade política. A pessoa humana, sobretudo 
os pobres e excluídos, deve estar sempre em primeiro lugar. 

Goiânia, 27 de maio de 2011.



O CASO PALOCCI: O TOMA LÁ, DÁ CÁ 
DE UMA POLÍTICA SEM ÉTICA

Semanas antes de assumir o cargo mais importante do governo 
Dilma Rousseff, o ministro Antônio Palocci (Casa Civil) comprou 
um apartamento de luxo em São Paulo por R$6,6 milhões. Um ano 
antes, Palocci havia adquirido um escritório na cidade por R$882 mil. 
Segundo o ministro, os dois imóveis foram comprados pela empresa 
de consultoria Projeto Administração de Imóveis, na qual ele possui 
99,9% do capital. 

Considerando o patrimônio de R$375 mil, declarado à Justiça 
Eleitoral em 2006, com as compras dos dois imóveis, 

Palocci multiplicou por 20 seu patrimônio nos qua-
tro anos em que esteve na Câmara – período imedia-
tamente posterior à sua passagem pelo Ministério 
da Fazenda, no governo Lula. [Observe-se que] o 
período no qual a empresa de consultoria Projeto 
ganhou mais dinheiro, cerca de R$10 milhões, foi 
quando o ministro Antônio Palocci (Casa Civil) 
tinha poder para acessar dados reservados e planos 
de investimentos do governo federal. [A empresa] 
faturou R$20 milhões em 2010. Metade desse 
valor foi contabilizado entre novembro e dezembro, 
meses em que Palocci acumulou a atividade em-
presarial com a função de coordenador da equipe 
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de transição da presidenta Dilma Rousseff. (Folha 
de S. Paulo, 15 de maio 2011, p. A4).

O caso Palocci já foi abordado pelos meios de comunica-
ção sob diferentes enfoques e com as mais variadas preocupações. 
O enfoque que interessa a muitos de nós brasileiros, bem como a 
preocupação que muitos de nós temos, é de caráter ético. Está claro 
que o ministro Palocci se aproveitou dos seus cargos públicos para 
o tráfico de influências, buscando, com o maior descaramento, seus 
próprios interesses pessoais. Não importa tanto saber se Palocci, 
devido à sua esperteza e às suas artimanhas políticas, conseguiu 
fazer o que fez de forma legal ou não. O que importa mesmo é saber 
que o comportamento político do ministro foi o de um aproveitador 
inescrupuloso e antiético. 

As reações da maioria dos políticos diante do caso Palocci 
deixam muitos cidadãos boquiabertos e totalmente indignados com 
o jogo sujo do toma lá, dá cá. Trata-se de uma prática política de-
savergonhada, despudorada e antiética. É realmente assustador! 
Até onde nós vamos? A crise política que o governo federal vive em 
decorrência do caso Palocci é enfrentada sem nenhuma preocupação 
com a ética. Alguns fatos ilustram muito bem essa realidade:

O governo se ampara na posição expressada pela 
Comissão de Ética Pública da Presidência, que se 
reuniu pela manhã (dia 16/05) e concluiu que não 
caberia ao grupo investigar a evolução patrimonial 
de Palocci, a não ser que alguma irregularidade es-
pecífica fosse apontada [...] Para nós – diz  Gilberto 
Carvalho em nome do governo – o assunto está 
encerrado e nós estamos muito satisfeitos com esse 
resultado. Vamos para frente. (Folha de S. Paulo, 17 
de maio 2011, p. A6). 
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Que cinismo! Que hipocrisia! Será que o governo acha que o 
povo é idiota? Vejam também o oportunismo das bancadas ruralista 
e evangélica (evangélica?):

A preservação de Palocci foi utilizada pelas bancadas 
ruralista e evangélica como “moeda de troca” para 
atingir os seus objetivos. Palocci, um dos principais 
articuladores do Planalto, nocauteado pelas denún-
cias, tornou-se presa fácil nas mãos dessas bancadas. 
As notícias da imprensa e dos movimentos sociais 
que acompanham a crise dão conta de que o governo 
aceitou votar e fazer concessões no Código Florestal 
para evitar a convocação de Palocci no Congresso. 
(Centro de Pesquisa e Apoio aos Trabalhadores/
Instituto Humanitas Unisinos, Elementos para uma 
análise da conjuntura da semana, 30 de maio 2011). 

Que prática política é essa? É realmente uma prática política 
antiética e repugnante, que dá nojo. Observem ainda o argumento 
interesseiro dos detentores do poder econômico: 

O possível enfraquecimento do ministro-chefe da 
Casa Civil, Antonio Palocci, causa desconforto 
em boa parte do mercado. Ainda que longe do 
comando da economia, ele é visto por muitos 
analistas como o interlocutor mais confiável do 
sistema financeiro, disposto a lutar contra mu-
danças bruscas na condução da política econô-
mica. Um Palocci fraco ou fora do governo tende 
a aumentar o grau de incerteza dos investidores 
em relação aos rumos da administração Dilma 
Rousseff na economia, embora isso não deva se 
traduzir em grande turbulência nos mercados 
ou em declarações mais enfáticas em defesa do 
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ministro. (Jorge Nogueira, O caso Palocci e a ética 
do mercado).20

Um economista que atuou no governo Fernando Henrique 
Cardoso afirma: “Para o mercado, Palocci é o integrante do governo de 
bom senso, com uma cabeça organizada, que pode evitar maluquices 
na economia.” Segundo o economista, a saída de Palocci seria mal 
recebida por “tirar uma âncora de uma certa racionalidade dentro 
do governo” (Jorge Nogueira, O caso Palocci e a ética do mercado).

Que “certa racionalidade” é essa? Não é, sem dúvida, uma 
racionalidade que abre caminhos novos e faz acontecer um projeto 
alternativo de sociedade, o chamado projeto popular; é a racionali-
dade do sistema financeiro mundial ou do sistema capitalista neo-
liberal vigente, que é um “sistema econômico iníquo” (Documento 
de Aparecida – DA, 385), um “sistema nefasto”, porque considera 
“o lucro como o motivo essencial do progresso econômico, a con-
corrência como lei suprema da economia, a propriedade privada 
dos bens de produção como um direito absoluto, sem limites nem 
obrigações correspondentes” (Populorum progressio – PP, 26). Enfim, 
um sistema que representa “o mal maior, o pecado acumulado, a raiz 
estragada, a árvore que produz esses frutos que nós conhecemos: a 
pobreza, a fome, a doença, a morte da grande maioria” (Bispos do 
Centro-Oeste, Marginalização de um povo: grito das igrejas, 1973).

O ministro Palocci é um homem público, que ocupa um cargo 
de muita responsabilidade no governo federal. E justamente por ser 
um homem público, diante das denúncias da imprensa a respeito 
do seu comportamento como político e como ministro, ele deveria 

20 www.midiaindependente.org, 23 de maio 2011.
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ser o primeiro interessado no esclarecimento dos fatos. Quem 
não deve não teme. Não dá para entender a atitude do ministro. 
Argumentando que os contratos têm cláusula de confidencialidade, 
ele não quer dar nenhuma explicação e se recusa a informar quem 
eram os seus clientes. Não dá para entender também a preocupação 
do governo federal em blindar o ministro Palocci com barganhas 
políticas – ameaças, concessões e acordos espúrios – para que a vida 
dele não seja investigada. Esse comportamento gera mais dúvidas, 
mais suspeitas e mais interrogações. Doa a quem doer, custe o que 
custar, a verdade deve ser dita. Essa é uma exigência ética. “A verdade 
vos libertará” (Jo, 8: 32). Finalmente, diante desse descalabro político, 
aparece uma luz, um motivo de esperança:

Procuradoria abre investigação sobre os bens de 
Palocci. (Folha de S. Paulo, 27 de maio 2011, p. A4).

Ministério Público Federal quer saber como o mi-
nistro conseguiu multiplicar patrimônio por 20 em 
quatro anos. (p. A4).

Cópias das declarações de Imposto de Renda de 
Palocci foram pedidas à Receita; petista terá que 
dar nomes de clientes. (p. A4).

O Ministério Público Federal abriu investigação para 
apurar se o ministro Antônio Palocci (Casa Civil) 
enriqueceu ilicitamente. (p. A4). 

Esperamos que o resultado da investigação seja divulgado 
para o conhecimento de todos, o mais rápido possível. A sociedade 
precisa de uma satisfação. Não dá mais para aguentar tanta falcatrua 
e tanta irresponsabilidade com a coisa pública.
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Todos os que lutamos por um outro mundo e uma outra po-
lítica possíveis concordamos com a perspectiva do Documento de 
Aparecida – DA (387) sobre a cultura imposta pelo neoliberalismo: 

A cultura atual tende a propor estilos de ser e viver 
contrários à natureza e à dignidade do ser huma-
no. O impacto dominante dos ídolos do poder, 
da riqueza e do prazer efêmero se transformaram, 
acima do valor da pessoa, em norma máxima de 
funcionamento e em critério decisivo na organização 
social. Diante dessa realidade, anunciamos, uma vez 
mais, o valor supremo de cada homem e de cada 
mulher. Na verdade, o Criador, ao colocar a serviço 
do ser humano tudo o que foi criado, manifesta a 
dignidade da pessoa humana e convida a respeitá-la 
(cf. Gn, 1: 26-30). 

Goiânia, 3 de junho de 2011.



UMA SAÚDE PÚBLICA CRIMINOSA

Na madrugada do dia 31 de maio de 2011, o aposentado José 
Fernandes, de 65 anos, morreu “aguardando vaga de UTI em um 
Cais, onde ficou internado durante cinco dias. O drama de José 
Fernandes e de sua família foi mostrado pela TV Anhanguera”  
(O Popular, 3 jun. 2011, p. 5). Perguntamos: Quem vai responder pela 
morte de José Fernandes? O que o Ministério Público está fazendo 
para que os responsáveis por esse crime sejam processados, julgados 
e punidos? A sociedade aguarda uma resposta.

Mesmo depois de anunciada, há quase um mês, a parceria 
entre as Secretarias Estadual (SES) e Municipal de Saúde (SMS), 
“os pacientes que precisam de atendimento em Unidade de Terapia 
Intensiva (UTI) continuam enfrentando horas e até dias de espera por 
uma vaga” (p. 5). Entre muitos casos, cito o de Reinaldo Alves Pereira, 
de 85 anos, já divulgado na imprensa. Reinaldo teve um acidente 
vascular cerebral (AVC) isquêmico e uma pneumonia. Foi internado 
às 11 horas do dia 30 de maio de 2011, no Cais Novo Mundo. A família 
precisou recorrer ao Ministério Público e ingressar com mandado 
de segurança para conseguir uma vaga na UTI. A vaga foi liberada 
por volta das 19 horas do mesmo dia. A pedagoga Elma Teresinha 
Pereira Carvalho, filha única de Reinaldo, contou: “Tenho convicção 
de que só conseguimos a vaga graças à intervenção de um vizinho, 
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que é vereador.” Meu pai, continua ela, “quase morreu esperando 
pela UTI.” Que descaso! Que falta de respeito!

Infelizmente, não são somente os doentes graves que estão 
insatisfeitos com a saúde pública. A reclamação é geral, e os motivos 
também. Reclama-se das estruturas físicas precárias dos centros de 
atendimento, da constante falta de médicos, da demora para conseguir 
consulta e para ser atendido, e do mau atendimento recebido nos 
consultórios. Só para citar um exemplo, no dia 2 de junho de 2011, 
como é comum acontecer, havia no Cais de Campinas, segundo os 
pacientes, apenas um médico atendendo.

Numa pesquisa realizada anonimamente em diversas unidades 
de saúde do município de Goiânia, no início de fevereiro de 2011, 
cronometrou-se a assistência prestada aos pacientes e constatou-se 
que, de vinte consultas observadas, a mais longa durou 5min40, e a 
mais curta – a de Vanusa Souza Cunha, de 35 anos – durou 33 segun-
dos, virando, inclusive, capa de jornal. O atendimento recomendado 
pelo Conselho de Medicina deve durar 20 minutos (O Popular, 6 fev. 
2011, capa, e p. 4-5). Que irresponsabilidade! Que situação crimi-
nosa! Apesar das medidas anunciadas para melhorar a qualidade do 
atendimento, a saúde pública continua uma verdadeira calamidade. 
Vanusa, procurada depois de três meses da consulta relâmpago de 33 
segundos, era o retrato da desesperança. Indignada pelo tratamento 
recebido antes e, sem esperança de que a situação pudesse mudar, 
afirma: “Prefiro sentir dor em casa que esperar pelo Sistema Único 
de Saúde (SUS). Nunca mais voltei ao Centro de Assistência Integral 
à Saúde (Cais) do Jardim Curitiba, na Região Noroeste de Goiânia. 
Dá até descrença de ir lá” (O Popular, 5 ago. 2011, p. 3).
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Há poucos dias, porém, Vanusa precisou novamente socor-
rer-se do SUS. Mais uma vez, sentiu na pele o que é depender da 
saúde pública. 

A mãe dela, idosa, precisa se submeter a um exame 
de endoscopia, cuja autorização parte da SMS. Para 
conseguir o “chequinho” que permitirá à mãe fazer 
o exame, Vanusa passou 11 horas numa fila, das 5 às 
16 horas, “sem almoço, sem lanche e em pé”. (p. 3). 

A história de Vanusa é o retrato fiel de uma legião enorme de traba-
lhadores que são obrigados a depender do SUS.

Há também reclamações frequentes sobre a falta de medi-
camentos nas farmácias das unidades de saúde. Aliás, há poucos 
dias, um trabalhador com neuropatia em estado muito avançado 
procurou-me desesperado pedindo ajuda, já que estava sem con-
dições de trabalhar e precisava urgentemente de dois remédios de 
uso contínuo, relativamente caros. Segundo ele, sua neuropatia é 
consequência do espancamento de que foi vítima durante a chamada 
Operação “Triunfo”, no bárbaro despejo dos moradores da Ocupação 
“Sonho Real”, no Parque Oeste Industrial, em 2005. O trabalhador 
mostrou-me um protocolo que deixaria qualquer ser humano in-
dignado com os dizeres que trazia: “Certifico, para os devidos fins, 
que nesta presente data 18/05/11, recebemos a receita do paciente 
[José, nome fictício] na farmácia da Secretaria Municipal da Saúde 
de Goiânia. Data provável da entrega dos medicamentos 18/06/11.” 
A farmácia da Secretaria Municipal de Saúde recebe a receita das 
mãos do paciente e marca para depois de trinta dias a data provável 
da entrega dos medicamentos. Que cinismo! Que humilhação! O 
próprio teor do protocolo soa como uma condenação à morte de 
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José e, indiretamente, é uma confissão de culpa do poder público 
municipal. 

O povo não tem nada a ver com a desculpa da falta de verbas, 
com o atraso no repasse delas pela União e pelo Estado. As relações 
entre as diversas instâncias de poder e as obrigações de cada ins-
tância são um problema político dos governantes. O povo, havendo 
necessidade, e sobretudo urgência, tem o direito de ser atendido 
imediatamente, e não depois de um mês, “com data provável.” 

A Constituição Federal reza que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recupe-
ração. (Art. 196). 

No entanto, a saúde pública, uma área tão vital, vem sendo histori-
camente escanteada. Os poderes públicos federal, estadual e muni-
cipal parecem estar, inclusive, tentando privatizá-la, mas de maneira 
sutil e velada, para não se tornarem impopulares, como no caso das 
chamadas Organizações Sociais, entidades que atuam em áreas de 
interesse público. Ora, em vez de tentar privatizar a saúde pública, 
por que os governos não se preocupam em promovê-la nos moldes 
traçados pela Constituição Federal? É só uma questão de prioridade 
política. A vida em primeiro lugar! 

Goiânia, 11 de junho de 2011.



PALOCCI CAIU, O CASO NÃO ENCERROU

Há poucos dias publiquei no Diário da Manhã (3 jun. 2011, 
“Opinião Pública”, p. 3) um artigo com o título “O caso Palocci: o 
‘toma lá, dá cá’ de uma política sem ética”, que agora integra também 
este volume. Depois dos novos desdobramentos do caso em questão, 
volto a falar sobre o assunto. Como sabemos, pela ampla cobertura 
que a imprensa deu ao fato, antes de assumir o cargo de ministro-
-chefe da Casa Civil do governo Dilma Rousseff, Antônio Palocci 
adquiriu, na cidade de São Paulo, um escritório por R$882 mil e um 
apartamento de luxo por R$6,6 milhões. Segundo o ministro, os dois 
imóveis foram comprados pela empresa Projeto Administração de 
Imóveis, na qual ele possui 99,9% do capital. Tomando como base 
o patrimônio de R$375 mil, declarado à Justiça Eleitoral em 2006, 
com a compra desses imóveis, Palocci multiplicou por vinte vezes o 
seu patrimônio nos quatro anos em que esteve na Câmara (Folha de 
S. Paulo, 15 de maio 2011, p. A4).

Por causa da crise que a denúncia causou ao governo Dilma 
Rousseff e depois de muitos conchavos políticos, Palocci caiu, mas 
o “caso Palocci” não se encerrou. A sociedade exige que o caso seja 
investigado e que, se comprovados (como tudo indica que serão) os 
crimes de enriquecimento por abuso de poder e tráfico de influência, o 
ex-ministro seja processado, julgado e condenado. Mas, infelizmente, 
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os crimes de colarinho-branco quase sempre são silenciados, esque-
cidos e empurrados para debaixo do tapete. No caso tratado, por 
exemplo, o procurador-geral da República, Roberto Gurgel, decidiu 
arquivar as representações que pediam a abertura de inquérito contra 
Antônio Palocci, por não existirem, segundo ele, indícios concretos 
de prática de crime nem justa causa para investigar o caso. 

O Ministério Público – diz Romeu Jucá (PMDB- 
-RR), líder do governo no Senado – analisou toda 
a documentação minuciosamente e apontou que 
não há irregularidade. Se não há irregularidade, 
não tem por que se querer fazer CPI ou convocar 
o ministro Palocci aqui no Senado. É um assunto 
de página virada.21  

O senador, pretendendo tampar o sol com a peneira, mente 
descaradamente, sabendo que aquilo que diz não é verdade. As 
denúncias são muito graves e a sociedade espera que todas elas se-
jam investigadas e esclarecidas, com a maior transparência possível. 
Não podemos permitir que a impunidade continue. É uma questão 
de justiça, uma questão de ética. 

O deputado federal Moreira Mendes (PPS-RO), expressando, 
a respeito do caso Palocci, os sentimentos da maioria dos cidadãos 
brasileiros, reagiu à decisão do procurador-geral da República dizendo: 

É absolutamente lamentável essa decisão do 
procurador-geral. Com essa  postura, o Ministério 
Público Federal passou a ser um apêndice, uma 
assessoria especializada do Palácio do Planalto. 
A instituição deixou de lado a responsabilidade 
constitucional de fiscalizar os atos do poder 

21  www.terra.com.br, 7 de junho de  2011.
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público. Ao engavetar os pedidos de investigação, o 
procurador-geral faz com que o Ministério Público 
perca credibilidade.22 

Na opinião do deputado, é “o fim” o MP desprezar os fortes 
indícios que pesam contra o ministro. “Ao que parece, nem isso 
sensibilizou o procurador. E se aparecer mais denúncias, vai ficar 
assim mesmo? E a satisfação que  o Ministério Público terá de dar à 
sociedade?”, indaga Moreira Mendes. 

Segundo ele, como se não bastasse a decisão do procurador-
-geral, o governo Dilma Rousseff submete o Congresso Nacional a 
uma situação constrangedora, ao tentar evitar que Antônio Palocci 
seja convocado por ele para explicar a fórmula pela qual conseguiu 
aumentar seu patrimônio vinte vezes em quatro anos. Por que tantas 
artimanhas para esconder a verdade dos fatos? Tudo isso suscita, com 
razão, muitas suspeitas. Se nas investigações houvesse honestidade, 
o primeiro interessado no esclarecimento dos fatos deveria ser o 
próprio Antônio Palocci.

O presidente nacional da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), 
Ophir Cavalcante, afirmou que recebeu com frustração e decepção a 
notícia da decisão do procurador-geral da República, Roberto Gurgel, 
de arquivar as representações contra o então ministro-chefe da Casa 
Civil, Antônio Palocci. Ninguém, comentou ele, 

vinha atribuindo culpa a quem quer que [fosse]. 
O que a sociedade esperava era a investigação da 
situação que envolvia o ministro Palocci por parte 

22  www.pps.org.br, 7 de junho de 2011.
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do Estado brasileiro, aí representado por quem 
pode fazê-lo, que é o Ministério Público Federal.23 

Segundo o presidente nacional da OAB, com a decisão de 
Roberto Gurgel, a leitura que se transmite à sociedade é, lamentavel-
mente, “a de que se conferiu uma senha para a impunidade neste país.” 
O sentimento maior, continua Ophir Cavalcante, é o de frustração 
e decepção, porque se negou à sociedade brasileira o direito de ver 
realizada a investigação acerca dos bens de um dos homens públicos 
mais influentes da República.

Ainda bem que, mesmo após o arquivamento das representa-
ções contra Antônio Palocci, as investigações continuam acontecendo 
no Ministério Público Federal de Brasília, no Ministério Público Federal 
de São Paulo e na própria Procuradoria-Geral da República – por 
iniciativa da oposição e da imprensa.

O País merece saber como o ministro-chefe da Casa 
Civil conseguiu tanto dinheiro em tão pouco tempo. 
Se é que teve mesmo clientela tão vasta enquanto era 
deputado federal, a que título seus clientes o paga-
ram? As deduções de impostos de tais pagamentos 
foram feitas corretamente ou houve irregularidade 
por incompatibilidade dos serviços realmente pres-
tados com as exigências da Receita? Isso sem contar 
a necessidade de verificação sobre possíveis vínculos 
entre a atividade de consultor e a influência de Palocci 
no governo. (Estadão, 8 jun. 2011).

Além das denúncias sobre o patrimônio de Antônio Palocci, 
surgiram outras duas denúncias contra ele. A primeira é a de que 
ele vive há quatro anos num apartamento alugado, de 640 metros 

23  www.oab.org.br, 7 de junho de 2011.
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quadrados e cujo dono, segundo a revista Veja (4 jun. 2011), é uma 
empresa fantasma, ou seja, de fachada. A empresa estaria em nome de 
um laranja de 23 anos, que mora num casebre de fundos na periferia 
de Mauá, no ABC Paulista, e recebe R$700 por mês para prestar-se 
ao papel de laranja. A segunda é a denúncia de que Antônio Palocci 
teria incorrido em um crime fiscal quando, no final de 2010, recebeu 
R$10 milhões relativos a contratos realizados entre 2006 e 2010 
pela empresa de consultoria Projeto. Numa entrevista concedida à 
TV Globo em 4 de junho de 2011, ele próprio admitiu ter recebido 
a quantia referida. 

Os que lutamos pela justiça e exigimos que as denúncias contra 
Palocci (e contra qualquer pessoa) sejam investigadas, muitas vezes, 
somos acusados de desestabilizar o governo e favorecer o retorno da 
direita. Mas, como indaga Milton Temer (“Contra Palocci e contra a 
direita farsante”, Correio Cidadania, 8 jun. 2011),

nesse contexto, o que cabe à esquerda? Calar-
-se para não se misturar com essa escumalha 
reacionária? Nem de perto. Cabe denunciar os dois 
como produtos inerentes do caráter essencialmente 
predatório dessa ordem econômica que oprime 
maiorias para enriquecer privilegiados. Dessa 
ordem capitalista. É isso que temos que deixar claro 
permanentemente. Embora estejamos taticamente 
coincidentes, até juntos, não estamos misturados. 
Estamos contra os dois: os que se venderam, 
como Palocci e seus aliados – dos maganos do 
PT aos cardeais desprezíveis do PMDB – e os que 
sempre estiveram cúmplices dos que corrompem e 
degradam as instituições ditas republicanas – PSDB, 
PFL e seus sucedâneos. E é por aí que fazemos a 
diferença. É por aí que nos fazemos imprescindíveis.
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Além do mais, qual é, na prática, a diferença entre Palocci e 
os políticos da chamada direita demotucana e sua mídia, se “Palocci 
sempre foi o homem de confiança do deus-mercado e dos barões 
da mídia, [se sempre foi] um político pragmático, centralizador e 
adepto da ortodoxia neoliberal?” (Altamiro Borges, Palocci caiu! E 
agora, Dilma?).24 E que dizer, então, do questionamento feito por 
um representante da esquerda sobre a adesão dos esquerdistas aos 
ideais da direita? Em uma reunião de líderes do PT, PSB, PC do B e 
PDT, ele discursou:

Precisamos estar atentos, pois a direita se prepara 
para voltar ao poder. Nessa seleta reunião, outro 
sujeito bradou com toda força: direita? Mas direi-
ta somos nós. Basta lembrarmos que ser direita é 
preservar a manutenção do sistema capitalista, e é 
isso o que nós fazemos diuturnamente. Talvez os 
senhores estejam se referindo à extrema-direita. 
Mas o Maluf, o Sarney, o Jader Barbalho, o Renan 
Calheiros, o Romero Jucá e todo o PMDB fisiológico 
já não estão do nosso lado? Por que pregar esse 
espantalho de uma direita que não passa de nós 
mesmos? (Gilvan Rocha, Que direita?).25 

Pensemos nisso. Enfim, os que lutamos por um outro mundo 
possível somos terminantemente contra toda prática política opor-
tunista e interesseira, toda prática política de conchavos, toda prática 
política do toma lá, dá cá, venha de onde vier. Queremos uma prática 
política que seja realmente humana e ética.

Goiânia, 17 de junho de 2011.

24  www.adital.com.br, 9 de junho de 2011.
25  www.correiocidadania.com.br, 20 de maio de 2011.



