


Os professores dos dois últimos anos do Ensino Médio puderam 

proporcionar aos seus alunos uma oportunidade diferenciada de 

participação na vida pública ao trabalhar com os artigos de opinião.

Muitas foram as competências que os alunos autores desenvolveram 

com a ajuda de seus professores: observar o lugar onde vivem, 

identificar uma questão polêmica relevante, sobre a qual não existe 

consenso, tomar conhecimento do que já foi dito a respeito dela, 

reconhecer e usar diferentes tipos de argumento. 

Perceberam que para convencer o leitor, mais do que empolgação, 

é preciso buscar os melhores caminhos para negociar com os 

opositores e escolher as palavras mais adequadas. Dessa forma, 

construíram a sua posição diante da polêmica, elaborando-a em um 

texto. O estudo desse gênero textual em sala de aula tornou-se um 

caminho especial para o ensino de língua portuguesa.

Foram produzidos muitos textos pelos estudantes que participaram 

da Olimpíada de Língua Portuguesa Escrevendo o Futuro. Contudo

o ciclo da produção escrita só se completa quando a voz do autor 

é ouvida, encontrando interlocutores. Nas próximas páginas você 

conhecerá parte dessa produção – a dos finalistas. Ler esses textos 

permite compor um retrato das questões polêmicas que preocupam 

os jovens de diversos lugares do Brasil e afetam suas comunidades. 

São evidentes o entusiasmo e a seriedade com que realizaram esse 

trabalho, e certamente você será contagiado por eles. 
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Cafezais: a polêmica troca dos 
colhedores pelas colhedoras
Aluna: Carla Mylena Santos Vasconcelos

A minha cidade é um lugar simples, pequeno e de povo humilde. Localizada no extremo 

sul da Bahia, Itabela possui uma população de apenas 26.704 habitantes. Em 2010, com-

pletou vinte e um anos de emancipação política e, mesmo sendo jovem, ela é muito impor-

tante para a economia da região. Meu município é destaque como maior produtor de 

mudas certificadas de café Conilon, possuindo apenas um viveiro, o São Francisco, localizado 

a 2 quilômetros do centro da cidade. A nossa identidade está na produção do café.

A colheita desse produto é a garantia do sustento de muitas famílias e também fator 

primordial para circulação da economia municipal. A tecnologia chegou aos nossos cafe-

zais. Mas vale perguntar: “Como conciliar a mecanização das lavouras com o trabalho dos 

colhedores de café?”

Conforme o representante do Sindicado dos Trabalhadores Rurais de Itabela, Idalício 

Viana, a cidade já é conhecida por sua tradicional festa do café Conilon e em sua edição 

mais recente ele definiu o evento como uma verdadeira amostra de tudo o que há de mais 

moderno em tecnologia aplicada à produção.

O fato é que com o advento das máquinas para nossa região será difícil sobreviver aqui. 

Os colhedores de café têm baixo nível de escolaridade e o município não possui infraestru-

tura para profissionalizá-los e/ou empregá-los, fazendo com que esses trabalhadores sejam 

substituídos pelas máquinas e procurem formas alternativas de trabalho em outros lugares.

Por um lado, alguns profissionais da área se opõem ao processo de mecanização, ale-

gando que, além do desemprego gerado, as máquinas colhedoras podem diminuir a produ-

tividade da lavoura ao longo do tempo, pois causa o desfolhamento e alteração da qualida-

de do produto devido à não seleção dos grãos, sem contar com o alto custo das máquinas, 

a manutenção delas e a demanda de áreas maiores, já que o espaçamento entre as fileiras 

da lavoura mecanizada deve ser mais largo para permitir a passagem das máquinas.
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Por outro lado, produtores favoráveis à automatização acreditam que a utilização das 

maquinas é muito importante para o desenvolvimento do nosso município, uma vez que 

uma colhedora produz em um dia o equivalente a duzentos e cinquenta colhedores, segun-

do dados da Universidade Federal de Lavras (Ufla), especializada no setor agropecuário.

Penso que a saída viável seria a aplicação da Lei Geral Municipal para Micro e Peque-

nas Empresas. Essa lei favoreceria ambas as partes – cafeicultores e trabalhadores. Entre 

os vários benefícios estão: desburocratização dos fiscos; auxílio bancário a juro zero; pre-

ferência de mercado em compras públicas, de licitação no valor de até 80.000 reais, e 

outras vantagens.

Enfim, com a lei em vigor, os produtores investiriam mais no cultivo do café, devido às 

credibilidades adquiridas, o que acarretaria uma demanda maior de colhedores. Dessa forma 

daria para associar as duas formas de colheita, se vivêssemos apenas em mais uma região 

explorada e invadida pelas colhedoras, que expulsam dos cafezais seus habituais colhedores.

Professora: Lucinéia Maria Confalonieri Bertoldi
Escola: Colégio Estadual Antônio Carlos Magalhães • Cidade: Itabela – BA
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Capital ecológica não é lixão!
Aluna: Anny Thaise Fogaça

O lugar onde vivo está entre as principais capitais do Brasil. A cidade de Curitiba é co-

nhecida atualmente como a cidade mais sustentável do mundo, segundo a Globe Award, 

sediada em Estocolmo, na Suécia.

Curitiba ostenta a fama de cidade boa de se viver, de capital que cuida da inovação e 

planejamento urbano no setor de meio ambiente. Estima-se que a área verde da cidade seja 

de 51 metros quadrados por habitante, cerca de três vezes maior que a área recomendada 

pela Unesco - não é à toa que recebeu o premio de capital ecológica do Brasil.

Mas algo vem nos tirando o sono: hoje Curitiba e outros catorze municípios produzem 

diariamente mais de 2.400 toneladas de lixo, que vinham sendo depositadas no “aterro do 

Caximba”, um bairro da periferia de Curitiba.

De 1989 a maio de 2004 o local armazenou 8 milhões de toneladas de lixo e encerrou 

sua vida útil. Para viabilizar o recebimento e tratamento das 2.400 toneladas ao dia, a 

prefeitura ampliou emergencialmente o aterro em 51.000 metros quadrados, prolongando 

sua vida útil para mais quatro anos. Esse prazo terminou no final de 2008. No entanto, um 

Termo de Ajuste de Conduta (TAC) passou a garantir o funcionamento do local até que ele 

atingisse a cota máxima de recebimento de lixo.
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Para reduzir o envio de lixo para o bairro do Caximba, os municípios usavam técnicas 

“mirabolantes”: criavam lixões clandestinos que permitiam que catadores sem nenhuma 

proteção ali trabalhassem.

Alguns moradores do entorno desses lixões clandestinos são pequenos agricultores que 

estavam preocupados com as poluições das águas em suas propriedades e com o mau 

cheiro que eram obrigados a suportar, oriundo da queima e putrefação dos resíduos.

Entretanto, para alegria dos moradores de Caximba, no último dia 8 o aterro foi desa-

tivado. O novo Centro de Gerenciamento de Resíduos fica na Fazenda Rio Grande, região 

metropolitana de Curitiba. O local foi preparado para receber 2.500 toneladas por dia. 

Mas, infelizmente, o problema não foi solucionado, mudou apenas de endereço. Enquanto 

os moradores do Caximba respiram aliviados a saída do aterro os moradores da Fazenda 

Rio Grande reclamam do novo vizinho, que ainda trará muita dor de cabeça!

Acredito que se o novo aterro estiver em perfeitas condições, não extrapolando limites, 

nem poluindo o meio ambiente e preservando o bem-estar da população, não há por que 

o aterro permanecer na Fazenda Rio Grande.

Uma das possíveis soluções para esse problema não só local, mas global, seria a im-

plantação de usinas para separação do lixo orgânico do lixo reciclável, dando-lhes assim os 

devidos procedimentos de tratamento, como a reciclagem do lixo inorgânico e a incinera-

ção do lixo orgânico, para que este vire adubo, que irá beneficiar as plantações de peque-

nos agricultores da nossa cidade e região metropolitana.

Enfim, esperamos que a nossa capital não perca seu brilho, nem seus títulos, mas sim, 

receba com mérito o que é seu. Uma cidade sustentável precisa antes de tudo dar condi-

ções de sustentabilidade ao cidadão e é gerando oportunidades e multiplicando soluções 

que Curitiba fortalece seu posto de Cidade Sorriso, Capital Ecológica e Capital Social, se-

guindo seu caminho como a cidade que é orgulho de todos os curitibanos e daqueles que 

vivem em seu entorno.