ILUMINAÇÃO PRECÁRIA E FALTA 
DE SINALIZAÇÃO NOS BAIRROS 

DA PERIFERIA DE GOIÂNIA

Quem anda a pé, de ônibus ou de carro nos bairros da periferia 
de Goiânia pode constatar a falta de sinalização no trânsito e também 
a precariedade da iluminação pública à noite. As intervenções, as 
benfeitorias e as melhorias realizadas pelo poder público munici-
pal são insuficientes e não acompanham o crescimento da cidade. 
Foram realizadas, é verdade, algumas obras que merecem o nosso 
reconhecimento, como, por exemplo, as obras de revitalização da 
Avenida do Povo e da Praça 16 de Outubro e a construção da Praça 
das Palmeiras Vereador Gari Negro Jobs, na Vila Mutirão. 

A Praça 16 de Outubro ganhou academia de ginás-
tica, parque infantil, bancos de madeira, lixeiras e 
pergolado. A Praça das Palmeiras Vereador Gari 
Negro Jobs, que antes era utilizada como depósito 
de lixo e entulho, agora conta com ornamentação 
e paisagismo, grama-esmeralda, nove espécies de 
palmeira, parque infantil, pergolado, academia de 
ginástica e floreiras. Trafegar pela região também 
ficou mais fácil com o alargamento da Avenida do 
Povo. O novo projeto da via, que abrange a Vila 
Mutirão e o Jardim Liberdade, incluiu o estreita-
mento do canteiro central e o alargamento das 
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pistas. Além disso, foi feito o plantio de árvores e 
grama-esmeralda e as passarelas ganharam vasos 
e iluminação especial.26 

Essas benfeitorias, que eram esperadas há muito tempo pela 
comunidade, foram inauguradas no dia 15 de abril de 2011 pelo pre-
feito de Goiânia, Paulo Garcia. Estiveram presentes o presidente da 
Companhia de Urbanização de Goiânia (Comurg), Luciano Henrique 
de Castro, o presidente da Agência Municipal de Obras (Amob), 
Iram Saraiva Júnior, além de secretários municipais e vereadores. 
Com as obras de reurbanização de canteiros e a construção de novos 
espaços, “têm surgido nichos de aconchego em lugares nunca antes 
imaginados”, destaca o prefeito. “A humanização desses espaços 
públicos tem por objetivo promover a melhoria da qualidade de vida 
e favorecer o lazer e a convivência dos moradores dos bairros onde 
estão sendo realizadas as obras.” 

Segundo as autoridades do município, com as obras da Vila 
Mutirão, a Prefeitura de Goiânia “democratiza o acesso a projetos 
[...] que até agora só haviam sido executados em setores nobres 
e centrais, como as Alamedas Eugênio Jardim e Coronel Joaquim 
Bastos, no Marista.”

Tudo isso é positivo, mas precisamos fazer alguns questiona-
mentos. Por que os setores mais ricos do ponto de vista econômico 
e, portanto, com maior poder aquisitivo são chamados de “setores 
nobres”? Por que aceitamos como sendo natural uma ideologia que 
valoriza as pessoas, os locais e os ambientes na base do ter, e não do 
ser? Por que achamos normal que seja o econômico a determinar a 
nobreza de um setor? Isso não demonstra um atraso cultural muito 

26  www.prefeituragoiania.stiloweb.com.br, 18 de abril de 2011.
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grande? Por que, por exemplo, a Vila Mutirão não pode ser conside-
rada um “setor nobre” tanto quanto o Setor Marista ou, quem sabe, 
até mais do que ele? Por que, quando é inaugurada uma obra pública 
nos bairros da periferia, costuma-se usar, nos discursos proferidos, 
uma linguagem que denota bajulação e submissão às autoridades? 
Por que se costuma agradecer às autoridades como se a obra inau-
gurada fosse um favor que elas fizessem ao povo? Será que o povo 
se esquece de que o dinheiro usado nas obras é dele?

O próprio estilo das reportagens jornalísticas dá a impressão de 
que, nos bairros ricos, as benfeitorias são consideradas um direito dos 
moradores e uma obrigação do poder público. Nos bairros pobres, 
ao contrário, as benfeitorias, quando realizadas, não são vistas como 
um direito dos moradores, mas como uma benevolência do poder 
público. Isso acontece porque, no sistema capitalista neoliberal, 
os governantes não governam para os pobres, mas para os ricos. 
Um exemplo claro disso é a história dos moradores da Ocupação 
“Sonho Real”, no Parque Oeste Industrial, já relatada neste e nos 
outros volumes desta coletânea. Para os pobres só restam migalhas 
que sobram da mesa dos ricos. Essas migalhas servem para manter 
os pobres submissos, como massa de manobra para fins eleitoreiros. 

Enfim, reconhecemos que as obras e benfeitorias realizadas na 
Vila Mutirão, assim como outras obras e benfeitorias, são uma con-
tribuição para a melhoria da qualidade de vida dos moradores e são 
motivo de esperança. Portanto, parabenizamos (não agradecemos) 
o prefeito e as demais autoridades municipais, que, ao menos nesses 
casos, cumpriram o seu dever. Constatamos também, com satisfação, 
que o povo está cada vez mais consciente da necessidade de respeitar 
os bens públicos, que são de todos, sem praticar vandalismos. 
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Apesar das obras e benfeitorias realizadas pela Prefeitura, so-
mos obrigados a admitir, porém, que a situação das ruas e de outros 
espaços públicos da periferia de Goiânia continua, em geral, precária 
e, em muitos casos, calamitosa. Como seria bom se todas as ruas e 
praças dos bairros periféricos de Goiânia fossem revitalizadas como 
a Avenida do Povo e a Praça 16 de Outubro! Mas, infelizmente, em 
sua maioria, essas ruas e praças estão cheias de buracos (talvez por 
causa do asfalto malfeito), sem meio-fio, sem faixas demarcando as 
ruas, sem faixas de pedestre, sem sinalização horizontal ou vertical 
nos quebra-molas e sem iluminação pública adequada. 

Tudo isso favorece os acidentes de carro e a prática de crimes, 
como roubos e assaltos. Quem sabe (é uma sugestão) chegou a hora 
de criar em Goiânia as subprefeituras, para um trabalho descentrali-
zado e mais eficiente, não só no que diz respeito à infraestrutura, mas 
também, e sobretudo, nas áreas da educação, da saúde, da moradia, 
do trabalho, da segurança e do transporte,  ou seja, nas áreas que têm 
por finalidade implantar políticas públicas em benefício do povo. A 
descentralização do trabalho na vida pública exige, porém, políticos e 
governantes honestos e éticos, que estejam a serviço do bem comum 
e cumpram suas tarefas com amor. Caso contrário, a descentralização 
oferece aos políticos e governantes a possibilidade de práticas de 
abuso de poder, de desvio de verbas públicas e de corrupção.

Esperamos que o poder público municipal olhe, com vontade 
política de buscar soluções, para as necessidades de infraestrutura 
e outras necessidades dos bairros da periferia de Goiânia, tomando 
com urgência as devidas providências para uma melhor qualidade 
de vida do povo.

Goiânia, 24 de junho de 2011.



PARA MEDITAR DURANTE A FESTA DO DIVINO PAI 
ETERNO: UMA REFLEXÃO TEOLÓGICO-PASTORAL

Celebramos no primeiro domingo depois da festa de 
Pentecostes, em comunhão com a Igreja universal (católica), a festa 
da Santíssima Trindade, que é, podemos dizer, a síntese de todas as 
festas. Na Arquidiocese de Goiânia, devido ao Santuário de Trindade 
em Goiás, temos o privilégio, a graça de celebrar mais uma vez essa 
festa, com destaque especial para o Divino Pai Eterno. Neste ano de 
2011, a festa acontecerá no primeiro domingo de julho, após a solene 
novena, com grande participação do povo de Goiás e do Brasil todo, 
já que está se tornando cada vez mais conhecida. 

Estamos também no terceiro ano de preparação do Sínodo 
Arquidiocesano, que tem como tema a caridade, o amor. Por isso, 
para a Igreja de Goiânia, a festa do Divino Pai Eterno se reveste, neste 
ano, de um sentido particular. Ela nos lembra que Deus é amor, que 
Deus é comunidade de amor, Pai, Filho e Espírito Santo. Como pro-
clamou o Sexto Encontro Intereclesial das CEB em Trindade, GO, há 
25 anos (em julho de 1986), “a Trindade é a melhor comunidade.” 

Quando afirmamos que Deus é amor, afirmamos, em primeiro 
lugar, que Deus é. 
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Deus disse a Moisés: Eu sou aquele que sou. E 
continuou: Você falará assim aos filhos de Israel: 
Eu Sou me enviou até vocês. (Ex, 3: 14). 

Eu garanto a vocês: antes que Abraão existisse, eu 
sou. (Jo, 8: 58). 

Deus é. Deus é a plenitude do ser. O ser humano (homem e 
mulher), como tudo o que existe, só é porque Deus é. Deus é a fonte 
do ser nos seres. “Nele vivemos, nos movemos e existimos” (At, 17: 28).

Cada um de nós pode dizer: Eu sou eu antes que alguém possa 
entrar em contato comigo, mas eu não sou eu (no sentido estrito do 
verbo ser) sem a presença ontológica (em linguagem filosófica) ou a 
presença criadora (em linguagem teológica) de Deus, que me põe no 
ser, como põe no ser tudo o que existe. Logo, Deus é mais íntimo de 
mim do que eu mesmo (Santo Agostinho: confissões, Livro III, 6, 11). 
“Quando eu me torno presente, ‘íntimo’, [de] mim mesmo, Deus, de 
certo modo, ‘já’ está em mim: presente em mim antes de mim mesmo” 
(Lucien Podeur, Imagem moderna do mundo e fé cristã, Paulinas, 1977, 
p. 127). A presença ontológica de Deus atinge o real por dentro, e não 
por fora; é nisso que se funda toda relação com Deus. Pela presença 
ontológica, “Deus está no mais profundo da realidade; ele é o fundo, 
porque é o fundamento transcendente (absoluto) de tudo” (p. 128). 

Depois de afirmar  (no sentido lógico, e não cronológico) que 
Deus é, afirmamos também que Deus é amor (1Jo, 4: 8). O amor é a 
natureza de Deus, é o ser de Deus. O ser humano é criado à imagem 
e semelhança de Deus: “Deus disse: façamos o ser humano à nossa 
imagem e semelhança” (Gn, 1: 26). O ser humano é criado por amor, 
porque Deus é amor. Portanto, o ser humano é amor. O amor, que é 
a natureza de Deus, é também a natureza do ser humano, é o ser do 
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ser humano. “O amor é o meu peso. Para qualquer parte que vá, é 
ele quem me leva” (Santo Agostinho: confissões, Livro XIII, 9).

O que significa, para o ser humano, ser amor? O amor define 
e envolve a totalidade do ser humano no mundo, a totalidade de sua 
existência, em todas as suas dimensões e relações: relações com o 
mundo (material e vivente), com os outros (semelhantes) e com o 
Outro absoluto (Deus). Essas dimensões e relações são históricas, 
situadas (no espaço) e datadas (no tempo). Por sua vez, essas di-
mensões e relações históricas são dimensões e relações estruturais 
(sociais, econômicas, políticas, ecológicas e culturais) e relações 
individuais ou interindividuais  (corpóreas, incluindo a sexualidade, 
biopsíquicas, espirituais ou pessoais). Toda dimensão e relação do 
ser humano marca o ser humano todo, mas não é a sua totalidade. 
O amor é, portanto, o jeito humano (e não desumano) de ser e viver 
em todas as dimensões e relações do ser humano. 

Ora, se o ser humano é criado por amor, ele é criado também 
para amar. Existe para isso. Essa é a sua condição existencial. “Somos 
o que amamos” (Santo Agostinho, Cidade de Deus, Livro XIV, 28), 
isto é, nossa essência está definida pelo que amamos. Mas o que é 
realmente amar? Amar é a vocação ontológica do ser humano, ou 
seja, a vocação do ser humano enquanto tal. Amando, o ser humano 
encontra o verdadeiro sentido da vida; amando, ele é feliz, realizado. 
Comentando sobre a importância do amor, Santo Agostinho enfatiza: 

Ama e faze o que quiseres. Se te calas, cala-te 
movido pelo amor; se falas em tom alto, fala por 
amor; se corriges, corrige por amor; se perdoas, 
perdoa por amor. Tem no fundo do coração a raiz 
do amor: dessa raiz não pode sair senão o bem! 
(Santo Agostinho, Comentário à Primeira Carta de 
João, Livro VII, 8).
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E o que significa, para o ser humano, amar? Se amar é a sua 
vocação ontológica, amar significa ser mais, cada vez mais, ser hu-
mano e viver sempre mais intensamente sua humanidade, em todas 
as dimensões e relações. O ser humano, sendo pluridimensional e 
plurirrelacional, é um vir-a-ser, um ser de busca permanente.

A vocação ontológica (vocação do ser humano enquanto tal) 
se constitui e acontece na história: no tempo e no espaço. Há uma 
dialeticidade, ou, em outras palavras, uma interdependência entre 
o ontológico e o histórico. Podemos dizer que o ser humano é en-
quanto histórico, e é histórico enquanto é. A vocação ontológica do 
ser humano torna-se vocação histórica. O ser humano é chamado – 
permito-me criar uma palavra – a “amorizar” o mundo e a sociedade 
em que vive, isto é, a impregnar esse mundo e essa sociedade de amor. 

Por ser racional e por ter a possibilidade histórica de ser livre 
(liberdade situada e datada), o ser humano tem também a possibi-
lidade histórica de não amar. O não amar (o desamor, o egoísmo) é, 
porém, uma distorção da vocação ontológica do ser humano. Não 
amando, o ser humano perde o sentido da vida; não amando, ele é 
infeliz, frustrado. 

 A vocação ontológica do ser humano, que se torna vocação 
histórica, torna-se também vocação meta-histórica. O ser humano 
histórico meta-historiciza-se (transcende) constantemente até a 
plena meta-historicização (plena transcendência), além do tempo e 
do espaço, além da morte. Essa meta-historicização, até a plenitude, 
acontece e se constitui para a vida (Reino de Deus, vida eterna) ou 
para a morte (antirreino de Deus, morte eterna).

A vida eterna, que é o Reino de Deus, começa aqui na terra e 
acontece em todas as dimensões e relações humanas. “Todo amor 
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quer eternidade – o amor de Deus não só a deseja, como a realiza 
e é”, assinala Joseph Ratzinger (Introdução ao cristianismo: preleções 
sobre o símbolo apostólico, Ed. Herder, São Paulo, 1970, p. 302). 
Bento XVI também fala, na encíclica Deus caritas est, da eternidade 
do amor de Deus: 

O amor promete infinito, eternidade – uma realidade 
maior e totalmente diferente do dia a dia da nossa 
existência. (p. 5).

O amor [...] visa o definitivo: o amor visa a eterni-
dade. (p. 6). 

Nas palavras do padre João Batista Libanio, “a eternidade não 
se ganha nem se perde, mas é o amor que vivemos aqui e ultrapassa o 
tempo e espaço para dentro da infinitude de Deus. Então toda pessoa 
que ama não ganha o céu, é já a eternidade feliz iniciada” (Só se salva e 
ganha a vida eterna quem aceita Jesus? Nesse caso, só os cristãos serão 
salvos? Vida Pastoral, jul.-ago. 2011, p. 3). Desse artigo, cujo título é 
uma pergunta, destaco mais duas perguntas do autor. A primeira é: 
“Alguém que foi radicalmente egoísta, que não amou seu irmão, poderá 
salvar-se, quer seja cristão de batismo, quer não? A resposta soa: não. 
Não porque Deus o condene, mas porque ele se constituiu um ser sem 
amor. E ser-sem-amor é idêntico a inferno” (p. 3). 

A segunda pergunta é: “Quem saiu de si, amou os irmãos, foi 
fundamentalmente próximo aos demais, se salva, quer seja cristão, 
quer não? Sim. [E] mais: ele já é céu aqui na terra e, depois da morte, 
revelar-se-á plenamente a verdade de tal vida” (p. 3-4). Podemos, 
então, dizer:
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Cristão que não ama não estabelece nenhuma rela-
ção de amor e de eternidade com Deus. Portanto, 
não pode conviver com um Deus que é amor, por-
que não quer amar. Um não cristão que ama está 
em íntima relação com o Deus que é amor e, por 
conseguinte, já começou a ser céu e o será eterna-
mente. Mais correto é dizer que somos céu e não 
que vamos ao céu. E só se é céu pelo amor. E o 
contrário. Não perdemos a vida eterna, não vamos 
para o inferno, como se fosse um lugar, mas nos 
tornamos inferno, porque não amamos. [...] Se 
amamos os irmãos, somos comunidade de amor. 
E a vida eterna não é nada mais que comunidade 
de amor entre nós na força do amor de Deus que 
nos sustenta no ser para sempre. (p. 4). 

E Jesus de Nazaré? Ele é o Cristo, o Ungido, o Messias, o 
Salvador, o Filho de Deus, o Enviado do Divino Pai Eterno. Nele nos 
tornamos filhos de Deus, filhos do Divino Pai Eterno. “A prova de que 
vocês são filhos é o fato de que Deus enviou aos nossos corações 
o Espírito de seu filho, que clama: Abba, Pai!” (Gl, 4: 6). Jesus de 
Nazaré é aquele que viveu o amor em grau máximo e nos possibilitou 
vivê-lo. Retomando as palavras do profeta Isaías e fazendo delas o 
seu programa de vida, Jesus afirmou: 

O espírito do Senhor está sobre mim, porque ele 
me consagrou com a unção para anunciar a Boa 
Notícia aos pobres; enviou-me para proclamar a 
libertação aos presos e aos cegos a recuperação da 
vista; para libertar os oprimidos e para proclamar 
um ano de graça do Senhor. [...] Hoje se cumpriu 
essa passagem da Escritura, que vocês acabam de 
ouvir. (Lc, 4: 18-19, 21). 
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O hoje de que fala Jesus não é só o hoje do tempo dele, mas é 
também o nosso hoje. Os cristãos, como discípulos, somos chama-
dos a continuar a missão de Jesus “hoje”, no mundo e na sociedade 
em que vivemos.

Jesus de Nazaré veio ao mundo para anunciar a Boa Notícia 
do Reino de Deus, denunciando tudo aquilo que é contrário à sua 
realização. O Reino de Deus 

é a grande utopia (seu horizonte ideal e final), que 
permeia toda a Bíblia. O reconhecimento do úni-
co Deus vivo e libertador leva o povo a promover 
relações de partilha e fraternidade, dirigindo a so-
ciedade e a história para a sua meta final: liberdade 
e vida em plenitude. Longamente preparado no 
Antigo Testamento, o Reino de Deus tornou-se o 
centro do anúncio de Jesus. 
[A utopia do Reino de Deus] acontece historica-
mente toda vez que há triunfo da justiça sobre a 
injustiça. (Bíblia Sagrada, Edição Pastoral, Pequeno 
vocabulário: verbetes Reino de Deus e Utopia, 
Edições Paulinas, 1990).

Como Deus é amor, todos os que amam fazem acontecer o 
Reino de Deus, mesmo que não conheçam Jesus nem tenham com ele 
uma relação explícita. “Desconhecendo Jesus, mas amando, alguém 
participa da fé nele. E por isso já vive incoativamente a eternidade 
(o Reino de Deus) na medida do amor” (João Batista Libanio, Só 
se salva e ganha a vida eterna..., Vida Pastoral, jul.-ago. 2011, p. 3). 

Celebrar, pois, a festa do Divino Pai Eterno significa celebrar 
o amor de Deus em nossa vida e a nossa comunhão de amor com 
Ele. Significa amar e assumir, como romeiros do Divino Pai Eterno, o 
compromisso de fazer acontecer o Reino de Deus no mundo de hoje. 
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As romarias, realizadas durante o ano todo, mas sobretudo durante 
a novena de preparação da festa, devem ser um sinal do desejo dos 
cristãos católicos de caminhar juntos, com abertura ecumênica e 
respeito às diferenças. E caminhar como discípulos missionários de 
Jesus Cristo, para que nele todos os povos tenham vida. Esse é o 
desejo do próprio Cristo: que todos se amem uns aos outros e que 
todos tenham vida.

Eu sou o caminho, a verdade e a vida. (Jo, 14: 6). 

Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em 
abundância. (Jo, 10: 10). 

Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu 
Filho. Quem tem o Filho, tem a vida; quem não 
tem o Filho de Deus, não tem a vida. (1Jo, 5: 11-12). 

Jesus, que tinha amado os seus que estavam no 
mundo, amou-os até o fim. (Jo, 13: 1). 

Depois de lavar os pés dos discípulos, ele disse: Eu 
lhes dei um exemplo: vocês devem fazer a mesma 
coisa que eu fiz. (Jo, 13: 15). 

Amem-se uns aos outros assim como eu amei vo-
cês. Não existe amor maior do que dar a vida pelos 
amigos. (Jo, 15: 12-13). 

A imagem conhecida como sendo do Divino Pai Eterno, do 
Santuário de Trindade, GO, é, na realidade, a imagem da Santíssima 
Trindade – Pai, Filho e Espírito Santo – coroando Maria, que é, ao 
mesmo tempo, a mãe de Jesus e a discípula mais perfeita dele. Maria 
sendo coroada na imagem da Trindade tem uma densidade teológica 
particular e significa a glória, a meta para a qual tende toda a huma-
nidade. Significa o mergulho completo da humanidade no mistério 
do amor de Deus, que é a plenitude do mistério pascal: a vida nova 
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em Cristo, a vida segundo o Espírito, a vida eterna. Significa, enfim, 
a plenitude do Reino de Deus, a plena humanização de Deus e a 
plena divinização do ser humano (homem e mulher) na mais perfeita 
comunidade de amor.  

Termino minha reflexão teológico-pastoral com um alerta, muito 
atual, para os que somos discípulos missionários de Jesus Cristo, para 
os que somos Igreja. A Boa Notícia do Reino de Deus, o Evangelho, 
não se prega com ostensão e brilho, mas com loucura e fraqueza 
(1Cor, 2: 1-5). O verdadeiro brilho da verdade (cf. a oração do 13º 
domingo do Tempo Comum) está em nossa fraqueza, quando não mais 
escurecemos a luz de Deus em nós e, por nossa fraqueza, nos tornamos 
um convite à generosidade mais profunda do nosso semelhante. 
Quanta insensatez é pensar que abriremos os corações com eventos 
sensacionais e organizações poderosas, que quase inevitavelmente 
estragam as pessoas que nelas “funcionam” (Pe. Johan Konings, SJ, 
Vida Pastoral, seção Roteiros homiléticos, maio-jun. 2011, p. 62-63).

Enfim, unidos a todos os que lutam por um outro mundo pos-
sível, sejamos, os cristãos, “profetas da vida”, como diz o Documento 
de Aparecida – DA (471). Em todas as dimensões e relações humanas, 
andemos como tal. Esse é o sentido da festa do Divino Pai Eterno.

Goiânia, 2 de julho de 2011.



AS MORTES NO SISTEMA PÚBLICO DE 
SAÚDE: QUEM VAI RESPONDER POR ELAS?

Há menos de um mês, escrevi um artigo com o título “Uma 
saúde pública criminosa” (Diário da Manhã, 11 jun. 2011, “Opinião 
Pública”, p. 3). Lendo agora as manchetes das imprensas nacional e 
local a respeito da saúde pública, fiquei profundamente indignado e 
senti a necessidade de voltar a escrever sobre o assunto. A situação 
da saúde pública é realmente uma calamidade e um descalabro total. 
Tanto desrespeito com o povo nos deixa abismados. Vejamos, por 
intermédio da imprensa, alguns exemplos desse cenário: 

Saúde perde R$12 bi por maquiagem de estados. 
(Folha de S. Paulo, 4 jul. 2011, p. 1). 

Maquiagem infla gastos com saúde em R$12 bi-
lhões. (p. 4). 

Estados usam despesas de outras áreas para cum-
prir exigência constitucional. Prestações de contas 
entregues a Ministério incluem investimentos em 
presídios, educação e até aposentadorias. Ministério 
diz que Estados declaram mais gastos com saúde 
do que realizam de fato. (p. 4).

A Emenda Constitucional nº 29, de 13 de setembro de 2000, 
determina que os estados invistam na saúde pública 12% de suas 
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receitas, no mínimo. No entanto, como se vê, a maioria dos estados 
não cumpre a legislação. 

Os 27 Estados declaram gastos de R$115 bilhões 
com saúde de 2004 a 2008. Depois de examinar 
suas prestações de contas, o ministério concluiu que 
R$11,6 bilhões se referiam a despesas com outras 
áreas, que não poderiam ser usadas para cumprir 
a lei. Esse dinheiro corresponde a 10% dos gastos 
informados pelos Estados nesses cinco anos e seria 
suficiente para manter por um ano 13 ambulân-
cias do SAMU (Serviço de Atendimento Móvel de 
Urgência) em cada um dos 5,5 mil municípios do 
país. (Folha de S. Paulo, 4 jul. 2011, p. 4).

Que absurdo! Que irresponsabilidade! Os noticiários comen-
tam também as consequências dessa irresponsabilidade na saúde 
pública em Goiânia:

[Sessenta e dois] morreram em um mês à espera 
de UTI. (O Popular, 5 jul. 2011, p. 1). 

Duas pessoas morrem por dia à espera de vaga 
em UTI. (p. 3). 

Sessenta e um pacientes morreram no mês de junho 
em Goiânia, internados em Centros de Atendimento 
Integral à Saúde (Cais), ou no Hospital de Urgências 
de Goiânia (Hugo), enquanto aguardavam vaga de 
Unidade de Terapia Intensiva (UTI), o que corres-
ponde a uma média de duas mortes diárias. (p. 3).

O drama da falta de vagas para internação em leitos especiali-
zados de UTI se prolonga dia a dia. Só no mês de junho de 2011, regis-
trou-se uma média diária de 14 pacientes na fila de espera. O tempo 
de espera chega a 4 dias ou mais. Segundo a Secretaria Municipal 
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de Saúde, Goiânia conta com 315 leitos de UTI contratados, que 
internam mensalmente 12 mil pessoas (p. 3).