Professora: Rosicléia Bonsenhor Grzelkovski
Escola: Colégio Estadual Benedicto João Cordeiro • Cidade: Curitiba – PR
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Comodidade ou consumo consciente?
Aluna: Ana Paula Nunes da Silva

Moro numa cidade do interior do Mato Grosso, banhada por rios que pertencem à ba-

cia amazônica. Mesmo sendo rica em recurso hídrico, São José do Rio Claro enfrenta pro-

blemas referentes à água, o que para muitos é uma contradição.

Por estar situada no centro-oeste do país e ter uma vegetação caracterizada, em sua 

maioria, pelo cerrado, minha cidade sofre com o clima seco, e a falta de água em alguns 

bairros é constante nesse período. A distribuição de água, que antes era de responsabilida-

de da prefeitura, atualmente foi terceirizada, o que está deixando parte da população aflita. 

A cobrança era feita por taxas que variavam de bairro para bairro, fato que gerava acomo-

dação a alguns e prejuízo a outros.

A primeira atitude da empresa que distribuirá a água no município foi a instalação de 

hidrômetros nas casas, já que estes, nos trinta anos da cidade, nunca foram utilizados.

Uma parte da população possui ideias contrárias à terceirização, pois preferem conti-

nuar pagando as taxas mínimas, um valor fixo, estipulado no orçamento mensal. Alguns 

moradores, com apoio de vereadores, pensam em exigir revogação da lei.

Na minha opinião, as taxas lesavam os habitantes dos bairros que pagavam mais caro, 

arcando com a água que não consumiam, e propiciavam o desperdício de água, uma vez 

que o valor a ser cobrado não dependia do consumo.

Alguns profissionais, como os da área de hortaliças e lavajatos, são os mais preocupa-

dos com o valor cobrado, pois utilizam uma quantidade elevada de água para exercerem 

seus trabalhos diários, fato que, consequentemente, será refletido na cobrança por seus 

serviços, o que atingirá diretamente o consumidor. Portanto, estes terão que desenvolver 

outros meios para suprir a necessidade de água, evitando repassar o aumento à população.
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Penso que a instalação dos hidrômetros é um passo importante para minha cidade, 

porque, além de deixar a cobrança mais justa, ela conscientiza os moradores quanto à 

economia da água, numa era em que tanto se cobra o consumo consciente. Assim, a popu-

lação que sofria com a escassez de água no período da seca, por conta do desperdício, terá 

uma melhor qualidade no abastecimento de água nessa época, pois o consumo será mais 

controlado, beneficiando-nos agora e futuramente.

Professora: Sinara Cristina Concian Volpe
Escola: E. E. São José do Rio Claro • Cidade: São José do Rio Claro – MT
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Construção de presídio gera polêmica
Aluna: Kesia Santana Cardoso

Alvorada do Oeste é uma cidade que ainda está em fase de desenvolvimento e apresenta 

baixo grau de criminalidade. Por isso os moradores desfrutam de muita tranquilidade.

A construção do presídio estadual na cidade tem levantado uma série de questiona-

mentos. Os moradores fizeram um abaixo-assinado, que foi levado até a prefeitura do 

município, só que não tiveram um retorno satisfatório e suas exigências não foram atendi-

das. Acredito que a população tomou uma atitude correta, já que esse abaixo-assinado 

tinha como objetivo principal contestar a construção.

A justificativa para a construção do presídio é a superlotação da cadeia da cidade, que 

foi apresentada pelo meritíssimo juiz, dr. Flávio Henrique Melo. A prefeitura local exigiu que 

o presídio fosse construído com no mínimo 5 quilômetros de afastamento da zona urbana. 

O prefeito em exercício da cidade de Alvorada do Oeste declarou em entrevista aos alunos: 



213

“Como cidadão, sou contra a construção do presídio”. Como prefeito, disse: “O presídio é 

um mal necessário”. Não concordo com essa afirmação, pois, se é algo mal, não pode trazer 

nenhum bem.

Uma moradora da cidade, Edna Cristina Silva Santos, não concorda com a construção, 

tanto quanto eu, e faz as seguintes indagações: “Por que tanto incentivo para a construção 

de um presídio, se várias outras instituições poderiam ser trazidas para o município e não 

receberam a devida atenção? Como a extensão da UNIP que seria instalada aqui e foi cons-

truída em São Miguel do Guaporé? O INSS, que por não ter a documentação apresentada 

não foi concluído? A construção do restaurante popular que atenderia às famílias carentes, 

além de gerar empregos? Nenhuma medida foi tomada”.

O presídio, com base nos dados fornecidos pelo prefeito, gerará em torno de setenta 

empregos. Resta saber se as pessoas contratadas serão do município, pois, se vier de ou-

tras localidades, qual será o benefício para Alvorada? Precisa-se estimular a economia do 

município. O prefeito disse que o valor destinado à obra é de 20 milhões. Existem morado-

res na cidade que vivem em situações desumanas, passam fome, não têm moradias decen-

tes. São faces da população que muitos desconhecem, outros fingem que não veem essa 

situação. E 20 milhões serão investidos em um presídio! Que absurdo!

Portanto, nós não temos garantia de que esse presídio não irá trazer situações desfavo-

ráveis à população, como ocorreu no presídio São José, em Belém do Pará, que foi palco de 

rebeliões e mortes. Construir presídio em área urbana põe em risco a segurança da popu-

lação de qualquer localidade do país. Famílias podem começar a viver como prisioneiras de 

seus medos. Medo de que uma pessoa seja feita refém em uma fuga.

O presídio será estadual, detentos de qualquer parte do Estado poderão ser transferi-

dos para o presídio aqui, e alguns ainda dizem que não será um presídio de alta periculosi-

dade. Realmente, o presídio não será perigoso; os detentos contidos nele é que serão.

Professor: Álvaro Augusto Monteiro Chaves
Escola: E. E. E. F. M. Santa Ana • Cidade: Alvorada do Oeste – RO
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Esgoto sanitário: saúde e preservação
Aluna: Kelly Cristina Lobianco da Costa

No interior do Estado do Paraná está localizada uma cidade menina, tanto no tamanho 

quanto na idade. Com 55 anos e 4.800 habitantes, Tamboara é um ótimo lugar para se vi-

ver. No entanto, não é diferente de nenhuma outra cidade no que se refere ao desafio de 

resolver seus problemas ambientais. De acordo com o censo do IBGE (2000), os tamboa-

renses estão entre os 51,5% da população brasileira que não têm acesso à rede de esgoto.

Esteve em recente pauta de discussão na Câmara Municipal de Vereadores a questão 

da implantação da rede de esgoto em nosso município. O tema dividiu a opinião de nossas 

autoridades.

Sou completamente a favor dessa implantação. Penso que se um dia isso se tornar 

realidade a saúde de nossa população melhoraria, já que saúde e saneamento estão 

bastante associados. 

Nós, alunos do ensino médio – 3º- ano B, período noturno – antecipamos esse debate 

em sala de aula e, através de uma enquete realizada com parte da população, constatamos 

que a opinião também se dividiu entre os que querem a adoção da rede de esgoto e os que 

são contrários.

Os que são favoráveis argumentam que seria uma forma de melhorar a qualidade de 

vida das famílias tamboarenses. Citaram também que nos quintais existem fossas que mui-

tas vezes exalam mau cheiro e a rede de esgoto acabaria com esse incomodo problema.

O vereador Paulo Sanitá analisou esse tema de outro ponto de vista, o econômico. Se-

gundo ele, para cada 1 real investido em esgoto sanitário 3 reais são economizados com 

gastos referentes à saúde. 

As pessoas que se posicionaram contra salientam que não teriam condições de pagar 

o custo desse serviço, que é de 80% sobre o valor gasto na conta de água.

É inegável que a tarifa da conta de água aumentaria. Mas cabe aqui uma pergunta: 

quanto vale a nossa saúde? 
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Concordo que aqui há pessoas de baixa renda, mas existe em nosso Estado um bene-

fício chamado “tarifa social”, que reduz o valor da conta de água para os mais necessitados. 

Portanto, mesmo com a possível instalação da rede de esgoto o valor a ser pago por essa 

parcela da população não somaria 10 reais.

O problema é grave. De acordo com a pesquisa realizada, cada residência de nosso 

município possui em média duas fossas. Nosso solo está parecendo “um queijo suíço”, de 

tantas escavações. E, o que é pior, as fossas existentes aqui não oferecem nenhum tipo de 

tratamento aos esgotos nelas depositados e por isso podem se tornar ao longo dos anos 

um fator de contaminação ao aquífero subterrâneo que abastece nossa cidade.

Tamboara se orgulha da água que tem. Não podemos correr o risco de perdemos a 

qualidade de um bem tão precioso.