Agora pergunto: Quem vai responder  judicialmente pelos 
62 pacientes que, em um mês, morreram no Hugo e nos Cais de 
Goiânia enquanto aguardavam uma vaga de UTI?  São, em média, 
2 pessoas mortas por dia, só em Goiânia. Trata-se de verdadeiros 
assassinatos cometidos pelo sistema público de saúde. Será que essa 
trágica realidade não diz nada às nossas autoridades? Parece que nos 
acostumamos a conviver com ela como algo natural.

Negar assistência às pessoas em casos de urgência ou perigo 
de vida é crime de omissão de socorro. O Código Penal reza: 

Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, à criança abandonada ou extravia-
da, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado 
ou em grave e iminente perigo de vida; ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena 
- detenção, de 1 (um) a 6 (seis) meses, ou multa. 
(art. 135). Parágrafo único - A pena é aumentada 
de metade, se da omissão resulta lesão corporal de 
natureza grave, e triplicada, se resulta a morte.

O secretário de Saúde do município de Goiânia, Elias Rassi 
Neto, para tentar reduzir o número de óbitos, a fila e o tempo de espera 
de uma vaga de UTI, assinou três portarias com algumas medidas para 
a renovação do convênio com os hospitais particulares. A primeira 
(válida só para pacientes adultos e entubados) é “a mais abrangente 
delas” e “aumenta em 50% o valor médio da diária de UTI, que é de 
R$478,72, e vai para R$718,08” (O Popular, 5 jul. 2011, p. 3). 

A segunda portaria “quase triplica o valor pago pela diária de 
UTI para queimados” e também “aumenta de dois para três o número 
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de leitos oferecidos pelo Pronto-Socorro para Queimaduras, único 
hospital que conta com tratamento intensivo nessa área.” Hoje, a 
diária de UTI para queimados “é de R$322,22. O valor total chegará 
a R$957,44” (p. 3). A terceira portaria “dispõe sobre a contratação 
de servidores de hemodiálise para pacientes internados, aguardando 
vagas de UTI, nos 13 Cais de Goiânia. Atualmente não existe esse 
tipo de serviço” (p. 3).

Essas medidas do secretário de Saúde são positivas e podem 
melhorar a situação dramática da saúde publica, mas não resolvem 
o problema pela raiz. Permita-me, secretário, fazer alguns questio-
namentos. Em primeiro lugar, não se trata de “reduzir o número de 
óbitos”, mas sim de acabar com os óbitos por omissão de socorro. Um 
só óbito por omissão de socorro é crime, e os responsáveis devem ser 
processados, julgados e punidos. Na renovação do convênio com os 
hospitais particulares, o poder público deveria estabelecer por escrito 
que, em caso de perigo de vida, o paciente deve ser imediatamente 
atendido e encaminhado para uma vaga de UTI, mesmo que seja com 
pagamento. Nesses casos, segundo acordo preestabelecido e dentro 
de critérios de justiça, o poder público arcará, posteriormente, com 
as referidas despesas.

Deixemos de hipocrisia! As vagas de UTI nos hospitais existem; 
só não existem para os pobres. Tenho certeza de que, se os familiares 
das 62 pessoas que as reportagens afirmam ter morrido por falta de 
vagas de UTI tivessem tido dinheiro para pagar na hora, as vagas de 
UTI teriam aparecido de imediato. E aquelas pessoas, que, na verdade, 
morreram não por falta de vagas de UTI, mas por falta de dinheiro 
para pagar pela vaga, teriam tido o melhor tratamento possível. Aqui 
está, infelizmente, a iniquidade do sistema público de saúde, que faz 
parte de um sistema econômico perverso.
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Quando perguntaram ao secretário se os hospitais da rede par-
ticular selecionam pacientes, rejeitando os idosos, cujos tratamentos 
são normalmente mais caros, o secretário preferiu não polemizar: 
“Não falo como acusação. Do lado de cá, temos o paciente do SUS; 
do lado de lá, o mercado, com receitas e despesas. Estamos tentando 
equacionar o problema” (O Popular, 5 jul. 2011, p. 3). O secretário 
parece esquecer-se de um detalhe muito importante: o paciente do 
SUS é uma pessoa humana, é uma vida humana que tem um valor 
infinito e não pode estar subordinada ao “mercado, com receitas e 
despesas” nem colocada no mesmo nível dele. Contudo, infelizmente, 
em nossa sociedade capitalista neoliberal, o mercado se tornou o 
grande ídolo ao qual tudo pode e deve, se necessário, ser sacrifica-
do, inclusive a vida dos pobres. Estes são excluídos, são o material 
descartável de nossa sociedade hipócrita, de nossa sociedade “de 
bem”. Tudo isso acontece dentro da mais absoluta normalidade e 
indiferença. É assustador! 

Os que defendemos os direitos humanos e que, em nome de nos-
sa fé cristã, pregamos “a fraternidade e a vida no Planeta” (Campanha 
da Fraternidade 2011) e temos consciência de que “a criação geme 
em dores de parto” (Rm, 8: 22) não podemos nos calar e deixar de 
denunciar os assassinatos do sistema público de saúde. Se nos calar-
mos, as pedras gritarão (Lc, 19: 40).

Goiânia, 9 de julho de 2011.



25 ANOS DO 6º ENCONTRO 
INTERECLESIAL DAS CEB

Há 25 anos, do dia 21 a 25 de julho de 1986, aconteceu em 
Trindade, GO, o 6º Encontro Intereclesial das Comunidades Eclesiais 
de Base (CEB), com o tema “CEBs, povo de Deus em busca da Terra 
Prometida”. O encontro se deu após um ano, um mês e vinte dias da 
Páscoa definitiva do grande pastor-profeta Dom Fernando Gomes 
dos Santos, arcebispo de Goiânia. Contou com 1.647 participantes, 
entre os quais 742 representantes das bases, 203 agentes de pastoral, 
30 assessores, 51 bispos, 16 representantes de igrejas evangélicas, 10 
representantes dos povos indígenas, além de observadores nacionais 
e estrangeiros. Diversas vezes, destacou-se que “a Santíssima Trindade 
é a melhor comunidade.”

O 6º Intereclesial significou uma virada decisi-
va na vida dos intereclesiais. [...] Os Encontros 
Intereclesiais das CEBs passam, em Trindade, por 
uma transformação de sua natureza. [...] Em razão 
da proporção dos participantes, bem mais acentua-
da [do que nos] encontros anteriores, não havia con-
dições plausíveis para um estudo mais aprofundado 
sobre os temas propostos. Num evento de quase 
duas mil pessoas não se podia mais, evidentemente, 
privilegiar o momento reflexivo. A dimensão cele-
brativa passa a ocupar lugar de centralidade, o que 
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não significa ausência da dimensão reflexiva, que 
permanecerá em cena. A novidade é que a partir 
de então os tempos fortes dos Intereclesiais serão 
ocupados por grandes e vibrantes celebrações de 
fé. As celebrações do Intereclesial de Trindade fo-
ram extremamente criativas, com destaque para a 
presença de símbolos gestados na ampla e profunda 
experiência de enraizamento popular das comuni-
dades. (Os intereclesiais das CEBs: identidade em 
construção! Persp. Real, n. 29, p. 155-187, 1997). 

Em sintonia com o tema central, outros grandes temas ligados 
à caminhada das CEB marcaram o 6º Intereclesial. Discutiram-se o 
estatuto eclesiológico das CEB (identidade e missão, fé e política, 
espiritualidade libertadora e Bíblia, hierarquia e ministérios) e o seu 
diálogo com várias políticas e causas sociais: a política partidária; o 
projeto político popular; o sindicalismo; os movimentos populares; 
as lutas específicas (mulheres, negros e índios); a luta pela terra (terra 
de Deus, terra de irmãos); a reforma agrária (projetos do governo); 
a questão da moradia (solo urbano); a questão latino-americana; o 
ecumenismo etc. 

No encontro, falou-se muito das CEB como “um novo modo 
de ser Igreja” e “um novo modo de toda a Igreja ser” (CNBB, As 
Comunidades Eclesiais de Base na Igreja do Brasil, 3, 1982, Documento 
25). Entre as duas expressões não há, a meu ver, contradição. Elas 
se complementam por meio de enfoques diferentes. Por “um novo 
modo de ser Igreja”, entende-se “um espírito ou referência inspiracio-
nal e não uma forma ou uma estrutura específica” (Os Intereclesiais 
das CEBs: identidade em construção! Persp. Real, n. 29, p. 155-187, 
1997). Se as CEB, como foi afirmado em 2000, no 10º Intereclesial, 
têm dois mil anos de caminhada, pode-se dizer também que elas 
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são, ao mesmo tempo, “um novo e antigo modo de ser Igreja”: um 
novo modo, pela escuta dos sinais dos tempos, ligando a fé com a 
vida; um antigo modo, pela volta às fontes (ao livro de Êxodo, aos 
profetas e a Jesus de Nazaré), redescobrindo a principal motivação, 
que é a motivação bíblica. 

Por “um novo modo de toda a Igreja ser”, entende-se não 
“um modo único de ser Igreja”, não a uniformidade na Igreja, mas o 
apontar de uma meta, uma utopia, um ideal para toda a Igreja: viver, 
de forma cada vez mais radical (radicalidade evangélica), aquilo que 
define ou caracteriza o ser de toda a Igreja, nas suas mais variadas 
manifestações, segundo o projeto de Jesus de Nazaré. Para toda a 
Igreja, o grande referencial deve ser a práxis de Jesus, ou, em outras 
palavras, o seu jeito de ser e de viver. Toda a Igreja deve ser e viver 
hoje como Jesus foi e viveu em sua época. 

Pode-se afirmar que as CEB “são herdeiras do sonho de Jesus e 
de sua missão libertadora” (Carta dos bispos às Comunidades Eclesiais 
de Base, 10º Intereclesial, julho de 2000). É nesse sentido que se pode 
dizer também que as CEB são “um modo normal de toda a Igreja ser” 
(Dom Pedro Casaldáliga). “Um novo modo de ser Igreja” e “um novo 
modo de toda a Igreja ser” levam, necessariamente, a “um novo modo 
de a Igreja estar presente ao mundo” (CNBB, Documento 25, 4).

Antes do Encontro de Trindade, foram realizados cinco 
Intereclesiais: 

1º Intereclesial:  Aconteceu na cidade de Vitória, ES, de 6 a 8 
de janeiro de 1975, com o tema “Uma Igreja que nasce do povo pelo 
Espírito de Deus”. Participaram setenta pessoas, representantes de 
onze dioceses. Foi enfatizada a importância da participação.
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2º Intereclesial: Também foi realizado na cidade de Vitória, 
de 29 de julho a 1º de agosto de 1976, com o tema “Igreja, povo que 
caminha”. Contou com cem participantes. No processo de nova 
consciência socioeclesial, o 2º Intereclesial favoreceu a compreensão 
de que a fé não pode ser separada da vida e de que a palavra de Deus 
se revela também na história do povo.

3º Intereclesial: Ocorreu em João Pessoa, PB, de 19 a 23 de 
julho de 1978, com o tema “Igreja, povo que se liberta”. Dele partici-
param duzentas pessoas. Em comparação aos encontros anteriores, 
houve uma significativa mudança. Grande parte da assembleia era 
constituída de gente simples. Assessores e bispos colocaram-se no 
lugar de ouvintes da palavra dos pobres e pequenos, de sua história 
e paixão, de seus sonhos e esperanças.

4º Intereclesial: Aconteceu em Itaici, SP, de 20 a 24 de abril de 
1981, com o tema “Igreja, povo oprimido que se organiza para a liber-
tação”. Trezentas pessoas estavam presentes. O encontro deixou claro 
que as CEB, em razão de sua identidade religiosa, de sua eclesialidade, 
não podem se transformar em células partidárias, mas tampouco po-
dem deixar de lado sua educação política. Devem ser lugar de vivência, 
aprofundamento e celebração da fé, mas também lugar onde se con-
frontam vida e prática com a Palavra de Deus, no sentido de se verificar 
a coerência da ação política com o plano de Deus.

5º Intereclesial: Aconteceu em Canindé, CE, de 4 a 8 de julho 
de 1983, com o tema “Igreja, povo unido, semente de uma nova 
sociedade”. Contou com quinhentos participantes, inclusive com 
representantes de outros países da América Latina. A reflexão central 
do encontro foi a atuação das CEB na luta por uma nova sociedade, 
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e nessa reflexão se constatou que elas encontram na motivação 
evangélica a razão última de todo seu empenho.

Depois do Encontro de Trindade, aconteceram mais seis in-
tereclesiais:

7º Intereclesial: Realizou-se em Duque de Caxias, RJ, de 10 a 
14 de julho de 1989, com o tema “Povo de Deus na América Latina, 
a caminho da libertação”. Duas mil e quinhentas pessoas participa-
ram desse encontro, que teve sua temática geral subdividida em três 
questões específicas: a situação da América Latina, a relação entre 
fé e libertação, a eclesialidade das CEB e sua dimensão ecumênica.

8º Intereclesial: Aconteceu em Santa Maria, RS, de 8 a 12 de 
setembro de 1992, com o tema “Povo de Deus, renascendo das cul-
turas oprimidas”. Duas mil e oitocentas pessoas estavam presentes. 
Cada bloco encarregou-se de um tema: índios, negros, migrantes, 
trabalhadores e mulheres. Essa experiência inovadora de evange-
lização envolvendo a temática dos povos e culturas oprimidas não 
ocorreu sem momentos de forte dificuldade e tensão, conforme o 
que testemunha o documento final: “Tudo que é novo nasce com 
dor de parto, mas também traz alegria.” Dos blocos dos negros e das 
mulheres, em especial, vieram as reivindicações mais contundentes.

9º Intereclesial: Aconteceu em São Luiz, MA, de 15 a 19 de 
julho de 1997, com o tema “CEBs, vida e esperança nas massas”. 
Contou com 2.800 participantes. O tema foi subdividido em seis 
eixos, de modo a destacar a relação das CEB com seis elementos: o 
catolicismo popular; as religiões afro; o pentecostalismo; a cultura 
de massa; o movimento popular (movimento dos excluídos); e a 
questão indígena.
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10º Intereclesial: Aconteceu em Ilhéus, BA, de 11 a 15 de julho de 
2000, com o tema “CEBs, povo de Deus, 2.000 anos de caminhada”. 
Dele participaram 3.036 pessoas. Recordou-se o sonho de Jesus e 
a vida de comunidade assumida por seus seguidores de ontem e de 
hoje. O encontro avaliou e celebrou os 500 anos de evangelização 
no Brasil e os 25 anos dos intereclesiais, através de duas temáticas: 
CEB, memória e caminhada; sonho e compromisso. Tudo isso com 
o objetivo de celebrar, festejar, avaliar e abrir novos horizontes para 
que um dia possamos colher os frutos da justiça, da partilha, da 
igualdade, da ternura, do carinho e da festa.

11º Intereclesial: Teve lugar em Ipatinga, MG, de 19 a 23 de ju-
lho de 2005, com o tema “CEBs, espiritualidade libertadora: seguir 
Jesus no compromisso com os excluídos”. Houve a participação de 
aproximadamente 4.000 pessoas. O encontro foi avaliado, no seu 
conjunto, como um novo Pentecostes que, alimentado por uma 
espiritualidade autenticamente libertadora, uniu e reuniu povos e 
línguas, raças e nações, para celebrar o amor do Deus libertador, 
parceiro dos pobres e oprimidos. Como novo Pentecostes, ele reno-
vou em todos o empenho de “seguir Jesus no compromisso com os 
excluídos” (Retrospectiva dos intereclesiais das CEBs).27 

12º Intereclesial: Aconteceu em Porto Velho, RO, de 21 a 25 
de julho de 2009, com o tema “CEBs: ecologia e missão: do ventre 
da terra, o grito que vem da Amazônia”. Na abertura do encontro, 
o arcebispo de Porto Velho, Dom Moacyr Grecchi, a líder indígena 
e educadora Eva Canoé e o teólogo e assessor nacional das CEB, 
Padre Benedito Ferraro, falaram sobre o trabalho dessas comunida-
des de base. Para Ferraro, o grande papel das CEB, que têm um forte 

27 www.lucimarbueno.blogspot.com, 9 de janeiro de 2009.
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compromisso social, é a busca pela libertação em todos os sentidos: 
econômico, político, ecológico, cultural, espiritual, sexual e outros. 
Dom Moacyr enfatizou a alegria de receber o encontro das CEB na 
cidade de Porto Velho e destacou as lutas das comunidades. Citou 
um provérbio africano que, segundo ele, é o retrato das CEB hoje: 
“gente simples, fazendo coisas pequenas em lugares sem importância, 
conseguem mudanças extraordinárias.” Por seu turno, Eva Canoé 
enfatizou que as CEB respeitam e consideram muito a cultura e a 
religião dos povos indígenas, em suas crenças e seus rituais. Em 
sua visão, a Igreja organizada em comunidades de base valoriza a 
autonomia dos povos indígenas, apoia suas lutas e sua causa, e se 
importa com seus direitos e necessidades (Maíra Heinem, E o trem 
das CEBs chega à Amazônia).28

13º Intereclesial das CEB: Acontecerá em Crato, CE, de 7 a 11 
de janeiro de 2014. Esse encontro terá como tema “Justiça e profecia 
a serviço da vida” e, como lema, “CEBs, romeiras do Reino no campo 
e na cidade”. 

A atualidade das CEB foi reafirmada pelo Documento de 
Aparecida, resultante da 5ª Conferência Geral do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, e pelo documento (oficial) Mensagem 
ao povo de Deus sobre as CEBs, baseado na 48ª Assembleia Geral da 
CNBB. Reparem que a mensagem desse documento é dirigida a todo 
o povo de Deus, a toda a Igreja. Não se diz “mensagem às CEB”, mas 
“mensagem ao povo de Deus sobre as CEBs.” Nesse texto, os bispos, 
retomando as palavras do Documento 25 da CNBB (trecho n. 1), 
de 1982, dizem que as Comunidades Eclesiais de Base constituem, 

28  www.brasildefato.com.br, 4 de agosto de 2009.



256

em nosso país, uma realidade que expressa um 
dos traços mais dinâmicos da vida da Igreja. [...] 
Após a Conferência de Aparecida (2007) e o 12º 
Intereclesial (Porto Velho, 2009), queremos ofere-
cer a todos os nossos irmãos e irmãs uma mensagem 
de animação, embora breve, para a caminhada de 
nossas CEBs. Queremos reafirmar que elas con-
tinuam sendo um “sinal da vitalidade da Igreja” 
(Redemptoris missio – RM, 51). Os discípulos e as 
discípulas de Cristo nelas se reúnem para uma 
atenta escuta da Palavra de Deus, para a busca de 
relações mais fraternas, para celebrar os mistérios 
cristãos em sua vida e para assumir o compromis-
so de transformação da sociedade. Além disso, 
como afirma Medellín [15], as Comunidades de 
Base são “o primeiro e fundamental núcleo eclesial 
[...], célula inicial da estrutura eclesial e foco de 
evangelização e, atualmente, fator primordial da 
promoção humana.” [Recorrendo novamente ao 
Documento 25 da CNBB, os bispos assinalam]: 
Por isso, como pastores, atentos à vida da Igreja em 
nossa sociedade, queremos olhá-las com carinho, 
estar à sua escuta e tentar descobrir através de sua 
vida, tão intimamente ligada à história do povo no 
qual elas estão inseridas, o caminho que se abre 
diante delas para o futuro. (Mensagem ao povo de 
Deus sobre as CEBs).

A mensagem fala também dos novos desafios que as CEB 
enfrentam hoje, numa sociedade globalizada e urbanizada, os quais 
decorrem das “grandes mudanças que estão acontecendo no mundo 
inteiro e em nosso país.” Citando o Documento de Aparecida (DA, 
44), o texto lembra que “o mundo vive não mais uma época de 
mudanças, mas uma mudança de época, cujo nível mais profundo 
é o cultural.” Diante desse cenário, a mensagem destaca: “Só uma 
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Igreja com diferentes jeitos de viver a mesma fé será capaz de dialogar 
relevantemente com a sociedade contemporânea.”

Fazendo a memória dos 25 anos do 6º Intereclesial das CEB 
em Trindade e, ao mesmo tempo, iniciando nossa caminhada espi-
ritual rumo ao 13º Intereclesial em Crato, a realizar-se em janeiro de 
2014, sugiro que as CEB da Arquidiocese de Goiânia e das dioceses 
da Regional Centro-Oeste da CNBB, com a participação de repre-
sentantes das CEB do Brasil inteiro, organizem uma grande romaria 
(uma viagem especial do trem das CEB) ao Santuário do Divino Pai 
Eterno, em Trindade, por ocasião do encerramento do mês da Bíblia 
(setembro de 2011), ou do mês missionário (outubro de 2011). Quem 
sabe, isso poderia se tornar uma tradição anual.

Goiânia, 31 de julho de 2011.



O IPASGO E O DESCASO COM A SAÚDE  
PÚBLICA

Sobre a questão da saúde pública, escrevi, nestes últimos tem-
pos, dois artigos que publiquei no Diário da Manhã e que agora passam 
a integrar este volume: “Uma saúde pública criminosa” e “As mortes 
no sistema público de saúde: quem vai responder por elas?”. Retomo 
agora a questão falando do Instituto de Assistência dos Servidores 
Públicos do Estado de Goiás (Ipasgo). O Instituto é, atualmente, 
um retrato do descaso e, por que não dizer?, da irresponsabilidade 
do Estado para com a saúde pública. Existe claramente uma total 
falta de consideração com os funcionários públicos do estado de 
Goiás. Como mostram as imagens publicadas na imprensa, eles são 
constantemente desrespeitados, humilhados e expostos ao ridículo. 
Ler as reportagens dos jornais sobre a situação catastrófica em que 
se encontra o Ipasgo deixa todos indignados. 

É lamentável o que está acontecendo! Os usuários do Ipasgo, 
dizem os responsáveis pelo Instituto, terão um número limitado de 
consultas por ano. 

Nós estamos limitando a um patamar de regulação 
em torno de seis consultas por ano, e mais duas 
consultas que são automaticamente autorizadas 
pela auditoria médica do Ipasgo. Então nós estamos 
falando de um universo de oito consultas ao longo 
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de 12 meses. Se houver atendimento ambulatorial, 
em pronto-socorro, dessa natureza, será uma média 
de duas consultas ao dia. E na verdade também 
estamos excluindo dessa medida aqueles que têm 
tratamento continuado, doenças crônicas. (Múcio 
Bonifácio, Diretor de Assistência do Ipasgo, em 
entrevista à Rádio 730).29 

Ainda segundo o diretor Múcio Bonifácio, foi adotada uma 
forma específica de procedimento para consultas de emergências. 

Se há emergências, nós estaremos já de maneira 
automática permitindo que haja duas consultas ao 
dia. O que não pode ocorrer são fatos que recente-
mente foram levados à opinião pública, em que as 
auditorias do Ipasgo detectaram atendimentos até 
em média superior a uma consulta por dia, o que 
fez com que o usuário do Ipasgo, em tese, ficasse 
durante o ano todo consultando. 

A secretária-geral do Sindicato dos Trabalhadores em Educação 
de Goiás (Sintego), Alba Valéria, afirma que o problema do Ipasgo é 
a falta de uma gestão adequada.  

É uma má gestão do recurso do trabalhador porque 
todo mês nós pagamos e eles não repassam para 
os prestadores de serviço. Dizem que tem gente 
que tem milhões de consultas em um único mês, 
mas isso é problema de gestão, que não tem uma 
auditoria competente para averiguar se aquela fatura 
que está sendo apresentada pelos prestadores de 
serviço é verídica ou não. (Entrevista à Rádio 730).

29  www.portal730.com.br, 28 de abril de 2011.
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Para entender o estado de calamidade pública do Ipasgo, 
nada melhor do que ouvir o testemunho de indignação dos usuários, 
também numa entrevista concedida à Rádio 730:

Cadê o nosso dinheiro? É uma vergonha para nossos 
políticos que só pensam neles. Não importa quem 
paga os seus salários, mas um dia o povo brasileiro 
irá acordar e não mais irá votar. (Ary Salvador, 24 
de julho de 2011).

Acreditava que o Ipasgo, com a nova diretoria, so-
lucionaria, ou pelo menos amenizaria, a tamanha 
bagunça em que estava, mas, infelizmente, houve 
piora. A limitação de guias é berrante. Entendo que 
fiscalizar é preciso, desde que não punam quem é 
inocente. Para mim essa medida é sinônimo de má 
gestão e incompetência. Isso certamente causará 
a desistência de muitos que necessitam do plano, 
gerando um déficit ainda maior. Na minha cidade, 
São Miguel do Araguaia, GO, ainda temos uma 
atendente que mais dificulta do que exerce sua 
função. É gritante o descaso. Inicialmente pensava 
ser somente falta de profissionalismo, por parte da 
atendente. Agora já nem sei mais. Mas uma coisa 
é certa, como está não dá para continuar. (Cheila, 
29 de junho de 2011).

Gostei, vou avisar para o meu corpo que ele pode 
ficar doente oito vezes no ano e com a doença defini-
da, porque, se não souber, preciso de uma consulta 
com um clínico geral, aí ele me manda para outro 
médico, que me manda pra outro especialista, que 
define que preciso de outro para avaliar a situação. 
Pronto, em uma semana e uma doença, foram qua-
tro consultas, só faltam quatro para o ano todo, me 
ferrei. (Gilda, 18 de maio de 2011). 



261

A má gestão dos recursos do Ipasgo por parte dos 
gestores públicos é que levou (ou está levando) o 
Ipasgo para o buraco. Há um desconto automático 
mensal nas contas dos servidores públicos e, ainda, 
vêm me falar que eles não têm recursos suficientes 
para cobrir as despesas. Me vêm com essa de limi-
tar o número de consultas, é piada de gente [...]. 
(Ricardo, 2 de maio de 2011).

Por que o senhor governador – que aliás não faz 
nada, só reclama da situação – não renuncia a seu 
mandato? Pois ele e os seus auxiliares só reclamam. 
Agora o servidor não vai poder nem utilizar o Ipasgo, 
ou seja, o Estado não paga os credenciados, apesar 
de descontar a participação dos servidores, e estes 
que são penalizados. Marconi, renuncia, pelo amor 
de Deus! (Terêncio, 2 de maio de 2011). 