Reafirmo que a implantação da rede de esgoto só traria benefícios ao município. Além 

da preservação ambiental, poderiam ser gerados mais empregos e haveria aumento de ar-

recadação tributária em prol do município.

É característico no Brasil os investimentos em esgoto sanitário serem aplicados mais em 

cidades populosas. Como moradora de uma cidade pequena deixo meu protesto. Investi-

mento em qualidade de vida deve ser assegurado a todos os cidadãos.

Espero que as nossas autoridades decidam pelo melhor. Tomara que as redes de 

esgoto cheguem por aqui em um futuro bem próximo. Já sou mãe e quero que minha filha 

e todas as crianças tamboarenses possam continuar a ter o privilégio de tomar uma água 

de qualidade.

Assim também nossa cidade continuará a fazer jus ao velho ditado que diz: “Quem bebe 

água de Tamboara sempre volta”.

Professora: Vanicléia de Oliveira Sousa Rebelo
Escola: Colégio Estadual Dr. Duílio Trevisani Beltrão • Cidade: Tamboara – PR
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Habitantes do mesmo hábitat
Aluno: Daniel Félix Valsechi

O lugar onde vivo poderia ser apenas mais uma cidade do interior de São Paulo, com 

situações comuns e pessoas comuns convivendo em um mesmo espaço urbano. Porém, o 

clima tropical bem definido, a diversidade populacional e situações inusitadas tornam São 

José do Rio Preto muito além de uma pacata cidade.

A bela represa municipal é o nosso cartão-postal, onde os rio-pretenses podem fazer 

atividades físicas e ter uma opção de lazer. O que chama a atenção de quem passa por lá 

são os inusitados habitantes dessa área: as capivaras, que fazem parte da vasta fauna e 

flora do local. Esses fofos e enormes roedores dividem opiniões entre os moradores que 

convivem com os animais desde 1956. O espaço ficou pequeno para ser dividido entre 

humanos e bichos, que estão prestes a serem expulsos de seu hábitat devido ao crescimen-

to desenfreado da cidade e da superpopulação desses mamíferos. Diante de tal impasse, é 

possível que moradores e animais convivam harmoniosamente?

Penso que sim, apesar dos diversos problemas. De acordo com estudo realizado pela 

Secretaria do Meio Ambiente de Rio Preto, há 126 capivaras habitando o parque da repre-

sa e aproximadamente 40% apresentam possíveis riscos à saúde pública e ambiental, já 

que elas são hospedeiras de carrapato-estrela, transmissor da febre maculosa, que provoca 

intensa dor muscular.

É evidente que a área urbana representa um risco à sobrevivência das capivaras, pois, 

segundo levantamento, em três meses pelo menos dez delas morreram atropeladas. Além 

disso, já foram registradas mortes desses animais em decorrência da ingestão de lixos plás-

ticos jogados no parque.

Uma das soluções propostas para tal problema foi apresentada pelo Ibama à prefeitura, 

em que os animais seriam retirados do local e colocados em quarentena, podendo futura-

mente serem sacrificados ou enviados para institutos de pesquisas. Mas nada ficou decidi-

do, pois há discussões e controvérsias de biólogos em torno do polêmico assunto.
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Podemos analisar por meio desse caso a catástrofe irreversível que o ser humano está 

fazendo no seu próprio hábitat e no de tantas outras espécies, visando exclusivamente seu 

comodismo. A convivência desequilibrada entre humanos e animais nessa selva de pedra 

pode ocasionar impactos cada vez mais alarmantes.

A parcela dos que opinam a favor da retirada dos animais argumenta que a integridade 

da saúde e da vida humana na cidade dever ser preservada acima de qualquer coisa. Ou-

tros, porém, dizem que a vida dos mamíferos será melhor fora do ambiente pseudonatural 

e poluído da cidade.

De acordo com o biólogo Luis Dino Vizotto, isso acabaria a partir da retirada de algu-

mas fêmeas, diminuindo a superpopulação dos animais. Outras medidas simples e práticas, 

como cercas e acompanhamento da saúde dos roedores, podem restaurar o equilíbrio en-

tre homens e animais.

Independentemente de qual decisão for tomada pelos órgãos responsáveis, estarei a 

favor da vida das capivaras. Na minha opinião, o ideal seria encontrar uma saída coerente 

para que rio-pretenses e capivaras convivam em paz, mantendo os animais na represa e 

controlando seu crescimento populacional de forma digna, ao mesmo tempo em que é 

preciso cuidar da saúde pública, evitando que a febre maculosa contamine os moradores.