Absurdo limitar consultas, agora mesmo tenho uma 
bateria de consultas a fazer, minha saúde não anda 
bem e, pode ter certeza, vão me encaminhar para 
vários especialistas. Que culpa tem o servidor da 
má gestão e do roubo dentro do Ipasgo? Paguei o 
Ipasgo por 12 anos, e posso contar as vezes que uti-
lizei. Agora que vou precisar, sou obrigado a definir 
quantas vezes devo adoecer no ano. Justiça tem que 
ser feita, fim aos prazos do Ipasgo. Pode ter certeza 
que tal medida vai encher o bolso de alguém. Uma 
certeza tenho, os nossos bolsos que vão continuar 
esvaziando. (Márcio, 1º de maio de 2011).

Usuários do Ipasgo, entrem na justiça coletivamen-
te, sempre se encontra um juiz sensato para suspen-
der as contribuições. (Vando, 1º de maio de 2011). 

Gente, vamos lutar contra isso, sai é do nosso sa-
lário esse dinheiro, isso é ilegal. Como pode tanta 
incompetência do Ipasgo? Eles não gerenciam bem, 
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e o servidor paga. Fala sério, merecemos respeito no 
interior, o Ipasgo é péssimo. Imagina agora? (Kênia, 
29 de abril de 2011).

De acordo com o jornal O Popular (28 jul. 2011, p. 1), em razão 
da crise que acomete o Instituto, “médicos abandonam o Ipasgo.” Essa 
crise “tem piorado cada vez mais a situação dos usuários e também 
dos médicos que atendem pelo plano de saúde. Vários profissionais 
de diferentes especialidades estão suspendendo o atendimento pelo 
Ipasgo” (p. 3). No dia 27 de julho de 2011, a reportagem do jornal citado

entrou em contato por telefone com clínicas e hos-
pitais com o intuito de marcar consultas, o que não 
foi possível em muitos casos devido ao fato de os 
especialistas terem deixado de prestar serviços pelo 
plano. Em alguns casos, a informação passada pelas 
secretárias era de que os médicos estariam aten-
dendo, mas que só seria possível marcar a consulta 
para daqui a quatro meses ou mais. A reportagem 
tentou marcar consultas com médicos urologistas, 
alergistas, infectologistas e pediatras. (p. 3).

Eis o teor da entrevista da reportagem: 

– Eu gostaria de marcar uma consulta. O médico 
atende pelo Ipasgo? 
– Atende sim, mas temos horários disponíveis para 
usuários do Ipasgo somente para outubro. 
– Só para outubro? Mas e se for pela Unimed? 
– Pela Unimed? Aí temos horário disponível já para 
a semana que vem. 
– Mas não tinha de ser a mesma coisa? Qual o mo-
tivo desta diferença? 
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– Ah senhora, não tenho como responder por isso, 
esta é uma regra estipulada pelo próprio médico. 
Foi ele quem decidiu assim. (p. 3).

Uma servidora pública confirma a dificuldade para marcar 
consultas com médicos que, mesmo estando no guia do Ipasgo, não 
atendem mais pelo plano. Ela só conseguiu marcar consulta para seu 
marido com um alergista na nona tentativa:

Fico muito chateada com isso – desabafa a servidora 
– porque todo mês o valor do plano é descontado 
do meu salário. É horrível você pagar por um serviço 
e não poder ter acesso a ele. É muito complicado. 
Ainda tem o fato de que, quando você consegue 
uma consulta, o médico pede exames, que também 
raramente são cobertos pelo plano. (p. 3).

Além da dificuldade para o agendamento de consultas e exa-
mes, outros motivos têm levado os profissionais da saúde a abandonar 
o Ipasgo e a paralisar o atendimento. Entre eles, estão

os atrasos nos pagamentos e o uso pelo Instituto 
da tabela da Associação Médica Brasileira (AMB) 
de 1992, que já está defasada. Os médicos rei-
vindicam a utilização da Classificação Brasileira 
Hierarquizada de Procedimentos Médicos 
(CBHPM), que traz os valores mais atuais a serem 
pagos aos profissionais. (p. 3).

Segundo o presidente do Sindicato dos Médicos, Leonardo 
Reis, 

os médicos que resolvem suspender o atendimento 
pelo Ipasgo precisam mandar uma carta de descre-
denciamento para o Instituto. [Eles] podem deixar 
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de atender se quiserem. Aqueles que não fazem a 
carta também acabam sendo descredenciados pelo 
plano, e é o que eles querem que aconteça. (p. 3).

Que situação deprimente! Por que o poder público não 
cumpre o que reza a Constituição Federal a respeito da saúde? Para 
a Constituição, 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recupe-
ração. (Art. 196). 

Reparem! O texto diz “acesso universal e igualitário.” Como a 
realidade é diferente!

No dia 5 de agosto de 2011, o Brasil celebra o Dia Nacional da 
Saúde. Foi escolhida essa data em homenagem ao médico Oswaldo 
Cruz, que nasceu em 5 de agosto de 1872. Infelizmente, os funcioná-
rios públicos do estado de Goiás e os demais trabalhadores, que, em 
sua maioria, dependem da saúde pública, têm pouco a comemorar. 
Fala-se muito, mas não se resolve quase nada. A saúde, que é um 
direito humano fundamental, não é, de fato, prioridade para o poder 
público. Sem esmorecer, lutemos em defesa dos direitos humanos. 
Como nos lembra Dom Pedro Casaldáliga, a esperança nunca morre.

Goiânia, 8 de agosto de 2011.



O CORREDOR DA MORTE DOS POBRES

No dia 7 de agosto de 2011, o jornal goianiense O Popular pu-
blicou uma reportagem sobre a saúde pública com o título “A infinita 
agonia na fila das UTIs” (p. 3), deixando-nos todos estarrecidos. Diz 
a reportagem: 

A crise da falta de UTIs se agrava em Goiânia. São 
quase 3 pessoas mortas por dia esperando uma 
vaga. De 1º de julho a 3 de agosto, 94 pessoas 
morreram na fila por uma UTI nos Cais (Centros 
de Atendimento Integral à Saúde) ou no Hugo 
(Hospital de Urgências), em Goiânia. (p. 1).  

Em 9 de julho de 2011, por meio do meu artigo “As mortes no 
sistema público de saúde: quem vai responder por elas?”, o Diário da 
Manhã já havia noticiado que 61 pessoas morreram no mês de junho 
pelo mesmo motivo, uma média de 2 pessoas por dia (“Opinião 
Pública”, p. 3). Como denotam as reportagens, de um mês para o 
outro, a situação piorou muito: houve um aumento de 54% nas mor-
tes. É como se Goiânia estivesse em permanente estado de guerra. 
Talvez, nem em tal caso haveria tantas mortes. A fila de espera por 
UTI é, podemos dizer, o corredor da morte dos pobres, condenados 
por um “sistema econômico iníquo” (Documento de Aparecida – DA, 
385).  Que barbárie!    
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Ao ler a primeira reportagem acima citada, a respeito da si-
tuação de calamidade em que se encontra a saúde pública, mesmo 
já tendo publicado três artigos sobre o assunto, senti-me impelido a 
fazer, mais uma vez, algumas reflexões relacionadas a ele.

O que mais assusta nesse contexto é o silêncio e a indiferença 
da sociedade em face dessa realidade perversa. Aceita-se a situação 
como natural, como normal. Tomam-se, às vezes, algumas medidas 
para amenizar a situação (medidas paliativas), mas nunca para resol-
vê-la definitivamente. A sociedade não se sensibiliza mais, perdeu a 
capacidade da indignação ética e o interesse pela luta em defesa dos 
direitos humanos. Parece querer dizer: Salve-se quem puder!

Depois da publicação da reportagem mencionada, o secretário 
de Saúde do Município de Goiânia, Elias Rassi, convocou uma reunião 
com seus auxiliares para avaliar a questão das UTI. Em entrevista à 
imprensa, o secretário, embora reconhecendo que a situação das 
UTI na capital ainda não é a ideal, afirma: “Nenhum paciente fica 
sem atendimento” (O Popular, 8 ago. 2011, p. 7). Acontece, senhor 
secretário, que o problema não é só o atendimento (qualquer tipo de 
atendimento para ficar livre da importunação), mas o “atendimento 
adequado, com qualidade, no tempo certo” (Carta dos direitos dos 
usuários da saúde, art. 3º, parágrafo único). Se o paciente chega a 
um centro de saúde precisando com urgência de uma vaga na UTI, 
atendê-lo significa encaminhá-lo imediatamente para uma vaga na 
UTI, e não, por exemplo, dar-lhe um analgésico para aliviar-lhe a dor. 
Isso é iludir o paciente, que se encontra no corredor da morte. É lavar 
as mãos, e isso é crime de omissão de socorro.

Os secretários da Saúde Elias Rassi (município de Goiânia) e 
Antônio Faleiros (estado de Goiás), para tentar justificar ou amenizar 
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a situação de carência e abandono em que se encontra a saúde públi-
ca, falam em aumento da população e em dificuldades técnicas para 
estruturar leitos de UTI, contratar médicos e comprar equipamentos. 
Muitas palavras e poucos fatos. A cada dia que passa, a situação pio-
ra. O que falta é vontade política. A saúde não é prioridade para os 
nossos governantes, menos ainda, prioridade absoluta. Infelizmente, 
segundo o depoimento dos próprios médicos, os Cais não estão em 
condições de receber pacientes em situação de urgência e emergência 
e encaminhá-los para a UTI. Até o material básico (luvas, seringas, 
sabonetes e, sobretudo, medicamentos) é racionado e, muitas vezes, 
encontra-se em falta. 

Diante dessa situação da saúde pública, um crime institucio-
nalizado contra a vida do povo, que medidas o Ministério Público 
Estadual está tomando? Não deveriam os poderes públicos estadual e 
municipal ser responsabilizados judicialmente pelas 94 pessoas que, 
por omissão de socorro e falta de assistência, morreram à míngua 
no mês de julho de 2011 e pelas inúmeras outras mortes? O Código 
Penal, art. 135, estabelece:

Deixar de prestar assistência, quando possível fazê-lo 
sem risco pessoal, à criança abandonada ou extravia-
da, ou à pessoa inválida ou ferida, ao desamparado 
ou em grave e iminente perigo de vida; ou não pedir, 
nesses casos, o socorro da autoridade pública: Pena 
- detenção de 01 (um) a 06 (seis) meses, ou multa. 
Parágrafo único - A pena é aumentada de metade, se 
da omissão resulta lesão corporal de natureza grave, 
e triplicada, se resulta a morte.

É bom que se repita a verdade: as 94 mortes do mês de julho, e 
muitas outras, ocorreram não por falta de vagas nas UTI, mas por falta de 
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assistência e omissão de socorro. As vagas nas UTI só não existem para 
quem depende da saúde pública, os pobres. Para quem tem dinheiro 
e pode pagar, sempre há vaga. Será que a vida humana de quem tem 
dinheiro vale mais do que a vida humana de quem não tem? 

Do ponto de vista jurídico, e sobretudo ético, em casos de 
urgência e emergência, a pessoa doente (tenha ou não tenha dinheiro, 
apresente ou não apresente documentos) tem o direito de ser socor-
rida pelos hospitais e centros de saúde (públicos ou privados) e de 
receber a assistência necessária para se salvar. Se for necessário, o 
estado e o município são obrigados a encaminhar o paciente para o 
hospital mais próximo e a arcar com as despesas do tratamento. Não 
é preciso fazer malabarismos jurídicos para saber o que se entende 
por omissão de socorro e como ela se caracteriza. Basta o bom senso 
e um mínimo de consciência ética. 

Será que o Poder Legislativo estadual e o municipal não podem 
aprovar uma lei que aplique o Código Penal à nossa realidade, que 
regulamente os casos em que não pode haver omissão de socorro de 
forma alguma e que obrigue o estado e o município a se responsabili-
zarem pelos atendimentos de urgência e emergência? Essa “matança 
diária e mensal” não pode continuar. 

O estado de Goiás pretende terceirizar (leia-se privatizar) o 
Hugo de Goiânia e o de Aparecida de Goiânia como parte da política 
de desestatização das unidades públicas de saúde por meio de con-
trato de gestão (sem licitação) com organizações sociais. Na verdade, 
atrás dessas organizações, escondem-se empresas particulares que, 
apoiadas pelo poder público, enriquecem à custa do dinheiro e do 
sofrimento dos pobres. Como já disse em outro artigo, em vez de 
buscar a privatização da saúde pública para beneficiar essas empresas, 
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o poder público (federal, estadual e municipal) deveria se preocupar 
em cumprir a Constituição Federal, que, no artigo 196, reza que 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas 
que visem à redução do risco de doença e de ou-
tros agravos e ao acesso universal e igualitário às 
ações e serviços para sua promoção, proteção e 
recuperação. 

Reafirmando e explicitando o que diz a Constituição Federal, a 
Carta dos Direitos dos Usuários da Saúde, editada pelo Ministério da 
Saúde em março de 2006 e revista em agosto de 2009, estabelece:

Art. 2º Toda pessoa tem direito ao acesso a bens 
e serviços ordenados e organizados para garantia 
da promoção, prevenção, proteção, tratamento e 
recuperação da saúde. [...]
Art. 3º Toda pessoa tem direito ao tratamento 
adequado e no tempo certo para resolver o seu 
problema de saúde. 
Parágrafo único. É direito da pessoa ter atendimento 
adequado, com qualidade, no tempo certo e com 
garantia de continuidade do tratamento. [...]
Art. 4º Toda pessoa tem direito ao atendimento 
humanizado e acolhedor, realizado por profissio-
nais qualificados, em ambiente limpo, confortável 
e acessível a todos. 
Parágrafo único. É direito da pessoa, na rede de 
serviços de saúde, ter atendimento humanizado, 
acolhedor, livre de qualquer discriminação, restrição 
ou negação em virtude de idade, raça, cor, etnia, 
religião, orientação sexual, identidade de gênero, 
condições econômicas ou sociais, estado de saúde, 
de anomalia, patologia ou deficiência. 
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Cumprir essas leis é só uma questão de vontade política.  
Neste ano de 2011, o Grito dos Excluídos em Goiás está voltado 

para a saúde pública, além de destacar a questão do transporte e da 
segurança pública. No âmbito nacional, o Grito tem respectivamente 
como tema e como lema “Vida em primeiro lugar!”; “Pela vida grita a 
Terra... por direitos, todos nós!”. No âmbito regional-Goiás, o lema é 
“Contra a corrupção, a violência e a morte, grita a vida”. Em Goiânia, 
o Grito dos Excluídos 2011 será aberto com uma concentração na 
Praça A, das 8 às 9 horas, no dia 7 de setembro. Passando pela rua 
do Cemitério Santana, os participantes caminharão até a Praça do 
Trabalhador, onde o evento será encerrado, por volta de meio-dia. 
Participemos! A presença de todos, de cada um, faz a diferença.

Goiânia, 17 de agosto de 2011.



A CULTURA DA CORRUPÇÃO NA VIDA  
PÚBLICA

Nestes últimos meses, assistimos a um espetáculo político 
deprimente. As palavras mais faladas e mais ouvidas são: favoreci-
mento, barganha, falcatrua, propina, superfaturamento, desvio de 
verbas e outras semelhantes. É impressionante ver como se usa com 
tanta naturalidade o dinheiro público em benefício próprio. Isso se 
tornou uma cultura, um jeito de ser e de viver. Já se acha normal 
a prática dessas condutas; o anormal é agir de maneira diferente. 
Quem não tira proveito da situação é considerado um ingênuo, 
um bobo. Parece que a cultura da corrupção se alastrou por todas 
as esferas da vida pública: municipal, estadual e federal. Isso não 
acontece só no Brasil, mas no mundo inteiro. Basta ler o noticiário 
nacional e o internacional.

No Brasil, a imprensa escrita e a falada, sobretudo nos últimos 
meses, está repleta de reportagens e artigos sobre a corrupção na vida 
pública. Só no âmbito federal, segundo as matérias divulgadas em 
revistas e jornais, a suspeita de corrupção atingiu sete ministérios: Casa 
Civil, Transportes, Turismo, Cidades, Minas e Energia, Agricultura e 
Defesa. Houve muitas demissões de ministros e de outras pessoas 
influentes nos ministérios, além de pedidos de demissão motivados 
pelas denúncias. Tudo isso gerou uma crise no governo da presidenta 
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Dilma Rousseff. Discute-se muito sobre a chamada “faxina” que a 
presidenta vem realizando em sua gestão, causando intrigas e des-
contentamentos no meio de políticos da base aliada.

Esperamos que essa faxina esteja sendo realizada por questões 
éticas, e não por razões oportunistas, como o receio pelas denúncias 
na imprensa ou a preocupação com os níveis de popularidade do 
próprio governo federal. O problema é que, infelizmente, em nossa 
sociedade capitalista, para as chamadas “pessoas de bem”, o mais 
importante não é ser ético, mas parecer ético. É o império da hipocrisia 
e do farisaísmo. Chega de tanta bandalheira e de tanta impunidade 
legalizada, institucionalizada! A sociedade não aguenta mais! Exigimos 
que os criminosos de colarinho-branco sejam processados, julgados e 
punidos, e que o dinheiro roubado seja devolvido aos cofres públicos.

Costuma-se falar em “cultura da corrupção”, mas, na realida-
de, trata-se de anticultura. Cultura é tudo o que o ser humano cria 
e constrói para a sua própria humanização, em benefício de todos. 

A cultura, em sua compreensão mais extensa, repre-
senta o modo particular com que os seres humanos 
e os povos cultivam sua relação com a natureza e 
com seus irmãos, consigo mesmo e com Deus, a fim 
de conseguir uma existência plenamente humana. 
(Documento de Aparecida – DA, 476). 

Anticultura é justamente o contrário: é tudo que sistematicamente 
destrói e desumaniza o ser humano – como a prática da corrupção, 
da injustiça e da opressão.

Numa visão bipolar, existem a cultura da vida e a da morte. A 
“cultura dominante de acumulação egoísta” (DA, 540) e a cultura 
que “se caracteriza pela auto-referência do indivíduo” (DA, 46), 
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como é o caso da cultura da corrupção na vida pública, represen-
tam subculturas da cultura da morte (DA, 185). A “cultura cristã da 
solidariedade” (DA, 480), a da responsabilidade (DA, 406b), a do 
compartilhar (DA, 540) e a da paz (DA, 442) representam subcul-
turas da cultura da vida. 

Para combater a “crescente cultura da morte, que afeta a vida 
em todas as suas formas” (DA, 185) e que, de fato, é uma anticultu-
ra, precisamos promover a cultura da vida (DA, 358, 435, 543). A 
“cultura cristã da solidariedade” deve “neutralizar a cultura de mor-
te” e “gerar modelos culturais alternativos para a sociedade atual.” 
Para os cristãos, Jesus Cristo é “a verdade última do ser humano, o 
modelo no qual [este] se realiza em todo o seu esplendor ontológico 
e existencial” (DA, 480). Uma outra cultura é possível. Sejamos os 
promotores dessa outra cultura!

Goiânia, 26 de agosto de 2011.



“CONTRA A CORRUPÇÃO, A VIOLÊNCIA 
E A MORTE, GRITA A VIDA”

O Grito dos Excluídos surgiu no Brasil no ano de 1994, e o 
1° Grito foi realizado em setembro de 1995, com dois objetivos: 
aprofundar o tema da Campanha da Fraternidade do mesmo ano –  
“A Fraternidade e os excluídos”; responder aos desafios levantados 
na 2a Semana Social Brasileira, cujo tema era “Brasil, alternativas e 
protagonistas”. O Grito dos Excluídos é uma manifestação popular 
carregada de simbolismo, um espaço de animação e profecia, sempre 
aberto e plural. Reúne pessoas, grupos, entidades, igrejas e movimen-
tos sociais comprometidos com a causa dos excluídos.

Dentro do tema “Vida em primeiro lugar”, o Grito dos Excluídos 
deste ano de 2011 (o 17º Grito) tem como lema nacional “Pela vida 
grita a terra… por direitos, todos nós”. Em Goiânia, o lema local é 
“Contra a corrupção, a violência e a morte, grita a vida”. Com esse 
lema, o Fórum Permanente do Grito dos Excluídos, responsável pela 
articulação e organização do Grito em Goiânia, quis destacar, na luta 
contra a corrupção, a violência e a morte, as questões do transporte, 
da saúde e da segurança pública. Em Goiânia, o transporte coletivo é 
caótico e desumano. A saúde pública é uma verdadeira calamidade.  
A segurança pública é muito precária e, às vezes, conivente com a 
corrupção, a violência e a morte.
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Na esfera nacional, o Grito dos Excluídos 2011 tem dois obje-
tivos gerais: anunciar sinais de esperança em diferentes espaços de 
manifestações populares, criando a perspectiva de transformação 
através da unidade, da organização e das lutas populares; denunciar 
todas as formas de injustiças promovidas pelo sistema capitalista 
implantado em nosso país, um sistema que causa a precarização e a 
destruição da vida do povo e do planeta.

Os objetivos específicos são:
- Defender a vida humana em todas as suas dimensões, deba-

tendo e buscando alternativas para fortalecer, mobilizar e organizar 
os excluídos na luta pela construção de uma sociedade que atenda 
aos anseios populares.

- Lutar em defesa das riquezas naturais (água, terra, minérios, 
sementes e outras) do nosso planeta, denunciando o atual modelo 
de desenvolvimento e crescimento econômico que explora e destrói 
toda forma de vida.

- Proporcionar alternativas de manifestação popular que tragam 
esperança e perspectiva de vida para o povo. 

- Mostrar que as crises geradas pelo sistema capitalista retiram 
direitos dos trabalhadores, aumentando o trabalho precário e o 
desemprego.

- Fortalecer as lutas dos povos em busca da soberania dos 
países e apoiar as formas de luta popular em favor da transformação.

- Promover debates sobre novas relações (de gênero, raça, etnia, 
valores etc.) estimulando o respeito entre as pessoas, a construção 
da igualdade de direitos e a valorização das diferenças.

- Construir espaços de unidade entre os movimentos do campo 
e da cidade, ressaltando a importância de cada um deles dentro da 
organização e da luta popular.
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- Ir às ruas e praças para colocar em prática um projeto popular 
como alternativa ao modelo atual (projeto capitalista).

Um projeto popular como alternativa ao modelo atual se con-
cretiza em torno dos seguintes eixos: sustentabilidade; respeito aos 
direitos do povo; soberania nacional e internacional; esperança e 
utopias (mística); integração das lutas; cidadania universal; comuni-
cação popular, defesa e promoção da juventude; garantia de todas 
as formas de vida no planeta.30 

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), por inter-
médio da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da 
Justiça e da Paz, publicou no dia 12 de julho de 2011 um documento 
intitulado Carta de apoio ao Grito dos Excluídos, dizendo: 

Irmãos e irmãs! A Comissão Episcopal Pastoral 
para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz – 
CNBB manifesta seu apoio ao Grito dos Excluídos 
Nacional, que se realiza em todos os estados do 
nosso país, por ocasião das comemorações do dia 
da Independência do Brasil. O Grito dos Excluídos 
é um espaço democrático de mobilização popular 
nacional na Semana da Pátria, buscando construir 
um projeto popular para o Brasil. Neste ano tem 
como tema: Pela vida grita a terra... por direitos, 
todos nós! Com os excluídos este evento pretende 
mobilizar pessoas, comunidades, Igrejas, religiões 
e sociedade para assumir o protagonismo na cons-
trução de alternativas que tragam a eles esperança 
e perspectivas de vida para as comunidades locais; 
promover a pluralidade e igualdade de direitos, 
bem como o respeito nas relações de gênero, raça 
e etnia; denunciar todas as formas de injustiça que, 

30  Os dados históricos sobre o Grito dos Excluídos, os objetivos e os eixos 
foram tirados do Jornal do Grito, n. 50, ano 17.
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em nosso país, causam a destruição e a precarização 
da vida do povo e do planeta. Diante de situações 
de exclusão, Jesus defende os direitos dos fracos e 
o direito a uma vida digna para todo ser humano. O 
compromisso com esta causa nos compromete no 
esforço de superação da exclusão em nosso país, 
participando da construção de uma sociedade justa, 
solidária e de cuidado da vida do planeta e do ser 
humano. (Dom Guilherme Werlang, Presidente 
da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da 
Caridade, da Justiça e da Paz).           

Goiânia, 1º de setembro de 2011.



COMENTANDO O MANIFESTO DO GRITO 
DOS EXCLUÍDOS DE GOIÂNIA

No dia sete de setembro de 2011, das 8 às 12 horas, aconteceu 
na cidade de Goiânia o 17º Grito dos Excluídos. Houve um número 
muito significativo de participantes representando movimentos po-
pulares, comunidades, paróquias, igrejas e outras organizações da 
sociedade civil. Os participantes concentraram-se na Praça A, ao 
lado do terminal de ônibus. Depois de uma rápida passagem pelo 
terminal, percorreram com muita animação e esperança a Avenida 
Independência, fazendo quatro paradas, que foram programadas com 
antecedência. O ato foi encerrado em frente à Câmara Municipal, 
na Praça do Trabalhador.

O Grito dos Excluídos de Goiânia foi o grito da vida contra a 
corrupção, a violência e a morte ocorridas assiduamente no trans-
porte coletivo, na saúde pública e na segurança pública. Foi com 
esse enfoque que o Fórum do Grito dos Excluídos e as assembleias 
populares lançaram o Manifesto do Grito dos Excluídos de Goiânia. Na 
primeira parte, o Manifesto denuncia o contraste existente entre as 
leis que garantem direitos ao povo e as regras da ganância, aquelas 
que de fato predominam em nossa sociedade capitalista:

As leis garantem ao povo direitos, mas as regras da 
ganância impõem-lhe penúrias e castigos. A trabalha-
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dora e o trabalhador são explorados cotidianamente 
[no que se refere ao] valor do seu trabalho. Quem 
deveria representar os interesses de todos utiliza-se 
de seu poder em seu próprio privilégio. Pervertem a 
política e colocam o estado e a coletividade a serviço 
de seus mesquinhos interesses. A vida de joelhos e a 
ganância no altar. A classe dominante ignora o grito 
dos excluídos e apenas nas eleições finge escutar 
o lamento e a dor do povo, respondendo-lhe com 
promessas que rasgam tão logo assumem o poder. 
Transporte de qualidade, saúde, segurança... Tudo 
vira moeda para o enriquecimento ilícito de uns pou-
cos. Quantas vezes disseram resolver o transporte 
público na capital? Quantas vezes a saúde era prio-
ridade? Quantas vezes fomos amedrontados pela 
ineficiência da segurança pública?

Na segunda parte, são apresentados alguns dados concretos 
da realidade do nosso povo sofrido e excluído, que são consequência 
lógica das regras da ganância: 

Em Goiânia, 90% do transporte coletivo, que de-
veria ser público, está privatizado, nas mãos de 
pouquíssimas empresas que operam um sistema 
altamente lucrativo e oferecem um péssimo ser-
viço à sociedade. A trabalhadora e o trabalhador, 
principais usuários, não participam de nenhuma 
instância de deliberação e controle. Os interesses 
privados prevalecem em detrimento do interesse 
público. Enquanto isso, a cultura do automóvel 
e da solução individual congestiona o trânsito e 
deprecia a qualidade de vida na capital. A saúde 
pública em Goiás está na UTI e, na contramão do 
fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS), 
o governo estadual entrega importantes hospitais, 
como HUGO, HGG, HUAPA, a grupos econômi-
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cos. Novamente o povo paga a conta da péssima 
gestão estatal! Como no IPASGO, a improbidade 
administrativa gera prejuízos ao servidor e a toda 
a coletividade.

Na terceira e última parte, em tom de muita expectativa, o 
Manifesto aponta caminhos de mudança, de construção de um pro-
jeto popular para o Brasil: 

Contudo, a força do povo está em sua organização. 
Não existe salvador para suas causas, apenas a 
classe trabalhadora pode cuidar de seus próprios 
interesses. A morte permeia as instituições fracassa-
das pela ausência real da participação democrática 
e popular no uso do poder. Sozinhos e isolados, 
as trabalhadoras e os trabalhadores são apenas 
massa de manobra. Somos todos um só povo, de 
uma só raça e com um só destino. Sem luta não 
haverá vitória possível. Organize-se em sua comu-
nidade, faça parte dos movimentos populares e 
sociais, não se isole no individualismo medíocre 
ou no consumismo destrutivo. É preciso ocupar 
as ruas e reivindicar, é preciso juntar-se à luta e à 
solidariedade coletiva, é preciso não calar diante 
das atrocidades e violências, é preciso coragem para 
gritar: Basta de morte, injustiças e iniquidade! A luta 
é de todos e somente juntos poderemos vencer a 
CORRUPÇÃO, a VIOLÊNCIA e a MORTE!

Finalizando este breve comentário sobre o Manifesto do Grito 
dos Excluídos de Goiânia, lembro a inseparável relação entre o amor 
a Deus e o amor ao próximo, por meio da qual se torna possível 

suprimir as graves desigualdades sociais e as enor-
mes diferenças no acesso aos bens. Tanto a preo-
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cupação em desenvolver estruturas mais justas 
como em transmitir os valores sociais do Evangelho 
situam-se neste contexto de serviço fraterno à vida 
digna. (Documento de Aparecida – DA, 358). 

Portanto, os que somos cristãos, unidos a todas as forças vivas 
da sociedade, temos o dever de contribuir “para a transformação das 
realidades e para a criação de estruturas justas segundo os critérios 
do Evangelho” (DA, 210). 

Goiânia, 9 de setembro de 2011.



UMA SITUAÇÃO DRAMÁTICA

A situação de dependência do crack, na qual se encontram 
hoje muitas pessoas, sobretudo jovens, adolescentes e crianças, é 
realmente dramática. Trata-se de uma realidade que nos desafia a 
todos. Uma manchete de O Popular (4 set. 2011, p. 1) destaca:

Droga piorou a vida em Goiás. Assassinatos de mu-
lheres cresceram 79,6% em 10 anos. Assassinatos 
de jovens cresceram 294% em 10 anos. Carros 
e motos viraram moeda de troca. Abandono de 
crianças e adolescentes aumentou 41,7% em 1 ano. 
Em Goiás, já são 50 mil pessoas dependentes. E o 
poder público não reagiu. 

Segundo dados do Conselho Nacional de Justiça, “em apenas 
um ano cresceu em 41,7% o número de crianças e adolescentes 
vivendo em abrigos em Goiás. A causa principal foi a disseminação 
do consumo de crack no Estado” (p. 1). O Cadastro Nacional de 
Crianças Acolhidas 

aponta que em julho de 2010 existiam [...] 688 
crianças e adolescentes abrigados em Goiás. Em 
julho deste ano, já eram 975. Com isso, Goiás 
ocupa o 9º lugar no ranking nacional de crianças 
abrigadas depois do abandono ou da negligência 
familiar. (p. 1).
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Diante dessa triste realidade, o que mais impressiona e deixa a 
todos indignados é a insensibilidade, a indiferença e a omissão dos po-
deres públicos estadual e municipal, conforme destaca o jornal citado: 

Na contramão do aumento do número de usuários 
de crack no Estado, não há vagas para a interna-
ção de dependentes em clínicas psiquiátricas em 
Goiânia. Números do Pronto-Socorro Wassily Chuc 
– porta de entrada para o tratamento de dependen-
tes químicos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) 
em Goiânia – apontam que existem cerca de 300 
pessoas aguardando na fila por uma vaga. O muni-
cípio conta com 130 leitos para internação. (p. 4).

Essa situação dramática é constatada não só na capital, mas 
também nas cidades do interior: “O crack já está inserido na maioria 
dos municípios goianos, onde também houve crescimento dos índices 
de violência e criminalidade, de falta de leitos para tratamento de 
dependentes e de desestruturação familiar causada pelo crack” (p. 4).

 A dependência de drogas, sobretudo de crack, é uma ques-
tão de saúde pública, e, como tal, deve ser tratada pelo município e 
pelo estado com absoluta prioridade, conforme reza a Constituição 
Federal. Dizer que uma questão deve ser tratada pelo poder públi-
co com absoluta prioridade significa dizer que nunca podem nem 
devem faltar verbas para o tratamento dessa questão, mesmo que 
faltem para outras obras. Principalmente se essas outras obras não 
são urgentes e só servem para fins político-partidários ou, o que é 
pior, para a prática de corrupção política, como o superfaturamento 
e o desvio de verbas. 

Antes de ser uma questão de saúde pública, a questão dos 
dependentes de drogas, principalmente de crack, é uma questão 
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política. O poder público (municipal, estadual e federal) tem o dever 
(e precisa tomar consciência disso) de investir, prioritariamente, em 
políticas públicas de qualidade, que promovam as pessoas, sobretudo 
os jovens, os adolescentes e as crianças, suscitando nelas a autoestima 
e levando-as a descobrir o verdadeiro sentido da vida humana e de 
todas as formas de vida. Mas, infelizmente, muitos de nossos políticos 
e governantes – graças a Deus, não são todos – não estão preocupados 
com as questões políticas e se servem despudoradamente da função 
pública para seus interesses pessoais.

Cito apenas um exemplo. No dia 13 deste mês de setembro, 
recebi pela internet uma notícia que dizia: 

Ontem, os deputados federais mostraram a cara e 
não votaram o projeto de lei FICHA LIMPA. Para 
quem não sabe, ontem, foi rejeitada a votação, na 
ordem do dia da Câmara Federal, do Projeto de 
Lei FICHA LIMPA, que impede a candidatura, a 
qualquer cargo eletivo, de pessoas condenadas em 
primeira ou única instância ou por meio de denúncia 
recebida em tribunal – no caso de políticos com foro 
privilegiado – em virtude de crimes graves, como: 
racismo, homicídio, estupro, homofobia, tráfico de 
drogas e desvio de verbas públicas... A imprensa foi 
censurada e está impedida de divulgar! Portanto, 
vamos usar a internet para dar conhecimento aos 
outros 198.000.000 de brasileiros de que os de-
putados federais traíram o povo. 

Que vergonha! Que descaramento! Não dá para entender 
tanta maracutaia! Infelizmente, muitos de nossos políticos acham 
que o dinheiro público não é de ninguém e que todos podem meter 
a mão nele. E, para isso, aproveitam a oportunidade que os cargos 
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públicos oferecem, especialmente os políticos mais espertos, que 
conseguem chegar primeiro. Com o dinheiro da corrupção (cultural 
e endêmica), talvez desse para resolver a questão dos dependentes 
de drogas, sobretudo de crack.

De acordo com Edson Rogatti (Folha de S. Paulo, 13 set. 2011, 
“Opinião”, p. A3), para começar a dar passos concretos no enfren-
tamento e na solução dessa situação dramática, em primeiro lugar, 
o Congresso precisa votar, com urgência e sem enrolação, a regula-
mentação da Emenda Constitucional nº 29, que estabelece critérios 
para os investimentos na saúde e determina um percentual mínimo de 
investimentos. Depois de aprovada a emenda, é necessário que ele crie 
mecanismos de cobrança, para que os municípios, os estados e a União 
cumpram o estabelecido, enxugando despesas, evitando desperdícios 
e, se preciso, buscando fundos em projetos menos prioritários. 

Em segundo lugar, é preciso que o Congresso vote, também com 
urgência, o imposto sobre grandes fortunas (IGF), para que os recursos 
obtidos sejam aplicados em políticas públicas de qualidade. O IGF é 
um imposto federal, ou seja, somente a União tem competência para 
instituí-lo. Embora esteja definido na Constituição Federal (art. 153, 
VII), ainda não foi regulamentado por lei complementar e, portanto, 
ainda não pode ser cobrado. Em 2010, a Comissão de Constituição 
e Justiça da Câmara aprovou um projeto que regulamenta o IGF, mas 
não há, por enquanto, data prevista para que ele seja encaminhado 
ao plenário. É uma questão de vontade política.

Em terceiro lugar, é necessário que todos da sociedade civil 
tomemos consciência da importância de combater a corrupção po-
lítica, seja na esfera municipal, estadual ou federal, e de não votar em 
candidatos corruptos. Só fazendo isso, criaremos as condições para 
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uma outra sociedade possível, em que situações dramáticas como 
a dos dependentes de drogas recebam um tratamento à altura da 
seriedade do problema.

Goiânia, 17 de setembro de 2011.



BEM VIVER-BEM CONVIVER

A agenda-livro Latino-Americana Mundial completa 21 anos 
com a edição de 2012. Desde o seu primeiro número, 

esta obra tem assumido o desafio de contribuir, 
modestamente, mas com muita paixão, na análise 
e no compromisso das grandes causas de nossa 
América. Mas, alargando horizontes, veio a assu-
mir uma perspectiva latino-americana e mundial. 
As grandes causas são inevitavelmente mundiais, 
sobretudo agora em tempos de globalização. E são 
causas grandes porque abraçam nossas vidas, a so-
ciedade, o planeta, o universo [...]. As nossas causas 
“valem” mais que a nossa vida, porque são elas as 
que à vida dão sentido. Somos o que amamos, o 
que fazemos, o que sonhamos. (Pedro Casaldáliga, 
Latino-Americana Mundial 2012, p. 10).

A Latino-Americana é um

sinal de comunhão continental e mundial entre as 
pessoas e as comunidades que vibram e se com-
prometem com as grandes causas da Pátria Grande, 
como resposta aos desafios da Pátria Maior. Um 
anuário da esperança dos pobres do mundo a partir 
da perspectiva latino-americana. Um manual com-
panheiro para ir criando a “outra mundialidade”. 
Uma síntese da memória histórica da militância 
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e do martírio da Nossa América. Uma antologia 
de solidariedade e criatividade. Uma ferramenta 
pedagógica para a educação, a comunicação, a 
ação social ou a pastoral popular. (p. 1).

Na edição de 2012, a agenda-livro dedica suas páginas à utopia 
indígena do bem viver (em quéchua, sumak kawsay). 

Não se trata de um tema realmente novo, mas sim 
de uma riqueza de sabedoria que só nos últimos 
anos os povos indígenas estão trazendo à luz e 
oferecendo-a ao mundo como sua contribuição à 
aventura humana. Ouvir esta proposta, acolhê-la, 
levá-la a conhecer no nosso Continente e fora dele, 
meditá-la, é o que queremos fazer nesta Agenda, 
somando-nos na reflexão coletiva que está se reali-
zando dentro e fora do Continente sobre este Bem 
Viver. (José Maria Vigil, Latino-Americana Mundial 
2012, p. 8).

A palavra libertadora, o bem viver, 

nos sai ao encontro como um evangelho de vida 
possível, digna e para todas as pessoas e todos os 
povos. Boa nova do Bem Viver frente ao mal viver 
da imensa maioria e contra “a boa vida”, insultante, 
blasfema, de uma minoria que pretende ser e estar 
ela sozinha na casa comum da Humanidade. (p. 10).

O bem viver é, pois, o bem conviver, e o bem conviver é o bem 
viver. Não há uma boa vida humana que não seja uma boa convivência 
humana e vice-versa. 

Somos relação, sociabilidade, comunhão, amor. 
Já se subentenderia que uma boa vida pessoal tem 
que ser também comunitária; mas é melhor destacar 
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isso explicitamente para não cairmos em suben-
tendidos que ignoram o que se deve entender e 
assumir, vitalmente, radicalmente. Eu sou eu e a 
Humanidade inteira. Dois são os problemas e duas 
as soluções: as demais pessoas e eu. Isto não se 
pode “subentender” apenas; deve-se gritar. (p. 11). 

O bem viver-bem conviver é o “Sonho Real”, nome da ex- 
-ocupação do Parque Oeste Industrial em Goiânia, cujos moradores 
foram barbaramente despejados por causa da ganância dos donos das 
imobiliárias e da conivência criminosa dos poderes públicos estadual e 
municipal. Jesus de Nazaré foi o profeta do maior sonho real e também  

da maior utopia (“que sejamos bons como Deus é 
bom, que nos amemos como Ele nos amou, que 
demos a vida pelas pessoas que amamos”). [Ele] 
promulgou, com sua vida, sua morte e sua vitória 
sobre a morte, o Sumak Kawsay do Reino de Deus. 
Ele é pessoalmente um paradigma, perene e univer-
sal, do Bem Viver, do Bem Conviver. (p. 11).

Nós da Comissão Dominicana de Justiça e Paz do Brasil em-
penhamo-nos em lançar a Latino-Americana Mundial país afora, 
em espalhar a agenda e, sobretudo, sua causa. Como diz Pedro 
Casaldáliga, queremos aumentar a “tribo dos lançadores da Agenda” 
(p. 1). Contamos com você. Venha participar do lançamento da edição 
2012, no dia 28 de setembro de 2011, às 19h30, no Centro Cultural 
Cara Vídeo: Rua 83, n. 361, Setor Sul, Goiânia. Sua presença nos 
fará muito felizes.

Goiânia, 27 de setembro de 2011.



SETEMBRO DE 2011: O MÊS MAIS 
VIOLENTO DA HISTÓRIA DE GOIÂNIA

O mês de setembro de 2011 foi o mais violento da história de 
Goiânia, com 56 homicídios. Desses homicídios, 71,42% compunham-se 
de vítimas com idade de até 30 anos:31  5 (8,92%) tinham menos de 
18 anos e 35 (62,5%), entre 18 e 30 anos. Adriana Ribeiro, titular da 
Delegacia de Homicídios de Goiânia, diz que não é possível apontar 
um motivo específico para esse aumento de homicídios em setembro. 
No entanto, ela cita como motivos principais, entre outros, dívidas de 
drogas e brigas por ponto de tráfico (O Popular, 1º out. 2011, p. 3). 

Que tragédia! Por que tanta violência e tanto desrespeito para 
com a vida humana? Por que os jovens são as maiores vítimas des-
sa violência e desse desrespeito? Por que eles se envolvem com o 
mundo das drogas e, sobretudo, do crack? Quais seriam as causas 
desse envolvimento?

Não quero negar a responsabilidade pessoal de quem comete 
atos de violência, especialmente assassinatos (a não ser em casos 
patológicos), mas, a meu ver, as causas principais desses atos são 
de caráter estrutural e conjuntural. Afinal, embora seja verdade que 

31  A média nacional de vítimas com essa idade é de 51,41%. 
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o ser humano, por ser histórico (situado e datado), é fruto do meio 
ambiente, é verdade também que ele faz o meio ambiente. 

O sistema capitalista neoliberal, no qual vivemos, é estrutural e 
conjunturalmente violento. A violência tornou-se sistêmica, legaliza-
da e institucionalizada. As pessoas que defendem e sustentam essa 
violência são consideradas, muitas vezes, pessoas “de bem”, pois 
muitas delas são até religiosas e praticam a caridade. São os fariseus 
de hoje, que cumprem formalmente todas as leis, mas não praticam 
a justiça. Certamente Jesus de Nazaré diria a essas pessoas: 

Raça de cobras venenosas, quem lhes ensinou a 
fugir da ira que vai chegar? Façam coisas que provem 
que vocês se converteram. (Mt, 3: 7-8).

Se vocês são maus, como podem dizer coisas boas? 
Pois a boca fala aquilo de que o coração está cheio. 
(Mt, 12: 34). 

No Documento de Aparecida – DA (385), o neoliberalismo figura 
como um “sistema econômico iníquo”, um “sistema nefasto”, por con-
siderar “o lucro como o motivo essencial do progresso econômico, a 
concorrência como lei suprema da economia, a propriedade privada 
dos bens de produção como um direito absoluto, sem limites nem 
obrigações correspondentes” (Paulo VI, Populorum progressio – PP, 
26). Esse sistema, conforme acentuam os bispos do Centro-Oeste 
no documento Marginalização de um povo (1973),  é “o mal maior, o 
pecado acumulado, a raiz estragada, a árvore que produz esses frutos 
que nós conhecemos: a pobreza, a fome, a doença, a morte da grande 
maioria.” Baseado na desigualdade social, o neoliberalismo oprime, 
marginaliza, exclui e assassina os pobres, como se fossem material 
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descartável. O importante nesse sistema não é a vida do povo, mas 
o deus-mercado e os interesses dos seus servidores e adoradores.

Os elementos da violência estrutural são a ausên-
cia de infra-estrutura e planejamento urbano dos 
bairros periféricos, onde às vezes o Estado só se faz 
presente nas ações policiais; péssimas escolas com 
baixa qualidade de ensino, o que por si só impede a 
mobilidade social; hospitais e postos de saúde sem 
médicos, leitos e remédios, o que veda o acesso 
à saúde; oferecimento insuficiente de defensoria 
pública para quem não pode pagar um advogado, o 
que veda o acesso à Justiça, etc. Quem vive e cresce 
dentro desse sistema de precariedade e exclusão, 
acaba tendo a percepção de que a sua vida vale 
menos. É essa precariedade das condições de vida 
que leva ao aumento de outro tipo de violência, a 
criminal. (Bispos do Centro-Oeste, Marginalização 
de um povo, 1973).

A exclusão social, na realidade, por ser permanente e estrutural, 
é um crime muito maior do que qualquer outro. A relação entre ela 
e o crime em geral, ou seja, a relação entre a violência estrutural e a 
violência dita criminal, 

constitui uma ameaça para as pretensões hege-
mônicas das elites econômicas que historicamente 
impedem a participação das outras parcelas da po-
pulação na estrutura governamental e concentram 
a administração do Estado dentro do seu grupo 
social. Assim, [essas elites] conseguem tirar dele 
ainda mais benefícios, vetando ao restante da po-
pulação os privilégios que ela recebe do Estado e 
fragilizando a estrutura social daqueles que real-
mente dependem desses benefícios. O resultado 
é a precariedade dos serviços públicos destinados 
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à população de baixa renda, que não pode pagar 
por eles. Para evitar a associação da criminalidade 
com a violência estrutural, as elites usam como 
instrumento, através da mídia, que lhes pertence, 
a construção de um senso comum, uma visão de 
mundo onde a criminalidade é a violência em si e 
não uma consequência de outro tipo de violência. 
(Bispos do Centro-Oeste, Marginalização de um 
povo, 1973).

Esse senso comum construído pelas elites não considera a 
violência estrutural como causa da violência dita criminal, mas como 
simples incompetência dos governos e, por conseguinte, como uma 
fatalidade. Morreu na fila do pronto-socorro? Chegou a hora dele, 
fazer o quê? O filho deixou a escola? É que ele não tinha inclinação 
para os estudos. Está desempregado? É acomodado, preguiçoso, 
não se especializa. Sofreu constrangimento ou abuso da autoridade 
policial? Ficou dando sopa na rua até tarde da noite. Ao mesmo tem-
po que a violência criminal é justificada, a mídia cobra com urgência 
ações mais efetivas contra ela e legitima o aumento da repressão 
policial contra aqueles que o Estado já havia excluído. Os violentados 
se tornam os violentos.

A violência delinquencial não é um fenômeno uni-
forme, monolítico, que se abate sobre a socieda-
de como algo que lhe é exterior. Pelo contrário: 
Ela é polifórmica, multifacetada, encontrando-se 
diluída na sociedade sob as mais diversas mani-
festações, que se interligam, interagem, (re)alimen-
tam-se e se fortalecem. (Bispos do Centro-Oeste, 
Marginalização de um povo, 1973).
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Em “Violência estrutural e violência criminal”, Eduardo Prado, 
baseado em um artigo de Otávio Cruz Neto e Marcelo Rasga Moreira, 
salienta que, até hoje, nenhum governo 

teve como prioridade a educação e o bem-estar de 
todos os brasileiros porque nenhum deles foi eleito 
para isso. Suas prioridades são outras, e as do grupo 
que o elegeu também. Quase todo candidato a cargos 
eletivos tem nos discursos sobre a segurança pública 
o seu ponto forte, porque sabe que rende muitos 
votos, mas seu compromisso é com a segurança do 
seu grupo e com a manutenção dos seus privilégios. 
As áreas sociais e educacionais não estão entre eles.32 

Em nossa sociedade moderna, é urgente denunciar, alto e 
bom som, as “situações de pecado” (DA, 95), as “estruturas de 
pecado” (DA, 92, 532) e as “estruturas de morte” (DA, 112), bem 
como colaborar

com outros organismos ou instituições para orga-
nizar estruturas mais justas nos âmbitos nacionais 
e internacionais; criar novas estruturas que conso-
lidem uma ordem social, econômica e política na 
qual não haja iniquidade e onde haja possibilidades 
para todos. Igualmente, requerem-se novas estru-
turas que promovam uma autêntica convivência 
humana. (DA, 384).

Em sua atuação na Delegacia de Homicídios, Adriana Ribeiro 
reconhece que nossa sociedade não tem uma estrutura apropriada 
para enfrentar o aumento de homicídios e que é preciso “tentar tirar 
os jovens das drogas, [...] através de políticas públicas” (O Popular, 

32 www.ideiaseensaios.com.br
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1º out. 2011, p. 3). Mas, infelizmente, o que temos hoje de políticas 
públicas é um paliativo, um faz de conta.

Quando será que o poder público (o municipal, o estadual e o 
federal) cumprirá a Constituição Federal? No artigo 227, ela diz que 
os direitos das crianças e dos adolescentes devem ser assegurados 
“com absoluta prioridade” e que as pessoas nessa faixa etária devem 
ser colocadas “a salvo de toda forma de negligência, discriminação, 
exploração, violência, crueldade e opressão.” 

A Constituição afirma ainda que os estados e municípios devem 
aplicar anualmente “vinte e cinco por cento, no mínimo, da receita 
resultante de impostos, compreendida a proveniente de transferências, 
na manutenção e desenvolvimento do ensino” (art. 212). Reparem: 
“no mínimo”. Isso quer dizer que, se houver necessidade, o Estado 
pode e deve aplicar mais. 

O direito à educação, entre outros, é um dos direitos que 
devem ser assegurados à criança e ao adolescente “com absoluta 
prioridade” (art. 227). Ou seja, mesmo que faltem verbas para ou-
tras obras, nunca deveriam faltar para a educação. Caso contrário, 
não se trataria de absoluta prioridade.  A respeito da educação, a 
Constituição Federal diz ainda: 

A educação, direito de todos e dever do Estado 
e da família, será promovida e incentivada com 
a colaboração da sociedade, visando ao pleno 
desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o 
exercício da cidadania e sua qualificação para o 
trabalho. (Art. 205).

Enquanto o Estado não garante às crianças e aos adolescentes 
seus direitos constitucionais, retomemos a Campanha Nacional contra 
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a Violência e o Extermínio de Jovens, lançada em 2009 pelas pasto-
rais da juventude da CNBB, e unidos gritemos: “Chega de violência 
e extermínio de jovens!”. Precisamos, com muita fé e esperança, 
abrir caminhos novos que façam acontecer um projeto alternativo 
(popular) de sociedade e um outro mundo possível.

Goiânia, 11 de outubro de 2011.



OS “DONOS” DO MUNDO

No dia 30 de setembro de 2011, numa operação previamente 
estudada e cuidadosamente planejada pela Agência Central de 
Inteligência e por militares americanos, os Estados Unidos mataram, 
no Iêmen, Anwar al Awlaki, depois de persegui-lo como se caçassem 
um animal feroz. Nascido no estado do Novo México, EUA, Anwar tinha 
quarenta anos, era filho de iemenitas e tinha dupla cidadania: iemenita-
-americana. Foi visto como uma inspiração para muitos terroristas e 
apontado como um dos líderes da Al Qaeda na Península Arábica. 
“Era considerado um dos mais perigosos propagandistas da franquia 
iemenita da rede Al Qaeda. Seus sermões na internet, que o tornaram 
uma espécie de celebridade entre terroristas, são alvo de diversas 
investigações internacionais” (Folha de S. Paulo, 1º out. 2011, p. A16).