Dessa forma, ambas as espécies coabitariam na cidade de forma harmoniosa, sem 

oferecerem riscos uma à outra. E Rio Preto provaria que é possível o homem interagir com 

a natureza de forma sustentável, sem destruí-la.

Professor: Victor Mancera Viterbo
Escola : E. T. E. C. Philadelpho Gouvêa Netto • Cidade: São José do Rio Preto – SP
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Lobos disfarçados de cordeiros
Aluna: Marcia Santiago dos Santos

Arapiraca, principal cidade do agreste alagoano, popularmente conhecida como  

“Terra do Fumo”, apesar de ser a segunda maior cidade do Estado e atualmente passar por 

um processo de desenvolvimento socioeconômico muito rápido, mantém viva uma tradição 

religiosa muito fervorosa, preservada pela maioria de seus habitantes, que são católicos. No 

entanto, nos últimos meses, nossa cidade teve sua fé abalada devido a um fato que chocou 

não só a sociedade arapiraquense, mas o país inteiro.

Em março deste ano foi exibido nacionalmente, por uma emissora de grande porte, um 

vídeo que denunciava um caso de pedofilia envolvendo padres da Igreja Católica de nossa 

cidade, provando algo que vem acontecendo há muito tempo no mundo todo e que, até 

então, só se tinha como prova a palavra das vítimas contra a dos “santos padres”. Esse 

acontecimento fez reacender uma antiga polêmica, levando a sociedade a questionar-se 

acerca do fim do celibato como principal medida a se tomar para erradicar a pedofilia e o 

homossexualismo na Igreja Católica.

A sociedade, abalada com essas revelações, devido ao fato de um dos padres envol-

vidos – de mais de 80 anos – ser visto como uma santidade por muitos em nosso Estado, 

mostra-se em sua maioria a favor do fim do celibato. Em um artigo para o jornal Le Monde 

o renomado teólogo católico Hans King, suíço-alemão, presidente da Fundação Ética 

Mundial, se pergunta: “Qual é a melhor formação para as gerações futuras de padres?”, e 

ele mesmo responde: “A abolição da regra do celibato, raiz de todos os males, e a abertura 

da ordenação às mulheres”. Para ele o celibato é a principal causa dos escândalos ocorridos 

na Igreja e pelo déficit do número de padres.

Entretanto, do meu ponto de vista, o celibato não deve ser abolido da cultura da Igreja 

Católica,e nem pode ser associado à pedofilia, pois um não leva consequentemente ao 

outro, ou seja, uma pessoa não se torna pedófila por ser celibatária e sim porque, segundo 

especialistas, essa pessoa possui um distúrbio psicológico que aguça esse desejo sexual por 
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crianças. Sendo assim, mesmo que o celibato chegue ao fim e os padres possam assumir 

sua vocação sacerdotal contraindo também o matrimonio, não estarão livres desse dis-

túrbio, podendo vir a ser um pedófilo mesmo sendo casado, tendo sua mulher e seus filhos.

Devemos nos lembrar também de todos os outros casos de pedofilia envolvendo 

homens casados e até pais que abusam sexualmente dos próprios filhos. Além disso, acre-

dito que essa tentativa de associar a pedofilia ao celibato seja um ataque direto à Igreja 

Católica, pois sabemos bem a influência que ela exerce, mesmo nos dias atuais, sobre os 

conceitos de moralidade e valores da população católica, que ainda é maioria no mundo.

Enfim, penso que, ao analisar essa questão tão polemica, devemos, sem dúvida, levar 

em consideração a cultura e a fé católica, pois não se podem julgar os preceitos da Igreja 

pelos erros de padres que não souberam escolher seu caminho, que não honraram a con-

fiança que os fiéis depositaram neles ou que sofrem distúrbios como esse. Todavia, não se 

pode isentar a Igreja de sua responsabilidade de identificar esses padres e excluí-los da 

instituição, visto que não são mais exemplos de pastores para o seu rebanho, cabendo à 

Justiça a condenação pelos seus erros.