Tido como mentor de atentados recentes nos Estados Unidos, 
incluindo o ataque à base militar de Fort Hood (Texas, 2009), Anwar 
al Awlaki foi morto por um avião americano não tripulado (os cha-
mados drones), depois de ter escapado de um ataque semelhante 
em maio passado. No ataque que matou Anwar al Awlaki, morreu 
também o americano Samir Khan, editor de uma revista on-line ligada 
à Al Qaeda. A notícia, amplamente divulgada pela imprensa nacional 
e internacional, correu o mundo inteiro. 
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O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, tentando jus-
tificar o assassinato de Anwar, afirmou que ele “convocava indivíduos 
nos EUA e ao redor do globo a matar homens, mulheres e crianças 
inocentes.” A American Civil Liberties Union (União Americana de 
Liberdades Civis) criticou o assassinato e, em um comunicado oficial, 
afirmou que a ação “viola tanto as leis americanas quanto as interna-
cionais” ao assassinar cidadãos “sem processo judicial.” De acordo 
com a entidade, “a autoridade do governo de usar força letal contra 
seus próprios cidadãos deveria ser limitada a circunstâncias em que 
a ameaça à vida é concreta, específica e imediata.”

A execução sumária de Anwar al Awlaki, sem investigação ou 
julgamento, reacende o debate sobre liberdades civis e terrorismo. 
Para os defensores das liberdades civis, o governo dos Estados Unidos, 
como qualquer outro governo, não tem o direito de tirar a vida de 
um cidadão, americano ou não. No caso do assassinato de Anwar, e 
também em outros casos, os Estados Unidos agiram como se fossem 
os donos do mundo, com poderes absolutos sobre a vida e a morte 
de seus próprios cidadãos e de cidadãos de outros países. 

Por que, diante dessa arrogância e autossuficiência, os países 
que se dizem democráticos não manifestam pública e veementemente 
o seu repúdio à prática terrorista e ditatorial dos Estados Unidos? Por 
que a ONU não intervém, condenando a forma como esse país ataca 
e assassina? Lázaro Curvêlo Chaves, discorrendo sobre o terrorismo 
dos Estados Unidos, assinala que “a ‘guerra contra o terrorismo’ 
vem utilizando-se amplamente do terrorismo como arma.” Para ele, 
“terrorismo gera terrorismo”, o que o leva “a desconfiar – e desconfiar 
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muito! – de uma guerra liderada pela maior e mais poderosa nação 
terrorista do mundo contra o terrorismo.”33 

Muitas vezes o lobo se apresenta em pele de cordeiro. Quem 
acredita que, com Barack Obama, os Estados Unidos se transformaram 
está equivocado. Chaves está certo: o país continua combatendo o 
terrorismo com terrorismo. Concordo com ele e com todos os que 
apresentam visão semelhante, como o autor da transcrição abaixo:

Nós, o resto do mundo, recebemos uma repre-
sentação bastante distorcida dos EUA. De um 
lado, eles são os [muito questionável] salvadores 
e samaritanos, eles nos protegeram e salvaram dos 
nazistas, do comunismo [que era a meu ver, um 
capitalismo de Estado] e de muitos ditadores. Por 
outro lado, eles instauraram um regime absolutista, 
apoiam publicamente corruptos, Estados totalitá-
rios e levam em consideração tantos regimes hostis 
ao ser humano, caso estes atendam seus interesses. 
Eles compram governos e Estados, tornando-os 
dependentes, sugam-nos sem consideração à 
população. Os EUA são aquilo que se combate 
oficialmente, eles são os terroristas que, com seu 
violento arsenal e maior exército do mundo, que-
rem impor a este sua vontade. Sem se preocupar 
com perdas, sem consideração à população. Tudo 
em prol de um governo inescrupuloso e absolutista, 
que é controlado por conglomerados e bancos!34 

Podemos concluir afirmando que terrorismo não se combate 
com terrorismo. É preciso mudar as relações internacionais, ou seja, 
as relações entre os povos. Elas devem ser baseadas na igualdade 
(nenhum país é superior ao outro), no respeito mútuo, no diálogo 

34  www.inacreditavel.com.br, 8 de junho de 2010.
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sincero, no reconhecimento das diferentes culturas e religiões, na 
busca de valores comuns, na promoção dos direitos humanos, na 
colaboração recíproca e no empenho de todos pela construção de 
um outro mundo possível; um mundo de paz, de harmonia, de soli-
dariedade, de justiça social e, sobretudo, de amor, pois ele é que dá 
sentido à vida e faz a todos felizes.

Para que isso aconteça, é preciso, antes de tudo, que os go-
vernantes de todos os países tenham vontade política. E que a ONU 
seja reestruturada e fortalecida como organismo internacional, para 
que, quando necessário, tenha a autoridade de intervir na solução 
de conflitos entre países do mundo inteiro. 

 
Goiânia, 19 de outubro de 2011.



DNJ 2011: JUVENTUDE E 
PROTAGONISMO FEMININO

Andai em Cristo Jesus, enraizados nele, sobre ele 
edificados e firmes na fé.

(Cl, 2: 7).

No dia 30 de outubro de 2011, inspirados nas palavras do 
apóstolo Paulo em Colossenses, 2: 7, celebramos o 26º Dia Nacional 
da Juventude (DNJ), que tem como tema “Juventude e protagonismo 
feminino” e, como lema, “Jovens mulheres tecendo relações de vida”. 
O DNJ, ao longo de sua história, 

foi construindo raízes profundas na vida dos jovens 
do Brasil, levando-os a edificar suas vidas em Cristo 
e, firme na fé, vai construindo a Civilização do Amor. 
O DNJ 2011 volta seu olhar para a mulher. Sendo 
ela portadora de vida, Deus a escolheu para teste-
munhar a sua imensa bondade. Toda mulher porta 
a ternura do amor de Deus, porque Deus é amor e 
portador de vida. (Pe. Antônio Ramos do Prado, 
SDB, assessor da Comissão Episcopal Pastoral para 
a Juventude da CNBB. Subsídio: DNJ 2011, p. 5).

Hoje, a mulher é, muitas vezes, desrespeitada em sua dignidade 
e em seu direito de ser humano – na família, no mundo do trabalho 
e na sociedade. O DNJ 2011 quer denunciar todos os tipos de discri-
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minação da mulher por causa do machismo (que ainda existe, até na 
Igreja), da cor e da posição social. Todas as formas de exploração da 
mulher, por razões sociais, econômicas, políticas, culturais e ecoló-
gicas, serão combatidas nesse DNJ. 

Nos últimos anos, assistimos a um verdadeiro extermínio de 
jovens. Na maioria das vezes, as causas imediatas e aparentes são o 
envolvimento com o mundo das drogas e a tentação do dinheiro fácil. 
Entretanto, numa análise mais profunda, percebemos que as causas 
reais são de caráter estrutural e conjuntural, como a falta de políticas 
públicas para os jovens, especialmente de uma educação pública de 
qualidade para todos. Em consequência desse cenário, como Maria 
aos pés da cruz, milhares de mulheres choram o assassinato de seus 
filhos e perguntam: Quanto vale uma vida? Para as mulheres mães, 
nada paga a vida de seus filhos. 

Apesar de todo o sofrimento que lhes sobrevém, as mulheres 
não desistem de viver e cultivam em seus corações o sonho real de 
uma terra sem males, de uma terra do bem viver e do bem conviver, 
sem discriminação e sem exclusão. De acordo com o Pe. Antônio 
Ramos, “milhares de mulheres glorificam o Senhor, porque o Senhor 
continua fazendo maravilhas na vida delas e continua carregando a 
cruz com elas. Bendito seja Deus pelas mulheres!” (Subsídio: DNJ 
2011, p. 6). São como Maria, quando diz: “A minha alma glorifica o 
Senhor e meu espírito exulta em Deus meu Salvador” (Lc, 1: 46-47).

O DNJ 2011 sugere aos grupos de jovens três temas para dis-
cussão. O primeiro tema, “Ser mulher é...”, tem o objetivo de

estimular a reflexão do grupo sobre os papéis sociais 
que são atribuídos aos homens e mulheres que 
estão dentro e fora de nossa Igreja. Desse modo, à 
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luz do Evangelho e de ações inspiradas nele, vamos 
provocar o grupo com algumas questões que são 
essenciais para a superação de uma mentalidade 
sexista e para uma convivência de fato igualitária 
entre homens e mulheres. (Subsídio: DNJ 2011, p. 13).

O segundo tema, “A vida comunitária tem a marca das mulhe-
res”, pretende incitar o grupo à reflexão “sobre o papel das mulheres 
em nossa comunidade e a contribuição delas para a construção da 
Civilização do Amor” (p. 13). Já o terceiro, “O protagonismo femi-
nino”, procura 

sensibilizar o grupo sobre as dificuldades enfrenta-
das pelas jovens mulheres ainda hoje e [ajudá-lo a] 
descobrir o valor dos movimentos e ações impul-
sionadas pelas mulheres, ampliando a visão [dos 
participantes] sobre movimento feminista e sua 
importância na vida de toda a sociedade. (p. 13-14).

Além dos temas para debate, alguns textos são muito pertinen-
tes para a reflexão nos grupos de jovens e para a celebração do DNJ 
2011. Cito dois deles, que considero bastante apropriados: 

Quando a Pastoral da Juventude do Brasil se pro-
põe a refletir sobre “juventude e questão feminina” 
a propósito do Dia Nacional da Juventude, abre 
espaço para se aproximar de um debate permea-
do de questões e, como [em] toda boa questão, 
pressupõem-se diferentes interpretações. Mas o que 
se destaca como consenso é que no debate sobre 
juventude no Brasil ainda prevalece uma perspectiva 
androcêntrica, ou seja, as experiências masculinas 
são consideradas semelhantes às experiências de 
todas as pessoas e tidas como norma universal, o 
que resulta na invisibilidade das mulheres jovens. 
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Nesse sentido, aponta-se para uma escassez de 
políticas públicas que incorporem as especificidades 
das mulheres jovens, bem como para a dificuldade 
de reconhecê-las como atrizes políticas em todas as 
instâncias em que se dá sua participação, inclusive 
a religião. (Renata Carvalho da Silva, Ser “jovem” 
e ser “mulher jovem”: reflexões sobre gênero e ju-
ventude. Subsídio: DNJ 2011, p. 67).

É necessário superar a mentalidade machista, que 
ignora a novidade do cristianismo acerca da “igual 
dignidade e responsabilidade da mulher em relação 
ao homem”. Urge que as mulheres possam partici-
par plenamente da vida familiar, eclesial, cultural, 
social, política e econômica, criando espaços e es-
truturas que favoreçam sua inclusão. [Entre outras 
ações, cabe às pastorais]: 

a) Impulsionar uma organização pastoral que pro-
mova ainda mais o protagonismo das mulheres; 
b) Garantir a efetiva presença da mulher nos minis-
térios que a Igreja confia aos leigos, assim como nas 
esferas de planejamento e decisão;
c) Acompanhar as associações que lutam para 
superar situações difíceis pelas quais as mulheres 
passam no seu dia a dia;
d) Apoiar programas, leis e políticas públicas que 
permitam harmonizar a vida de trabalho da mulher 
com seus deveres de mãe de família, com atenção 
especial às empregadas domésticas, às operárias 
e similares. (CNBB, Diretrizes gerais da ação evan-
gelizadora da Igreja no Brasil, 2008-2010, 126).

O DNJ é uma realização das Pastorais da Juventude do Brasil e 
da Rede Brasileira de Centros e Institutos de Juventude, com a apro-
vação e o apoio da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, 
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da CNBB. O assessor dessa comissão, Pe. Antônio Ramos do Prado, 
considerando a importância que o DNJ tem na busca de respostas 
aos desafios que o Brasil apresenta aos jovens de hoje, faz um apelo: 
“Pedimos a todas as pastorais da juventude, movimentos, novas 
comunidades e congregações que, junto com seus pastores, façam 
acontecer o DNJ em cada diocese” (Subsídio: DNJ 2011, p. 6). 

O Vicariato Oeste da Arquidiocese de Goiânia realiza o DNJ 
no dia 30 deste mês de outubro, às 9 horas, na Praça do Ciops, no 
Jardim Curitiba II. Convidamos todos os jovens (e também os jovens 
há mais tempo). Venham participar! Será um encontro muito fraterno, 
muito alegre e muito desafiador. Valerá a pena!

Goiânia, 28 de outubro de 2011.



UM DESCASO INADMISSÍVEL E  
INJUSTIFICÁVEL

Parece pesadelo! Vejam só que situação deprimente! Segundo 
uma manchete de O Popular (28 out. 2011, p. 1), “falta até água e 
luvas no Hugo.” A reportagem correspondente diz: 

No maior hospital de urgências do Centro-Oeste, 
os médicos sofrem com falta de luvas cirúrgicas, fios 
para sutura e até água para lavar as mãos. E a lista 
de problemas do Hugo é maior, conforme admite 
o governo, que culpa a burocracia. Pior para os 
pacientes. (p. 1).

Nas fotos da reportagem (imagens captadas pelo celular de 
um médico), aparecem um corredor lotado de pacientes, quatro 
elevadores quebrados, um aparelho de ar-condicionado queimado, 
usado como ninho por uma coruja, uma sala de internação lotada, 
pias com torneiras que não funcionam, sujeira e falta de material de 
limpeza. O médico afirma que os “problemas podem comprometer 
resultado das cirurgias” (p. 1). Toda essa situação de descalabro foi 
denunciada várias vezes. 

Denúncias por parte de médicos do Hospital de 
Urgências de Goiânia (Hugo) são frequentes e se 
repetem há quase duas décadas. Há 14 anos, o 
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neurocirurgião Paulo Roberto Taveira chegou a 
abandonar um plantão para se dirigir à polícia, onde 
deu queixa contra a instituição hospitalar por omis-
são de socorro. Ele tinha o intuito de se resguardar, 
uma vez que os pacientes vinham morrendo pela 
falta de condições de atendimento. (p. 5). 

Entra governo, sai governo, e a situação continua a mesma 
ou pior. Realmente, não dá para acreditar! Trata-se de um descaso 
inadmissível e injustificável do poder público. Quem vai responder 
judicialmente por essa situação criminosa e pelas mortes acontecidas 
ou que poderão acontecer em consequência dessa situação? Se os 
nossos governantes fossem obrigados a levar seus filhos e familiares 
doentes para ser atendidos e tratados no Hugo, tenho certeza de que 
encontrariam imediatamente uma saída legal para resolver a situação. 

É inadmissível que, em pleno século XXI, sejamos obrigados a 
assistir a um espetáculo tão degradante, tão cruel e tão desumano, 
que grita por justiça diante de Deus. A situação do Hugo, além de ser 
inadmissível, é também injustificável. Não adianta inventar desculpas, 
como o entrave da burocracia. O povo não é bobo. Quantas vezes 
o governo dispensou a licitação pública, em casos considerados de 
urgência e emergência, mesmo que às vezes não o fossem? Será que 
existe algo mais urgente e mais emergencial do que a saúde pública 
e a vida dos pobres? O entrave da burocracia não está sendo usado 
como argumento para, de forma sutil, justificar a terceirização (leia-se 
privatização) da saúde pública?  

Na avaliação da Secretaria Estadual de Saúde 
(SES), a burocracia é o grande entrave para a 
boa administração de unidades públicas, como 
o Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo). De 
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acordo com a superintendente de Gerenciamento 
das Unidades Assistenciais de Saúde da SES, Lázara 
Maria Mundim, há processos – para manutenção e 
aquisição de material – que chegam a demorar até 
530 dias para serem concluídos. (p. 5). 

Que absurdo! Que irresponsabilidade! Mais uma vez, não dá 
para acreditar! Segundo o secretário estadual da Saúde, Antônio 
Faleiros, 

a solução para a série de problemas enfrentados 
pelas unidades públicas de saúde (Hospital Geral 
de Goiânia – HGG, Materno Infantil, Hospital de 
Doenças Tropicais – HDT, Hospital de Urgências 
de Goiânia – Hugo e Hospital de Urgências de 
Aparecida de Goiânia – Huapa) está no repasse 
da administração às organizações sociais (OS). 
[Para Antônio Faleiros], não há dúvidas de que, 
com a administração por meio de OS, a solução e 
a resposta serão imediatas. (p. 5). 

Senhor secretário, será que é realmente essa a solução? Não 
seria melhor que o poder público cumprisse a Constituição Federal? 
Segundo ela, 

a saúde é direito de todos e dever do Estado, ga-
rantido mediante políticas sociais e econômicas que 
visem à redução do risco de doença e de outros 
agravos e ao acesso universal e igualitário às ações 
e serviços para sua promoção, proteção e recupe-
ração. (Art. 196).

É só uma questão de vontade política e de priorizar aquilo que 
realmente é prioritário: a vida, sobretudo, a dos empobrecidos, opri-
midos e excluídos do nosso “sistema econômico iníquo” (Documento 
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de Aparecida – DA, 385). O que acontece é que, infelizmente, os 
pobres em nosso sistema capitalista neoliberal não têm valor algum. 
São material descartável. Precisamos urgentemente de uma saúde 
pública de qualidade para todos, e não de terceirizar ou privatizar esse 
serviço, enriquecendo, com o dinheiro do povo, empresas particulares 
que dizem ser organizações sociais e nem sempre (quase nunca) o 
são. Está na hora de o poder público assumir sua responsabilidade 
em relação à saúde, e não de lavar as mãos.      

Goiânia, 4 de novembro de 2011.



UM CLAMOR PELA VIDA

Depois que publiquei no Diário da Manhã (4 nov. 2011, “Opinião 
Pública”, p. 7) o artigo “Um descaso inadmissível e injustificável”, 
apareceram outras reportagens sobre o mesmo assunto: o descalabro 
com a saúde pública e as medidas que o governo diz estar tomando, 
em caráter emergencial, para solucionar o problema. Do mesmo 
jornal, transcrevo outros exemplos: 

Socorro à Saúde. (Diário da Manhã, 5 nov. 2011, 
p. 1, manchete). 

Força-tarefa para a Saúde. (p. 2, manchete).

Governo de Goiás traça metas para sanar crise nos 
hospitais públicos. Marconi ordena atuação ime-
diata para solução. (p. 3). 

Pacotão da Saúde. (Diário da Manhã, 9 nov. 2011, 
p. 1, manchete).

Governador Marconi Perillo denuncia burocracia 
que entrava procedimentos licitatórios. Ele cria força- 
-tarefa para solucionar impasse no setor. Empresa 
vai cuidar da central de laudos e manutenção 
dos aparelhos de hospitais. Dilma anuncia R$3,6 
milhões anuais destinados ao Hugo. (p. 2).

Em outro órgão de imprensa, uma reportagem fala do desli-
gamento em massa de centenas de servidores lotados nos maiores 
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hospitais públicos do estado e declara que isso levou a Secretaria 
Estadual de Saúde a anunciar a contratação de 360 profissionais 
para o setor: 225 médicos aprovados em um concurso realizado em 
2010 e 135 profissionais com funções variadas. Os contratos serão 
feitos em caráter emergencial (O Popular, 8 nov. 2011, p. 9). Parece 
que o governo está começando a perceber a gravidade do problema. 
Deus queira que seja verdade! Até agora muito se falou, mas quase 
nada se fez. É preciso não só buscar paliativos, mas também mudar 
a concepção de saúde pública e reestruturá-la de maneira global, 
valorizando os profissionais da saúde, dando-lhes condições dignas 
de trabalho e tratando com respeito os usuários do SUS. 

A mesma reportagem fala também do pedido de demissão do 
médico Boaventura Braz de Queiroz, diretor-geral do Hospital de 
Doenças Tropicais em Goiânia, segundo ele, por divergências com 
a atual Superintendência de Controle e Avaliação Técnica a respeito 
da metodologia de trabalho (p. 9).

Outra reportagem do jornal O Popular se refere à questão com 
a manchete “A Saúde fraturada”. No artigo correspondente, lemos:  
“A Saúde Pública de Goiás vive sua pior crise, com debandada de 
médicos e desabastecimento. Governador culpa burocracia e enfatiza 
necessidade de terceirizar gestão de hospitais” (O Popular, 9 nov. 2011, 
p. 3-4). 

A reportagem que mais me chocou, porém, foi uma que dizia 
respeito ao Hospital de Doenças Tropicais. O que ela relata é realmente 
uma calamidade pública que clama aos céus! É um crime contra a vida 
do povo! Será que os nossos governantes não percebem isso? Será 
que não entendem que os problemas da saúde pública devem ser 
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considerados prioridade absoluta e resolvidos em caráter de urgência 
urgentíssima? Vejam só as manchetes da reportagem: 

Médicos denunciam falhas no HDT. (O Popular, 7 
nov. 2011, p. 1, manchete). 

Falta de materiais básicos, como gaze, agulha e 
antibiótico, é um dos problemas denunciados por 
profissionais do HDT. O hospital público apresenta 
falta de leito. Paciente que precisa de isolamento é 
internado até em corredor. (p. 1, manchete).

Após o destaque na primeira página, a reportagem descreve 
detalhadamente a situação: 

A falta de materiais, de medicamentos e de condi-
ções de trabalho para que os profissionais de saúde 
prestem bom atendimento provoca uma situação de 
estresse e risco no Hospital de Doenças Tropicais 
(HDT), referência no Estado para o tratamento de 
doenças infectocontagiosas. Por falta de leitos, pa-
cientes que precisam de isolamento, com doenças 
altamente contagiosas, como tuberculose, catapora 
e meningite, ficam internados em leitos comuns e 
corredores. (p. 5).

Uma médica que pediu para não ser identificada confirma que 
“as condições de trabalho, especialmente dos médicos, são extre-
mamente precárias, comprometendo a qualidade do atendimento 
aos usuários do Sistema Único de Saúde (SUS).” Tais condições, 
enfatiza a médica, “expõem os profissionais de saúde e os próprios 
pacientes” (p. 5). 

Outro problema é a falta de médicos em decorrência da enorme 
demanda de atendimentos de emergência. Ainda segundo a médi-
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ca, foram feitas várias reclamações a esse respeito para a Secretaria 
Estadual de Saúde, mas nenhuma providência foi tomada. 

O Sindicato dos Médicos do Estado de Goiás (Simego) recebeu 
também muitas reclamações de profissionais que trabalham no HDT. 
Leonardo Reis, presidente do sindicato, define a situação do hospital 
como “gravíssima”, “extremamente desconfortável e ameaçadora”, e diz 
que “é preciso destinar mais recursos para a saúde” (p. 5). O médico 
manifesta ainda sua preocupação com o processo de transferência da 
gestão dos principais hospitais estaduais para organizações sociais, 
observando que “a terceirização é uma forma especial de privatização.” 
O Sindicato dos Servidores da Saúde (Sindsaúde) também se mani-
festou contrário à terceirização ou privatização dos hospitais públicos.

Por que nossos governantes, antes de tomar decisões na área 
da saúde, não consultam os médicos, os outros profissionais da área 
e as lideranças do povo? Talvez não tenham ainda percebido que a 
época do autoritarismo já acabou! Senhor governador, a culpa da 
situação de descaso em que se encontra a saúde pública não é da 
burocracia, um problema que pode ser solucionado; a culpa é dos 
governantes, que não têm vontade política. 

Diante de tudo isso, pergunto: Quem vai responder judicial-
mente pela situação criminosa em que se encontra a saúde pública? 
O Ministério Público Estadual, embora tenha determinado a suspen-
são dos processos para contratação de organizações sociais (o que 
considero positivo), é ainda muito omisso, não toma as providências 
necessárias para solucionar a questão da saúde pública. Tenho certeza 
de que a situação descrita mudaria rapidamente se os que ocupam 
cargos públicos no Executivo, no Legislativo e no Judiciário fossem 
obrigados por lei (eles e seus familiares) a usar o SUS durante o 
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exercício do mandato. Quem sabe assim os nossos congressistas se 
sensibilizariam com o sofrimento do povo?  Quem sabe apresenta-
riam um projeto de lei centrado nos problemas da saúde pública e o 
aprovassem em caráter de urgência? Mereceriam, pelo menos nesse 
caso, o nosso aplauso. A esperança nunca morre.

Goiânia, 12 de novembro de 2011.



FAZENDO A MEMÓRIA DO 6º 
INTERECLESIAL DAS CEB

Em julho deste ano, publiquei no Diário da Manhã (31 jul. 
2011, “Opinião Pública”, p. 6) um artigo com o título “25 Anos do 6º 
Encontro Intereclesial das CEB”, o qual se encontra publicado também 
neste volume. No artigo, fiz um histórico dos doze intereclesiais das 
CEB já realizados no Brasil e uma referência ao 13º Intereclesial, que 
está sendo preparado e acontecerá de 7 a 11 de janeiro de 2014, em 
Crato (CE). O tema desse encontro será “Justiça e profecia a serviço 
da vida” e o lema, “CEBs, romeiras do Reino no campo e na cidade”. 

No mesmo artigo, apresentei também uma síntese do conteúdo 
teológico-pastoral do 6º Intereclesial e sugeri a realização de uma 
romaria ao Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, GO, fazen-
do a memória dos 25 anos do 6º Intereclesial. Depois de diversos 
encontros com pessoas e comunidades interessadas na romaria, o 
Vicariato Oeste da Arquidiocese de Goiânia decidiu marcá-la para o 
dia 27 deste mês de novembro. Portanto convida todas as suas comu-
nidades e estende o convite às outras comunidades da Arquidiocese 
de Goiânia, da Regional Centro-Oeste da CNBB e do Brasil todo.35  

35 Durante o 6º Intereclesial, foi marcada a caminhada das CEB no país inteiro. 
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O 6º Intereclesial aconteceu há 25 anos, do dia 21 a 25 de julho 
de 1986, em Trindade – depois de um ano, um mês e vinte dias da 
Páscoa definitiva do grande pastor-profeta Dom Fernando Gomes 
dos Santos, arcebispo de Goiânia. Teve como tema “CEBs, povo de 
Deus em busca da Terra Prometida”. O encontro contou com 1.647 
participantes, dentre os quais 742 representantes das bases, 203 
agentes de pastoral, 30 assessores, 51 bispos, 16 representantes de 
igrejas evangélicas, 10 representantes dos povos indígenas e também 
observadores nacionais e estrangeiros. 

O 6º Intereclesial significou uma virada decisiva na 
vida dos Intereclesiais. [...] Os Encontros Intereclesiais 
das CEBs passam, em Trindade, por uma transfor-
mação de sua natureza. [...] Em razão da proporção 
dos participantes, bem mais acentuada [em compa-
ração] aos Encontros anteriores, não havia condições 
plausíveis para um estudo mais aprofundado sobre 
os temas propostos. Num evento de quase duas mil 
pessoas não se podia mais, evidentemente, privilegiar 
o momento reflexivo. A dimensão celebrativa passa 
a ocupar lugar de centralidade, o que não significa 
ausência da dimensão reflexiva, que permanecerá 
em cena. A novidade é que  a  partir  de  então  os 
tempos fortes dos intereclesiais serão ocupados por 
grandes e vibrantes celebrações de fé. As celebrações 
do Intereclesial de Trindade foram extremamente 
criativas, com destaque para a presença de símbolos 
gestados na ampla e profunda experiência de enraiza-
mento popular das comunidades. (Os intereclesiais 
das CEBs: identidade em construção! Persp. Real,  
n. 29, p. 155-187, 1997). 

Diversas vezes durante o Encontro, foi proclamado, alto e bom 
som, que “a Santíssima Trindade é a melhor Comunidade.” Em sintonia 
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com o tema central, outros grandes temas ligados à caminhada das CEB 
marcaram o 6º Intereclesial. Discutiram-se o estatuto eclesiológico das 
CEB (identidade e missão, fé e política, espiritualidade libertadora e 
Bíblia, hierarquia e ministérios) e o seu diálogo com várias políticas e 
causas sociais: a política partidária; o projeto político popular; o sindica-
lismo; os movimentos populares; as lutas específicas (mulheres, negros 
e índios); a luta pela terra (terra de Deus, terra de irmãos): a reforma 
agrária (projetos do governo); a questão da moradia (solo urbano); a 
questão latino-americana; o ecumenismo etc. 

Com a romaria do dia 27 deste mês de novembro, primeiro 
domingo do Advento, queremos cumprir a proposta de fazer a me-
mória do 6º Intereclesial, ou seja, tornar presente hoje tudo o que 
ele significou e ainda significa para a caminhada das CEB no Brasil. 
O início da romaria será no trevo da entrada de Trindade, onde nos 
encontraremos a partir das 9 horas. Acolheremos as comunida-
des com muito canto, alegria e festa. Partilharemos fraternalmente 
um lanche comunitário. Faremos uma caminhada penitencial até o 
Santuário do Divino Pai Eterno, com cantos de perdão e reconcilia-
ção. Entraremos no Santuário louvando, glorificando e agradecendo 
a Deus pelo reencontro fraterno, pelo perdão recebido e pela vida 
de nossas comunidades. Renovaremos nosso compromisso de dis-
cípulos missionários de Jesus. Celebraremos a Palavra e a Eucaristia 
com muita fé. Seremos, enfim, enviados para continuar a missão de 
Jesus no mundo de hoje.

Venham! Participem! Será um tempo forte de graça de Deus. 
Será uma manhã de muita alegria, de muita paz, de muita espiritua-
lidade e de muito compromisso.

Goiânia, 17 de novembro de 2011.



TEMPO DO ADVENTO

Já que é vosso dom tudo o que somos,
para vós se oriente também todo o nosso viver.

(Oração das Laudes, sábado da II Semana do 
Tempo Comum).

O Advento é um tempo litúrgico de renovada esperança e de 
alegre espera da vinda de Jesus. 

Possui dupla característica: sendo um tempo de 
preparação para as solenidades do Natal, em que se 
comemora a primeira vinda do Filho de Deus entre 
os seres humanos, é também um tempo em que, 
por meio desta lembrança, voltam-se os corações 
para a expectativa da segunda vinda de Cristo no 
fim dos tempos. (Normas sobre o Ano Litúrgico e o 
calendário – Nalc, 39).

O tempo litúrgico do Advento é formado por quatro semanas. 
Nas duas primeiras semanas, somos convidados a vigiar, esperando a 
vinda gloriosa do Salvador.  Nas duas últimas, lembrando a espera dos 
profetas e de Maria pelo nascimento de Jesus em Belém, somos inci-
tados a nos preparar também para celebrar esse acontecimento, fazer 
a memória dele, torná-lo presente em nossa vida e em nossa história. 
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Um símbolo que pode nos ajudar a entender e viver o sentido 
do Advento é a Coroa do Advento, que é feita de um círculo de ga-
lhos sempre verdes, simbolizando o amor infinito de Deus para com 
todos os povos. As quatro velas acesas e colocadas no círculo, uma 
a cada semana do Advento, lembram a luz de Deus vinda ao mundo 
para iluminar nossa existência e nossa história.

Na abertura do Advento e durante todo o Ano Litúrgico, ressoa 
apropriadamente a antífona “Anunciai a todos os povos: Deus vem, 
nosso Salvador.” A liturgia

convida a renovar seu anúncio a todos os povos 
e o resume em duas palavras: “Deus vem”. Esta 
expressão tão sintética contém uma força de su-
gestão sempre nova. Detenhamo-nos um momento 
a refletir: [ela] não usa o passado – Deus veio –, 
nem o futuro – Deus virá –, mas o presente: “Deus 
vem”. Se prestarmos atenção, trata-se de um pre-
sente contínuo, ou seja, de uma ação que sempre 
acontece: está acontecendo, acontece agora e 
acontecerá mais uma vez. Em qualquer momen-
to, “Deus vem”. O verbo “vir” apresenta-se como 
um verbo “teológico”, inclusive “teologal”, porque 
diz algo que tem a ver com a natureza própria de 
Deus. Anunciar que “Deus vem” significa, portanto, 
anunciar simplesmente o próprio Deus, através de 
uma de suas marcas essenciais e significativas: é o 
“Deus-que-vem”. (Bento XVI, Meditação sobre o 
Advento, 2006).36  

O Advento é um tempo forte de espiritualidade. E a espirituali-
dade é, antes de tudo, uma espiritualidade humana. É o jeito de ser e 
de viver do ser humano em sua condição de ser espiritual. Ela envolve 

36  www.cnbbco.org.br
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o ser humano todo, em todas as suas dimensões e relações: pessoais, 
sociais, econômicas, políticas, culturais e ecológicas. Ela perpassa, 
impregna e absorve a totalidade de sua existência no mundo.

Para os que somos cristãos, a espiritualidade humana, à luz 
da fé, torna-se espiritualidade cristã, do seguimento de Jesus de 
Nazaré. Não pode, porém, ser espiritualidade cristã se não for pri-
meiro espiritualidade humana, no sentido lógico, e não cronológi-
co. A espiritualidade cristã é radicalmente humana. Precisamos, os 
cristãos, ser especialistas em humanidade. Não temos o direito de 
ser indiferentes e omissos diante dos desafios que o mundo de hoje 
nos apresenta como apelos de Deus, mas devemos estar sempre na 
linha de frente, em todas as lutas que visam tornar a sociedade e o 
mundo mais humanos. Ouçamos o Concílio Vaticano II: 

As alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias 
dos seres humanos de hoje, sobretudo dos pobres e 
de todos os que sofrem, são também as alegrias e as 
esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos 
de Cristo. Não se encontra nada verdadeiramente 
humano que não lhes ressoe no coração. (Concílio 
Vaticano II, A Igreja no mundo de hoje – GS, 1). 

O tema da V Conferência Geral do Episcopado Latino- 
-Americano e do Caribe (Celam) também nos desperta para a hu-
manidade que todo cristão deve agregar à sua vida diária. Com base 
em João, 10: 10, ele acentua que os cristãos são “discípulos missioná-
rios de Jesus Cristo, para que nele todos os povos tenham vida.” O 
tema remete também às palavras do Mestre em João, 16: 4: “Eu sou 
o caminho, a verdade e a vida.” 
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A espiritualidade cristã é uma espiritualidade pascal: cristo-
lógica, pneumatológica e trinitária, em sua dimensão comunitária e 
eclesial. Brota da vivência cada vez mais profunda e mais envolvente 
do Ano Litúrgico, que se inicia com o Advento e tem como centro 
a Páscoa, passagem da morte para a vida: vida nova em Cristo, vida 
segundo o Espírito. A liturgia é a celebração do mistério pascal na 
vida e da vida no mistério pascal. 

A celebração litúrgica repercute na vida e a vida é 
celebrada. Celebração e vida estão intimamente 
ligadas. Como seguidores de Jesus Cristo, progres-
sivamente nos tornamos uma coisa só com ele. 
É um processo […] que atinge todo o universo e 
que se dá concretamente no cotidiano da nossa 
história. Cristo, embora tenha passado pela morte, 
venceu-a. Nós também venceremos. Acreditemos 
na vida. (Veronice Fernandes).37 

Na celebração do mistério pascal na vida e da vida no mistério 
pascal, verifica-se a

a recriação de nosso eu, adquirindo a forma de 
Jesus Cristo ressuscitado, segundo o Espírito de 
Deus. É processo lento e sofrido, e ao mesmo tempo 
alegre e esperançoso, que deverá durar até a nossa 
morte. Perfazendo seu próprio caminho pascal, 
cada pessoa está ao mesmo tempo participando 
e colaborando na Páscoa de todo o tecido social, 
de toda a realidade cósmica (cf. Rm 8, 18-25) até 
a plena comunhão, quando Deus será tudo em 
todos (1Cor 15, 28). (Ione Buyst, Viver o mistério 
pascal de Jesus Cristo ao longo do Ano Litúrgico: um 

37  www.cnbbsul1.org.br, 25 de março de 2008. 
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caminho espiritual. Semana de Liturgia, São Paulo, 
outubro de 2002).

O Advento nos leva a uma mudança de vida e nos prepara para 
celebrar e viver o Natal de Jesus à luz de sua Páscoa, que é também a 
nossa Páscoa, a Páscoa de toda a humanidade, a Páscoa do mundo 
inteiro.

Goiânia, 24 de novembro de 2011.



UMA MANIFESTAÇÃO DO ESPÍRITO  
DE DEUS

Para que todos os seres humanos vejam a razão 
da nossa esperança.

 (Liturgia das horas, Laudes, 1ª semana do 
Advento, segunda-feira).

No dia 27 deste mês de novembro de 2011, primeiro domingo do 
Advento, uma romaria ao Santuário do Divino Pai Eterno, em Trindade, 
GO, fez a memória dos 25 anos do 6º Intereclesial das CEB, acontecido 
nessa mesma cidade, de 21 a 25 de julho de 1986, com o tema “CEBs, 
povo de Deus em busca da Terra Prometida”. A romaria, iniciada às  
9 horas, foi promovida pelo Vicariato Oeste da Arquidiocese de Goiânia, 
mas houve também a participação de comunidades do Vicariato Leste, 
do Vicariato de Aparecida, de outras comunidades da Arquidiocese e 
de alguns representantes de outros lugares do Brasil. 

Ao todo, participaram da romaria, com muita vibração e fé, 
mais de mil pessoas, entre elas, Dom Tomás Balduino, bispo emé-
rito da cidade de Goiás; Pe. Antônio Donizete Guimarães, vigário 
episcopal do Vicariato Leste; Pe. Alaor, pároco da Paróquia Santa 
Rita de Cássia, no Parque Santa Rita; Pe. Sidney, administrador pa-
roquial da Paróquia Nossa Senhora da Esperança, no Jardim Nova 
Esperança; Frei José Fernandes, da Comissão Dominicana de Justiça 
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e Paz do Brasil; eu, Frei Marcos, vigário episcopal do Vicariato Oeste; 
Pe. Paim, vigário episcopal do Vicariato de Trindade e mais algum 
padre no meio do povo. 

A romaria, mesmo tendo sido programada dentro de um período 
relativamente breve, teve uma ampla divulgação na internet, pelo blog 
da Regional Centro-Oeste da CNBB, pelo site da Adital (Notícias da 
América Latina e do Caribe), pelo site da Casa da Juventude (Caju) e 
por diversos outros sites. Destacamos também o apoio recebido da 
equipe de Crato, CE, que está preparando, com muito entusiasmo e 
dedicação, o 13º Intereclesial das CEB, com o tema “Justiça e profecia 
a serviço da vida” e o lema “CEBs, romeiras do Reino no campo e na 
cidade”. Esse intereclesial acontecerá na cidade de Crato, de 7 a 11 de 
janeiro de 2014.

Enfim, agradecemos a todos que, de uma forma ou de outra, 
dispuseram-se a ajudar na divulgação, na preparação e na coordenação 
da romaria. Manifestamos um agradecimento especial à equipe de 
Crato, que elaborou, por iniciativa própria e com muita criatividade 
artística, uma apresentação com diversos slides, fazendo o histórico 
dos intereclesiais e destacando o 6º Intereclesial, inclusive com o 
cartaz da nossa romaria. O texto usado pela equipe foi o meu artigo 
“25 anos do 6º Encontro Intereclesial das CEB”, publicado no Diário 
da Manhã, de Goiânia, no dia 31 de julho de 2011, no site da Adital, 
em 1º de agosto de 2011, e também neste volume. A apresentação 
de slides sobre as CEB será certamente muito útil para encontros de 
formação, sobretudo de animadores. 

O 1º Intereclesial das CEB, realizado em Vitória, ES, de 6 a 8 
de janeiro de 1975, tinha como tema “Uma Igreja que nasce do povo 
pelo Espírito de Deus”. A vida das CEB e a história dos intereclesiais 



325

são a prova concreta de que o tema do 1º Intereclesial se tornou 
realidade e vem se consolidando cada vez mais como tal. De fato, 
as CEB são uma Igreja que, por meio do Espírito de Deus, nasce do 
povo, sobretudo do povo empobrecido, oprimido e excluído.

A romaria do dia 27 deste mês de novembro de 2011 foi uma 
grande celebração. O primeiro momento dessa romaria-celebração 
foi a acolhida festiva das comunidades, no trevo da entrada de 
Trindade, e o lanche comunitário, num clima de partilha e de muita 
alegria. O segundo momento foi a caminhada penitencial rumo 
ao Santuário Novo, com três paradas para pedidos de perdão. O 
terceiro momento, já entrando no santuário, foi o louvor à Santíssima 
Trindade, a melhor comunidade. O quarto momento foi a celebração 
da Palavra, recebida com cantos e danças, e em cuja abertura se fez a 
memória do 6º Intereclesial. O quinto momento foi a celebração da 
Eucaristia, também com cantos e danças na procissão do Ofertório. O 
sexto e último momento foi a renovação do compromisso e do envio. 
A romaria-celebração terminou por volta das 13h30, com muitas 
pessoas cantando e dançando, em um clima de fé e espírito fraterno.

As comunidades e todos nós que participamos do evento 
tivemos a graça de viver a experiência de “uma Igreja que nasce do 
povo pelo Espírito de Deus.” Estamos convencidos de que ninguém 
pode deter a força desse Espírito – nem os Herodes, os fariseus e os 
sinédrios de ontem, nem os Herodes, os fariseus e os sinédrios de 
hoje, que aparecem quando e onde menos  esperamos.

Uma romaria-celebração como esta renova em todos os 
participantes o entusiasmo, a fé e a esperança “num outro mundo 
possível” e “numa outra Igreja possível”: a “Igreja dos Pobres” (João 
XXIII), a “Igreja Povo de Deus” (Concílio Vaticano II). Às vésperas do 
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Concílio Vaticano II, na mensagem do dia 11 de setembro de 1962, 
João XXIII referiu-se exatamente a esse perfil da Igreja, dizendo 
que ela “se apresenta como é e como quer ser: a Igreja de todos e 
particularmente a ‘Igreja dos Pobres’ ” (Citado por Oscar Beozzo, 
Medellín: inspiração e raízes).38 

Ao final da primeira sessão do Concílio Vaticano II, retomando o 
propósito de João XXIII, o Cardeal Giacomo Lercaro, em seu discurso 
Per la forza dello Spirito Santo, declarou com toda a força evangélica: 

Esta é a hora dos pobres, dos milhões de pobres 
que estão por toda a terra, esta é a hora do mistério 
da Igreja, mãe dos pobres, é a hora do mistério de 
Cristo sobretudo no pobre. [Por conseguinte], a 
mais profunda exigência do nosso tempo, incluindo 
nossa grande esperança de promover a unidade de 
todos os cristãos, não seria satisfeita, seria ao con-
trário frustrada, se o problema da evangelização dos 
pobres do nosso tempo fosse tratado no Concílio 
como um tema que se junta aos outros. [...] não se 
trata de um tema qualquer, mas, num certo sentido, 
do único tema de todo o Vaticano II. (Citado por 
Oscar Beozzo, Medellín: inspiração e raízes).

Mantendo essa mesma visão, Dom Helder Câmara dizia que 
devemos agir como o Cristo, que, pertencendo a todos, identificou-se 
com os pobres, os oprimidos e todos aqueles que sofrem. Termino 
lembrando que a atualidade das CEB foi oficialmente reafirmada 
pelo Documento de Aparecida, da V Conferência do Episcopado da 
América Latina e do Caribe, e pelo documento Mensagem ao povo de 
Deus sobre as Comunidades Eclesiais de Base, da 48ª Assembleia Geral 
da CNBB, de 2010. Na mensagem, os bispos, retomando as palavras 

38  www.servicioskoinonia.org, 27 de setembro de 1998.
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do Documento 25 da CNBB (1982), declaram: “As Comunidades 
Eclesiais de Base constituem, em nosso país, uma realidade que 
expressa um dos traços mais dinâmicos da vida da Igreja.” 

Goiânia, 1º de dezembro de 2011.



OS LANCHES DO TJ-GO 

Pasmem! Uma manchete de O Popular (15 nov. 2011, p. 1) relata 
que, “em 10 meses, o TJ gasta meio milhão em lanches.” Na coluna 
“Direito & Justiça”, Deire Assis afirma: 

A relação dos pagamentos realizados pelo Tribunal 
de Justiça de Goiás (TJ-GO) entre 1º de janeiro 
e 1º de novembro de 2011, conforme relatório 
da Diretoria Financeira e Divisão de Execução 
Orçamentária e Financeira do órgão, disponível 
no Portal da Transparência no site da instituição na 
internet, mostra que o Judiciário gastou no período 
mais de meio milhão com o custeio de despesas com 
lanches: R$ 519,9 mil. [De acordo com a colunista], 
seis empresas constam como fornecedoras de 
despesas classificadas como “serviços de buffet” 
e “fornecimento de lanches”. A maior despesa 
desta natureza (R$165,3 mil) ocorreu em fevereiro, 
com fornecimento de lanches a magistrados e ao 
movimento de conciliação. (p. 8).

Que afronta aos trabalhadores que ganham salário mínimo! Que 
desrespeito acintoso com todos aqueles que, por causa da iniquidade 
de nossa sociedade hipócrita, sobrevivem dos restos de comida dos 
lixões! Por que tanta mordomia e tanto desperdício de dinheiro público? 
Que Tribunal de Justiça é esse? Quem vai investigar se o valor dos 
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lanches foi ou não superfaturado e se alguém se aproveitou ou não 
do dinheiro público para seus interesses pessoais? Quem vai devolver 
aos cofres públicos o dinheiro gasto indevidamente? O TJ-GO deve 
uma explicação à sociedade – se é que a tem.

Seria oportuno e, certamente, muito saudável que, antes de 
usar irresponsável e inescrupulosamente o dinheiro dinheiro do 
povo com requintados lanches ou com o superfaturamento deles, 
o Tribunal lembrasse a situação de miséria em que vivem muitos de 
nossos irmãos no mundo e no Brasil. No mundo,

cerca de 100 milhões de pessoas estão sem teto; [há] 
1 bilhão de analfabetos; 1,1 bilhão de pessoas vive na 
pobreza, e destas, 630 milhões são extremamente 
pobres, com renda per capita anual bem menor que 
275 dólares; 1,5 bilhão de pessoas [está] sem água po-
tável; 1 bilhão [está] passando fome; [há] 150 milhões 
de crianças subnutridas com menos de 5 anos (uma 
para cada três no mundo); 12,9 milhões de crianças 
morrem a cada ano antes dos seus 5 anos de vida.39 

No Brasil, quinto país do mundo em extensão territorial, ocu-
pando metade da área do continente sul-americano, temos 

uma questão estrutural [que se propaga] ao longo de 
séculos: sempre se produziu uma desigualdade eco-
nômica e social muito grande, e que continua. Vem 
diminuindo pouco. Márcio Pochmann, presidente 
do IPEA (Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada), 
afirma que 10% ainda concentram um percentual de 
70% da riqueza nacional, sendo que os 90% mais 
pobres têm acesso a apenas 25% a 30% da renda 
nacional. Na opinião dele, se a gente considerar as 

39  www.webciencia.com, 5 de novembro de 2011. 
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famílias donas de conglomerados econômicos, cinco 
mil famílias detêm mais ou menos 45% da renda 
brasileira, o que é uma concentração absurda. Em 
2003, nós estávamos entre os quatro ou cinco piores 
países do mundo em distribuição de renda. Hoje 
estamos entre os 15, 20 países com a pior distribuição 
de renda do mundo. [...] No início dos anos 2000 
tínhamos no Brasil em torno de 50 milhões de pes-
soas que, ou passavam fome diariamente, ou não 
tinham alimento suficiente regularmente. Hoje, [esse 
número] diminuiu mais ou menos pela metade, mas 
temos ainda em torno de 16 milhões de pessoas que 
estão na extrema pobreza. (Selvino Heck, A fome é 
uma criação humana).40  

Os programas sociais do poder público brasileiro, sobretudo do 
governo federal, chamados programas de distribuição de renda, ame-
nizam, pelo menos enquanto perduram, a situação de miséria e fome 
do povo, diminuindo seu sofrimento, mas não resolvem o problema 
na raiz. As causas da fome e da desigualdade socioeconômica são 
estruturais: decorrem de um sistema econômico perverso, desumano 
e antiético. Ainda de acordo com Selvino Heck, a fome no Brasil é

uma tragédia a conta-gotas, dispersa, silenciosa, es-
condida nos rincões e nas periferias. Tão escondida 
que o Brasil que come não enxerga o Brasil faminto 
e aí a fome vira só número, estatística, como se o nú-
mero não trouxesse, junto com ele, dramas, histórias, 
nomes. Na inversão do ciclo da vida, proeza é criança 
viva. Bebê recém-enterrado é acontecimento banal. 
No Brasil, a cada cinco minutos, morre uma criança. 
A maioria, de doenças da fome. Cerca de 280 a 290 
por dia. É o que corresponderia, de acordo com o 
Unicef, a dois Boeings 737 de crianças mortas por dia. 

40  Entrevista publicada em www.pucrs.br, julho de 2011. 
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Segundo o médico Flávio Valente, voluntário em campanhas 
contra a desnutrição e a fome, “existem, pelo menos, 36 milhões de 
brasileiros que nunca sabem quando terão a próxima refeição.” O 
médico observa que, na sociedade brasileira de hoje, muitas crianças 
estão morrendo de fome, e esse fato já se tornou tão comum a ponto de 
ser considerado como algo natural (Jussara Faustino, Fome no Brasil).41 

Na mesma entrevista supracitada, Selvino Heck enfatiza:

Do ponto de vista estrutural, a fome é resultado do 
tipo de sociedade que temos: uma sociedade capi-
talista que concentra renda, exclui as pessoas, não 
permite que haja igualdade e uma melhor distribuição 
de renda. Então a razão estrutural é esta: uma socie-
dade que visa ao lucro, e o lucro acontece junto com 
o acúmulo de riqueza e de renda. Além disso, nós 
vivemos 20, 30 anos de neoliberalismo. O neolibe-
ralismo significa: “Quem pode mais, chora menos”. 
Mas não se trata apenas da política econômica e 
social, é também uma política cultural, de valores, 
que influencia na maneira como as pessoas agem em 
relação umas às outras. Precisamos fazer um trabalho 
longo de reconstrução de valores de solidariedade. 

Se o TJ-GO meditasse sobre essa realidade iníqua, perversa e 
desumana, seus lanches seriam certamente mais frugais e talvez não 
houvesse superfaturamento ou desvio de dinheiro público. Entretanto, 
mesmo que ainda perdure esse cenário, uma outra sociedade é pos-
sível. Lutemos para que ela aconteça!

Goiânia, 8 de dezembro de 2011.

41 www.coladaweb.com.br, 25 de novembro de 2011. 



ALÉM DOS LANCHES DO TJ-GO

Diante das repercussões que o meu artigo “Os lanches do  
TJ-GO” teve na imprensa, decidi retomar o assunto. Como dominica-
no, confrade e discípulo do grande filósofo e teólogo São Tomás de 
Aquino, inicio o meu escrito fazendo “o estado da questão” (status 
quaestionis) a respeito das repercussões do artigo citado, que tanta 
celeuma suscitou.  Em seguida, levanto alguns problemas muito graves, 
que, embora ligados ao problema dos lanches do TJ-GO, vão além 
deles. Para isso, recorro a depoimentos de pessoas que, por razões 
profissionais, estão por dentro desse problema e o vivem diariamente. 
De acordo com o ditado popular, contra fatos não há argumentos.

Quanto ao estado da questão, lembro, antes de tudo, que, no 
dia 9 de dezembro de 2011, um dia após a publicação do meu arti-
go no Diário da Manhã, Euzébio Ribeiro da Costa, diretor financeiro 
do TJ-GO, escreveu no mesmo jornal (p. 4) um artigo com o título  
“A verdadeira face dos lanches do TJ”. O objetivo do texto, segundo ele, 
era “restabelecer a verdade” sobre os “equivocados comentários”, que 
chamou de “levianas, inverídicas e caluniosas afirmações.” O autor, diz 
Eusébio referindo-se a mim, fez uma “leitura distorcida”, “não buscou 
a verdade.” Infelizmente, o artigo de Eusébio é um longo elenco de 
afirmações sem provas, que visa desmoralizar-me e enganar a opinião 
pública. Mas, graças a Deus, o efeito foi justamente o contrário. 