Dessa forma, espero que a cultura e a fé católica se recuperem de mais esse escândalo 

e a instituição passe a analisar melhor as pessoas que são colocadas a serviço de Deus, 

para que não haja mais casos como esse, pois é muito provável que, diante de todo esse 

apelo midiático, esses casos se exterminem, porém há outros, em nossas casas, escolas... 

casos estes em que as pessoas parecem ser cordeiros, quando, na verdade, são lobos 

disfarçados, como os padres de Arapiraca envolvidos nesse escândalo.

Professora: Maria Lucely Soares de Melo
Escola: E. E. Manoel Lúcio da Silva • Cidade: Arapiraca – AL
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Modernização à custa de desfavorecimento 
ou apenas organização visando à modernização?
Aluno: Wellington Mota Gama

No Amazonas a economia vem atuando mais ativamente no cenário nacional no decor-

rer dos anos em diversas áreas, tendo como grande contribuinte o comércio, com seus 

respectivos setores. Mas um tipo chama a atenção, por vir se expandindo generalizadamente 

pela cidade: o comércio informal ou, como é mais conhecido, o comércio ambulante. 

Segundo a prefeitura, mais de 4.000 pessoas se ocupam dessa atividade só em Manaus.

Recentemente, algo vem interferindo na prática dessa atividade: a revitalização do 

centro histórico de Manaus. O projeto prevê, segundo a Secretaria Municipal de Produção 

e Abastecimento (Sempab), a recuperação do centro da cidade, e para que isso ocorra seria 

necessária a desocupação dos logradouros públicos com o auxílio da repartição supraci-

tada, da guarda municipal e da policia militar. Os camelôs seriam removidos para um 

shopping, mais conhecido como camelódromo, que será construído na área privatizada do 

porto de Manaus. Enquanto o fato não se consuma, os ambulantes possuem um prazo e 

opções de procura para outro local onde possam trabalhar, obedecendo às exigências da 

secretaria, como afirma Marcelo Schoreder, diretor de comércio informal da Sempab.

Nesse sentido, os que se opõem à revitalização, os ambulantes, defendem a tese de 

que isso só reduzirá o movimento de clientes e consequentemente sua renda, afetando 

brutalmente seu único meio de sustento, não tendo a oportunidade de aquisição de outro 

tipo de emprego por apresentarem, em sua maioria, baixo nível educacional, que não 

representa empecilho para o trabalho autônomo.

Por sua vez, os que argumentam a favor, como os lojistas legalizados e a população que 

deseja melhoria das condições estruturais do centro, defendem a possível organização do 

comércio, tornando-o mais justo, mas fica o questionamento: “Como mais justo?” É simples: 

grande parte, quiçá a totalidade dos ambulantes, não segue as exigências que o Estado 



221

impõe, incluído pagamento de taxas, impostos e tributos alfandegários, saindo em vanta-

gem com relação aos lojistas regularizados, que seguem à risca as suas obrigações perante 

a burocracia comercial.

Analisando o benefício que se estende à população, esse projeto possibilitará, além da 

modernização e da organização, mais segurança às pessoas que trafegam nos locais desti-

nados a esse tipo de comércio, sem mencionar o crescimento de espaços projetados para 

o entretenimento familiar. 

Na minha opinião, isso não possui lado negativo; pelo contrário, todos vão poder con-

tinuar obtendo seu sustento, tendo que cumprir com suas obrigações, como todo e qual-

quer cidadão formado eticamente, com valores e moralidade, que é o pagamento de seus 

impostos, necessário à manutenção pública e econômica.

Receio que esse seja o motivo de tal conspiração contra a revitalização por parte dos 

ambulantes, pois a partir do momento que ocuparem a área disponibilizada ao exercício de 

sua profissão terão a obrigação de cumprir com todos os deveres impostos pelo Estado.

Portando, vejo que esse é um impasse de fácil solução: basta que ambos façam suas 

partes, obedecendo aos acordos estabelecidos. Assim, com a união de todos os envolvidos, 

possamos fazer dessas mudanças grandes contribuições futuras ao crescimento da cidade 

de Manaus, não só em termos econômicos, mas também urbanos, que de alguma forma 

auxiliarão na modernização de nosso município, sem conflitar a garantia de sustentabilida-

de desses trabalhadores que lutam de sol a chuva para conseguirem seu sustento com o 

progresso que está cada vez mais próximo da nossa cidade.