333

Conforme esclareci ao indicar minhas fontes de consulta, os 
dados informados em meu artigo não são meus, mas foram tirados 
da coluna “Direito & Justiça”, do jornal O Popular. Só fiz algumas 
reflexões e levantei algumas suspeitas (sem afirmar nada), com base 
nesses dados. O TJ-GO, portanto, deveria contestar os dados do 
jornal, apresentando outros dados com as respectivas provas e do-
cumentos. Contudo, agindo de má-fé, preferiu despejar sua ira em 
cima da minha pessoa, escolhendo o alvo errado. O TJ-GO deveria 
saber que a mentira não se torna verdade ao se fazer uma série de 
afirmações agressivas e desrespeitosas. 

No mesmo dia 9 e no mesmo jornal (Diário da Manhã, “Opinião 
Pública”, p. 1), Paulo Ernane Moreira Barros, juiz federal da 15ª Vara 
de Goiânia, escreveu também um artigo (“Crítica imprudente”) em 
que procura desqualificar meu texto, dizendo que foi escrito “de 
forma jocosa e sensacionalista”, sem conhecimento de causa e com 
imprudência. Mais uma vez, trata-se de afirmações sem provas.

Ainda no dia 9, o site do TJ-GO (www.tjgo.jus.br) divulgou uma 
nota oficial transcrevendo na íntegra o artigo do diretor financeiro do 
TJ. Dois dias depois, também no Diário da Manhã (“Opinião Pública”, 
p. 7), Ari Queiroz, juiz de direito e professor da PUC-GO, publicou 
mais um artigo, com o título “Agora implicam até com nosso lanche”. 
Como os demais articulistas, ele também tentou, de maneira cínica e 
irônica, desqualificar meu artigo, dizendo que o autor deveria “procurar 
saber a verdade” antes de “falar besteiras” e “pensar melhor antes 
de agir como ventríloquo.” Senhor juiz, só um pequeno reparo: no 
meu entender, ventríloquo não é quem, por honestidade intelectual, 
cita dados integralmente e entre aspas, com a indicação da fonte, 
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mas quem, por falta de caráter, presta-se a ser um mero repetidor 
de afirmações absurdas e ridículas. 

Em relação aos graves problemas que, conforme eu disse, vão 
“além dos lanches do TJ-GO”, passo a enumerá-los agora valendo-
-me de alguns depoimentos que recebi pela internet. Recebi vários, 
mas, devido ao espaço reduzido, cito apenas quatro – não como 
ventríloquo, mas com plena consciência. Trata-se da fala de leitores 
(cujos nomes são omitidos por motivos óbvios) parabenizando-me 
pelo artigo e dizendo que tudo o que nele está escrito é a pura verdade. 

1. Esses dias fui até a presidência do TJ-GO e 
fiquei indignado com tantos carrinhos que en-
travam e saíam dos gabinetes, levando lanches 
e mais lanches, tudo quanto era tipo de gulo-
seimas, para as pessoas que trabalham naquele 
órgão [...]. De repente, entram o presidente 
e seu chefe de gabinete, que nem olharam 
ao redor para pelo menos cumprimentar as 
pessoas que os aguardavam e tampouco nos 
receberam, dizendo que o atendimento teria 
que ter hora marcada. Pareciam uns reis, e um 
simples humano como eu saí e fui embora. Um 
absurdo o que essas pessoas fazem. Acham 
que são Deus. Quem paga a conta? Quem tá 
ganhando com tudo isso? Parabéns pelo seu 
artigo. (Um cidadão).

2. O texto [“Os lanches do TJ-GO”] é tão real 
que, dias atrás, mais precisamente, em 1º/12/11, 
estive em Montes Claros de Goiás para parti-
cipar de uma audiência – semana de concilia-
ção – que estava marcada para as 14h30, e ela 
somente veio a ocorrer às 18h30. Esse atraso foi 
devido ao tratamento desrespeitoso, por que 
não dizer desumano?, que é dado à população 
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por parte deste Tribunal. Estavam ali cente-
nas de pessoas, e a maioria teve que aguardar 
por mais de cinco horas do lado externo do 
Fórum, ora debaixo de muito sol, ora debaixo 
de chuva, por sua audiência de conciliação. E 
mais, sem que a elas fosse fornecido nenhum 
lanche. Enquanto isso, juízes, conciliadores, 
promotores e outros servidores estavam no ar-
-condicionado desfrutando de um belo lanche. 
E o mais revoltante ainda é entrar no site do 
TJ e ver uma foto do seu presidente, que, no 
dia 9/12/2011, encontrava-se naquela cidade 
inaugurando o Fórum daquela Comarca, como 
se tudo ali fosse às mil maravilhas. Tudo no 
intuito de aparecer na mídia, todavia, o site não 
divulga o caos que foi naquela cidade quando 
da realização da conciliação. Prova do que 
estou falando são as pessoas que lá estavam 
presentes. (Um advogado). 

3. Na condição de servidor do TJ-GO, venho por 
meio deste trazer ao senhor o meu profundo 
apoio no tocante ao seu artigo. Nenhuma in-
verdade foi dita, embora o Tribunal, mais uma 
vez, em sua página, por meio da assessoria de 
imprensa, tente distorcer a verdade, criando 
enes justificativas para o injustificável. Posso 
garantir ao senhor que nos corredores daque-
la casa, dita de justiça, a prática de atos que 
ofendem a questão da igualdade é quase que 
rotineira. A questão do lanche é só a ponta de 
um iceberg que aponta para um sem-número 
de outras injustiças praticadas pelos nossos 
“doutores”. Permita-me trazer elementos que 
talvez lhe sirvam [...]: Para os juízes, de cinco 
a seis frutas diariamente, mais salgadinhos 
(três ou quatro tipos), mais sucos, coalha-



336

da... tudo isso diariamente. Para os servidores, 
pão e margarina, e, às vezes, só pão. Tentam 
descaracterizar o seu artigo afirmando que o 
total gasto é devido à alimentação de quase 
oito mil servidores. Balela! O grosso dessa 
maracutaia está no privilégio que é dado aos 
nossos nobres e digníssimos doutores. É ali 
que o dinheiro vai embora! E o pior é que 
todo mundo sabe disso (inclusive o Ministério 
Público) e nada é feito!!! (Um servidor do 
TJ-GO).

4. Sou do Acre e morei em Minaçu, GO, mais 
de 12 anos (até 2009). Durante esses 12 
anos, ingressei com mais de 1.500 ações 
– individuais e coletivas – contra os gru-
pos Furnas e Cem/Tractebel, responsáveis 
pela construção das usinas hidrelétricas de 
Serra da Mesa e Cana Brava, que atingiram 
cerca de 11 municípios no norte de Goiás. 
Contando com a leniência dolosa das au-
toridades federais e sobretudo estaduais 
(MP e Judiciário de Minaçu), cerca de 5.000 
famílias (aproximadamente 1.500 possei-
ros) deixaram de receber suas indenizações 
e reassentamentos, num calote – dado pelas 2 
empresas – de algo próximo a 300 milhões de 
reais. No CMI (Centro de Mídia Independente), 
publiquei, por diversas vezes, tais atrocidades, 
mas nunca consegui sensibilizar as autoridades 
de Goiás e federais  para esse descaso. Todos 
os processos, desde 2000, estão parados ou 
engavetados, inclusive com o apoio do TJ-GO 
(assumo isso publicamente). Outra história 
escabrosa: na calada da noite, o governador de 
Goiás, Marconi Perillo, juntamente com uma 
corja de ladrões, vendeu, sem licitação, para o 
corrupto grupo Sama/Eternit (sede em Minaçu, 
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GO), pela bagatela de R$190.000,00, uma 
área de terra pública de Goiás  (denominada 
Vila de Sama) com 1.400 lotes de 1.000 m2, 
com infraestrutura de uma cidade e avaliada 
em R$50.000.000,00. Ingressei em 2006 
com uma ação popular na Comarca de Minaçu 
e, pasmem, desde aquela data, o processo está 
parado. Nessa mesma ação [...], há também 
uma denúncia feita  pelo Ministério Público 
Federal contra autoridades de Goiás e da 
Sama/Eternit provando que, num período de 
7 anos, a partir  de 2001, eles criaram uma 
empresa fantasma e conseguiram sonegar 
de imposto (Cefem/amianto) a quantia de 
R$13.000.000,00. Toda a quadrilha está 
processada pela Justiça Federal de Goiânia, 
mas nenhum jornal toca no assunto. Até uma 
desembargadora do TJ-GO vinha vendendo 
sentença para o governador Marconi Perillo, 
e nada ocorreu até hoje. [Outro fato revol-
tante] é com relação aos crimes ambientais. 
Furnas, ao construir Serra da Mesa, tinha a 
obrigação de indenizar os posseiros (1.500) 
e reassentar os não proprietários, coisas que 
não fez. Além disso, inundou cerca de 178.000 
hectares de mata ao fazer o desmatamento 
e a retirada da madeira do lago, para fins de 
comercialização, sem abrir o processo para tal. 
É muito roubo/crime/danos etc. acobertados 
pelas  autoridades de Goiás e  ninguém, mas 
ninguém mesmo, tem coragem de falar sobre o 
assunto, a não ser eu. [...] Até cemitério – com 
300 cadáveres – foi inundado por Furnas e 
Cem/Tractebel, quando tinham a obrigação 
de retirá-los e sepultá-los em outra localidade, 
dentro dos princípios da dignidade. Nada disso 
foi feito. (Um advogado). 
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Muitos outros depoimentos, sobre muitos outros fatos, pode-
riam ser lembrados, como, por exemplo, a cínica e iníqua Operação 
“Triunfo”, precedida da também cínica e iníqua Operação Inquietação, 
ambas ocorridas em Goiânia, na Ocupação “Sonho Real”, em 2005. 
Foi a pior barbárie praticada em toda a história de Goiânia, com o apoio 
e a conivência criminosa do TJ-GO. Lembrem-se, os responsáveis por 
essa barbárie e por outras semelhantes, que a justiça de Deus tarda, 
mas não falha. Por enquanto, penso que não preciso dizer mais nada. 
Realmente os problemas levantados são muito graves e vão além 
dos lanches do TJ-GO, que, como diz um dos depoimentos, são só  
“a ponta de um iceberg.” 

Não desanimemos, porém, diante de tanta injustiça! Ouçamos 
Pedro Casaldáliga, no refrão do canto “Trovas do Cristo Libertador”: 
“Viva a esperança! Viva a esperança!”.

 
Goiânia, 17 de dezembro de 2011.



MAIS SUSPEITAS DE CORRUPÇÃO 

A sujeira escondida debaixo dos tapetes começa a aparecer. 
No caso dos lanches do TJ-GO, a cada dia que passa, aumentam 
as suspeitas de corrupção ligadas a eles, como superfaturamento e 
desvio de verbas públicas. O e-mail de uma servidora da Comarca 
de Rio Verde, Mildred Joana Avelar Freire, publicado no Diário da 
Manhã (3 dez. 2011, “Opinião Pública”, p. 3), é uma prova concreta 
de que minhas suspeitas de corrupção tinham razão de ser. 

Mildred Joana afirma em seu e-mail que viu com estranheza o 
meu artigo “Os lanches do TJ-GO” e a foto que o jornal utilizou para 
ilustrar seu conteúdo. Ela diz que, durante onze anos de trabalho, só 
em raras oportunidades (como, por exemplo, posse de juízes, eventos 
especiais e confraternização de fim de ano) viu lanches como o da 
foto. Segundo ela, foi com maior perplexidade ainda que leu o artigo 
“A verdadeira face dos lanches do TJ”, do diretor financeiro do TJ-GO 
(Euzébio Ribeiro). O fato é que, em resposta ao meu artigo, ele infor-
mou que “os investimentos mencionados referem-se a despesas gerais 
de fornecimento de lanches e/ou refeições envolvendo cerca de 400 
magistrados e 7.100 servidores/colaboradores, alocados nas diversas 
comarcas do Estado de Goiás.” Entretanto, o e-mail de Mildred Joana 
não confirma isso.
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[Meu e-mail, diz], tem a finalidade de esclarecer 
que nós, servidores da Comarca de Rio Verde, não 
devemos estar contemplados entre estes “7.100 
servidores/colaboradores”, pois aqui não é servido 
lanche aos servidores. Pelo contrário, quem sente 
fome aqui é compelido a comprar seu subsídio na 
lanchonete existente no prédio do Fórum, com o 
dinheiro proveniente dos seus proventos, ou trazê-lo 
de casa [...] Repito, não são servidos lanches aos 
funcionários desta Comarca. (p. 3).

Através de pesquisa, a servidora de Rio Verde constatou depois 
que apenas nas comarcas de Goiânia, Anápolis, Alto Paraíso e Caldas 
Novas serve-se pão (somente) aos servidores. Nas comarcas de Jataí, 
Luziânia, Itumbiara, Trindade, Goianápolis, Rialma e Formosa, a situação 
é a mesma de Rio Verde. O diretor do Sindicato dos Servidores e 
Serventuários da Justiça do Estado de Goiás (Sindjustiça), Fábio Pereira 
de Queiroz, cobrou do diretor financeiro do TJ uma explicação e ele, de 
acordo com o e-mail, “garantiu que as verbas são destinadas às comarcas 
(fundo rotativo), após solicitadas pelo juiz diretor do Fórum, e que 
não sabe explicar o motivo de a finalidade não estar sendo alcançada”  
(p. 3). Ou seja, a verba existe, mas a maioria dos servidores das comarcas 
passa fome durante o expediente por falta de lanche fornecido pelo TJ. 
Só comem aquilo que podem (quando podem) comprar.

Pergunto: Será que o pão servido de 1º de janeiro a 1º de novem-
bro de 2011 aos funcionários de quatro comarcas (Goiânia, Anápolis, 
Alto Paraíso e Caldas Novas), mesmo incluindo algumas festas em 
ocasiões especiais, custou R$519,9 mil? Mas que pão caro é esse? O 
que os leitores acham? Não dá para suspeitar? O Ministério Público, 
que tem a obrigação de exigir uma investigação séria a esse respeito, 
está com a palavra. A sociedade cobra uma explicação e espera que, 
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se forem constatados atos de corrupção, os responsáveis sejam pro-
cessados, julgados e punidos.

André Garcia, que se identifica como um dos muitos funcioná-
rios do TJ e diz ter acompanhado de perto a repercussão do caso dos 
lanches, também critica com veemência a gritante desigualdade de 
tratamento entre os juízes e desembargadores e aqueles que define 
como “funcionários inferiores”. Em seguida, conclui:

Com o salário que juízes e desembargadores ganham, 
tão alto que é considerado o teto do funcionalismo 
público, não deveriam ter direito a mais nenhuma 
regalia. Deveriam ir trabalhar com o próprio carro, 
pagar a própria gasolina, pagar estacionamento, viajar 
a serviço com seu próprio dinheiro, lanchar e almoçar 
por conta própria, não ter direito a assessores (que 
são os que realmente trabalham), trabalhar umas 
dez horas por dia sem intervalo e comer o pão que 
o diabo amassou. Isso seria justiça real.42 

É essa “justiça real” que todos almejamos fazer acontecer no 
Brasil e no mundo de hoje.

Goiânia, 22 de dezembro de 2011.

42  avestruzgarcia.blogspot.com/2011/12/lanches-do-tjgo.html



TEMPO DO NATAL

Glória a Deus no mais alto dos céus, e paz na 
terra aos homens e às mulheres por ele amados.

 (Lc, 2: 14).

O tempo litúrgico do Natal se inicia com as primeiras vésperas 
da solenidade do Natal do Senhor, incluindo a solenidade da Epifania 
do Senhor, ou dos Santos Reis, e vai até a festa do Batismo do Senhor. 
É um tempo forte de graça de Deus e, portanto, de espiritualidade 
humana e cristã. 

No Natal do Senhor, fazemos a memória do nascimento 
de Jesus Cristo, isto é, tornamos presente hoje o seu nascimento. 
Também celebramos a “troca de dons entre o céu e a terra” e pe-
dimos que, já neste mundo, possamos “participar da divindade 
daquele que uniu ao Pai a nossa humanidade” (Missa da Noite de 
Natal, oração sobre as oferendas).

Na Epifania do Senhor, recordamos e celebramos a mani-
festação de Jesus Cristo, filho de Deus, “luz para iluminar todos os 
povos no caminho da salvação” (prefácio da Epifania do Senhor), 
que é o caminho da felicidade, da perfeição humana, ou seja, da 
plena realização humana dentro do plano de Deus. O caminho da 
salvação, em outras palavras, é o caminho da busca do verdadeiro 
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sentido da vida humana e de todas as formas de vida. Durante o 
tempo litúrgico do Natal, 

cantamos, com a euforia dos profetas e evangelis-
tas de todos os tempos, o mistério da encarnação 
(Natal) e da manifestação (Epifania) do Verbo 
(Palavra) de Deus, do Príncipe da Paz, do Emanuel 
(Deus conosco). Os pobres, ao nos ouvirem, acor-
rerão pressurosos até o presépio. A Boa Notícia é 
sobretudo para eles, embora seja de alegria para 
todos os povos. (Diretório da Liturgia, Canto e mú-
sica na liturgia: cantar o Natal do Senhor).

Em suas profecias, Isaías prediz o júbilo da humanidade com 
o nascimento de Jesus, e, no Evangelho de Mateus, os pastores de-
monstram a mesma alegria:

Para os que habitavam nas sombras da morte, uma 
luz resplandeceu. Fizeste crescer a alegria e au-
mentaste a felicidade. Todos se regozijam em tua 
presença. (Is, 9: 1-2). 

Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. 
(Mt, 2: 2). 

Terminando, pois, o tempo litúrgico do Natal, na festa do 
Batismo do Senhor, fazemos a memória da consagração de Jesus 
Cristo para a missão, revivemos e renovamos a nossa consagração 
batismal e somos confirmados na missão de ser luz das nações e 
anunciadores da Boa Notícia do Reino.

Como aconteceu o Natal de Jesus? Em que contexto social 
ele se deu? Ora, enquanto Maria e José estavam em Belém para o 
recenseamento, “completaram-se os dias para o parto, e Maria deu 
à luz o seu filho primogênito. Ela o enfaixou e o colocou na manje-
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doura, pois não havia lugar para eles na hospedaria” (Lc, 2: 6-7). 
Os primeiros que receberam a Boa Notícia do nascimento de Jesus 
foram os pastores. Um anjo do Senhor apareceu a eles e disse-lhes:

Eu anuncio a vocês a Boa Notícia, que será uma 
grande alegria para todo o povo: hoje, na cidade 
de Davi, nasceu para vocês um Salvador, que é o 
Messias, o Senhor. Isto lhes servirá de sinal: vocês 
encontrarão um recém-nascido, envolto em faixas 
e deitado na manjedoura. (Lc, 2: 10-12). 

Os pastores foram às pressas se encontrar com Maria, José e 
o recém-nascido. Voltaram louvando e glorificando a Deus, e torna-
ram-se os primeiros anunciadores da Boa Notícia do nascimento de 
Jesus. Eles eram pessoas 

odiadas por não respeitar as propriedades alheias, 
invadindo-as com seus rebanhos e cobrando preços 
exorbitantes pelos produtos. Um pastor – segundo 
o Talmud babilônico – não podia ser eleito ao cargo 
de juiz ou testemunha nos tribunais, por causa da 
má fama e do desrespeito à propriedade. (Pe. José 
Bortolini, Roteiros homiléticos, Ed. Paulus, 2006, 
p. 3, missa da noite de Natal).

Portanto os pastores não eram considerados “pessoas de bem”. 
Jesus, diríamos hoje, nasceu como um sem-teto e anunciou a Boa 
Notícia do seu nascimento aos sem-terra e sem prestígio. Nasceu 
rejeitado e excluído. “Veio para a sua casa, mas os seus não o re-
ceberam” (Jo, 1: 11). O filho de Deus, o salvador do mundo, não só 
se encarnou, assumindo nossa natureza e nossa condição humana 
na história, mas também se tornou solidário, afetiva e efetivamente, 
com todos aqueles que no mundo não têm voz nem vez, com todos 
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aqueles que não “cabem” nas casas de nossas cidades: os empobre-
cidos, os oprimidos, os excluídos, os indesejados, os rejeitados, os 
descartados de nossa sociedade. Jesus se identificou totalmente com 
eles, tornando-se um deles. Como eu disse no artigo “Jesus, o ‘sem-
-teto’ de Belém”, publicado neste volume e no site Adital, ele “veio 
para todos, mas o caminho que escolheu para anunciar ao mundo 
a Boa Notícia do Reino de Deus não foi o caminho dos poderosos 
(dos Herodes de ontem e de hoje), mas o caminho dos pobres, que 
é um caminho alternativo.” 

E nós, os cristãos, será que escolhemos o caminho de Jesus, 
mesmo compreendendo o que isso significa? Um dia, “enquanto ia 
andando, alguém no caminho disse a ele: Eu te seguirei para onde 
quer que fores, mas Jesus lhe respondeu: As raposas têm tocas e os 
pássaros têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar 
a cabeça” (Lc, 9: 57-58). Em outro encontro com os discípulos, ele 
alertou: “Se alguém quer me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua 
cruz e me siga” (Mt, 16: 24). 

O que o Natal de Jesus representa para nós hoje? Será que nós, 
os cristãos, queremos realmente segui-lo, procurando “discernir os 
‘sinais dos tempos’ à luz do Espírito Santo” e nos colocando a serviço 
do Reino de Deus, servindo especialmente os pobres? (Documento 
de Aparecida – DA, 33). “O seguimento de Jesus é fruto de uma 
fascinação que responde ao desejo de realização humana, ao desejo 
de vida plena. O discípulo é alguém apaixonado por Cristo, a quem 
reconhece como o mestre que o conduz e o acompanha” (DA, 277). 

Goiânia, 26 de dezembro de 2011.



ESCLARECIMENTOS À OPINIÃO PÚBLICA

O advogado João Francisco publicou no Diário da Manhã (26 
dez. 2011, “Opinião Pública”, p. 2) um artigo sob o título “O Frei 
Marcos e os lanches do TJ-GO”, referindo-se aos meus três artigos  
“Os lanches do TJ-GO”, “Além dos lanches do TJ-GO” e “Mais 
suspeitas de corrupção”. A apelação do advogado é maldosa e 
propositalmente desonesta. Para restabelecer a verdade, tornam-se 
necessários alguns esclarecimentos à opinião pública.

1. Qualquer cidadão, independentemente de sua formação 
intelectual (faz parte de seu currículo de cidadão), tem 
o direito, e até o dever, de participar ativamente da vida 
pública e denunciar as suspeitas de corrupção. Graças a 
Deus, a época do coronelismo rural ou urbano já acabou. 

2. Eu, na qualidade de cidadão, não denuncio nos artigos 
citados, como diz o advogado, “desvio de verbas públicas 
e corrupção no TJ-GO”, mas levanto suspeitas de desvio 
de verbas públicas e corrupção nesse tribunal, o que é bem 
diferente. Também não estou, como diz ainda o advogado, 
“exercendo o papel de representante do Ministério Público.” 
Tanto é verdade que afirmo, de maneira muito clara, que o 
Ministério Público tem a obrigação de exigir uma investigação 
séria a respeito das suspeitas de corrupção levantadas. 
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3. Pelo artigo “Os lanches do TJ-GO”, recebi mensagens 
de apreço não só de funcionários, como diz o advogado 
(embora estes mereçam todo o nosso respeito e gratidão), 
mas também de advogados que, como os funcionários, 
por trabalharem no TJ, conhecem a situação de dentro e 
vivem o problema na própria pele.

4. Como o advogado João Francisco parece querer desqua-
lificar minha formação teológica, com uma certa ironia 
embutida em suas palavras, deturpando a verdade, tenho 
a esclarecer o seguinte: além da formação teológica em 
nível de doutorado, eu tenho também uma formação hu-
manista (filosófica e sociológica) nesse mesmo nível. Em 
outras palavras (embora isso não tenha nenhuma relevância, 
pelo menos para mim), além de doutor em Teologia Moral 
(ou Ética Teológica) pela Pontifícia Faculdade de Teologia 
Nossa Senhora da Assunção-SP, sou também doutor em 
Filosofia pela USP, uma das universidades públicas mais 
bem-conceituadas da América Latina e do mundo. Sou 
ainda professor aposentado de Filosofia da UFG, que 
também é uma universidade pública.

5. Por vocação e opção de vida (missão, e não profissão), eu 
sou religioso dominicano e padre, e exerço o meu ministério 
(serviço) na Arquidiocese de Goiânia; não sou “vigário 
especial do Vaticano”, palavras que o advogado inventou e 
que não existem nos meus dados biográficos. O advogado 
precisa estar mais atento na leitura. 

6. Os “graves problemas” que o advogado levanta, para tentar 
me desmoralizar, não me dizem respeito. Estou convencido 
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de que cada um de nós (religioso ou não), seja na socie-
dade em geral, na Igreja ou em qualquer outra instituição, 
é eticamente responsável por suas opções, suas atitudes 
e seus atos.

A bem da verdade, era isso o que eu tinha a esclarecer.  
“A verdade vos libertará” (Jo, 8: 32). De minha parte, dou o caso por 
encerrado. Fiz o que, por consciência, tinha a obrigação de fazer. 
Diante das suspeitas levantadas, cabe agora ao Ministério Público, 
como já disse, não ser omisso e exigir uma investigação séria, dando 
assim uma satisfação à sociedade. Termino com as sábias palavras de 
André Garcia, um dos muitos funcionários do TJ-GO cujo depoimento 
já citei no artigo “Mais suspeitas de corrupção”:

Numa democracia de verdade, que nosso país 
não tem, uma matéria de jornal dessas [o artigo  
“Os lanches do TJ-GO”] causaria uma investigação 
séria por parte dos órgãos competentes, e não uma 
retaliação, sob a forma de “cala a boca”, do órgão 
acusado. É justa a pretensão do cidadão que des-
confiou do preço que o TJ paga pelos seus lanches. 
É o TJ que tem que provar que fez a coisa certa, e 
não o cidadão. Nós, do povo, temos a obrigação 
de fazer como esse cidadão: fiscalizar e denunciar 
os abusos desses órgãos. 

Goiânia, 28 de dezembro de 2011.
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