Professora: Maristela de Fátima Marchante
Escola: E. E. Márcio Nery • Cidade: Manaus – AM
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O problema que ofusca o brilho
Aluna: Thairiny Cristiane Ribeiro

Localizada no interior do Estado de São Paulo, Limeira já foi muito conhecida por ser a 

capital da laranja e por abrigar a primeira fazenda que recebeu imigrantes como trabalha-

dores no final do século XIX. Com o passar dos anos, os setores que sustentam a economia 

de Limeira mudaram, e hoje a cidade tornou-se a capital da joia folheada.

Grande parte da população da cidade trabalha e sustenta suas famílias com a fabrica-

ção de bijuterias, que inclui solda, montagem e banho (tratamento químico que dá brilho às 

peças), com a comodidade de serem montadas em fabriquetas de fundo de quintal e ba-

nhadas em grandes ou pequenas empresas, clandestinas ou legalizadas.

No entanto, uma questão muito discutida aqui é o impacto ambiental causado principal-

mente por empresas não regularizadas, geralmente situadas em bairros da periferia da cida-

de. Por não terem condições básicas de funcionamento e pela ganância dos proprietários que 

só visam ao lucro e não tratam seus resíduos químicos, despejam tais substâncias, provenien-

tes do processo produtivo dos folheados, diretamente no esgoto de Limeira. Como conse-

quência disso, as águas fluviais da cidade apresentam grande quantidade de metais pesados, 

como cromo, níquel, cobre e chumbo – um risco para a saúde e o bem-estar dos cidadãos, 

que, em contato com esses metais, podem ser acometidos de problemas gastrintestinais, 

anemia, danos no sistema nervoso central, disfunção renal, entre outros.

Entretanto, são essas empresas poluidoras que mais empregam a população humilde 

da cidade, que por ter poucos recursos de renda e educação aceita trabalhar nessas fábri-

cas, mesmo correndo riscos de contaminação, muitas vezes sem registro em carteira de 

trabalho e sem direitos básicos como décimo terceiro salário e licença-maternidade.

Já os proprietários alegam que os custos para o tratamento e regularização da empresa 

são altos, assim como as exigências para a legalização são absurdas, inviabilizando a produção.
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De acordo com a Associação Limeirense de Joias (Aljoias), o custo para o tratamento de 

resíduos químicos é viável, até mesmo para as pequenas empresas, e o rigor é necessário 

para a legalização, já que esse setor expõe as pessoas a alto risco, direta ou indiretamente. 

Do meu ponto de vista, deve-se investir em projetos educacionais de formação profis-

sional para que esses trabalhadores possam competir no mercado de trabalho e exigir seus 

direitos. Também é necessário fiscalizar com eficácia, punir e até mesmo promover o fecha-

mento dessas empresas que não tratam seus resíduos e, portanto, desobedecem às leis 

ambientais. Consequentemente, com a regularização e a profissionalização dos trabalhado-

res desse setor, a economia, a saúde dos cidadãos e a infraestrutura de Limeira melhorarão.

Todos querem brilhar: ao comprar uma joia folheada, os consumidores querem bri-

lhar; as empresas, ao crescerem, gerarem empregos, aumentarem seus lucros, querem 

brilhar; o município quer aumentar os índices de desenvolvimento, e, portanto, também 

quer brilhar. Mas não podemos permitir que as nossas águas percam o brilho, afetando a 

saúde da população.

É claro que as medidas citadas não irão solucionar todos os problemas dos limeirenses 

com relação a essas empresas, mas, pelo menos, a tentativa para resolvê-los vale; afinal de 

contas, como dizia Karl Marx, sociólogo alemão, de nada valem as ideias sem homens que 

possam pô-las em prática. 

Professora: Flaviana Fagotti Bonifácio
Escola: Colégio Técnico de Limeira – Cotil • Cidade: Limeira – SP
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Sacolas descartáveis, vidas descartadas
Aluna: Débora Rodrigues Mesquita

Trairi é uma cidade litorânea do Estado do Ceará, atrativa por suas belezas naturais, 

fazendo-a bastante procurada, tanto por turistas brasileiros como estrangeiros, o que tem 

contribuído gradativamente para a degradação do meio ambiente, principalmente pelo uso 

indiscriminado das sacolas plásticas.

Diante desse problema, foi realizado um projeto ambiental em uma escola do municí-

pio, propondo a sua substituição por sacolas ecologicamente corretas, como as sacolas 

retornáveis. Essa proposição dividiu opiniões. Devemos substituir as sacolas plásticas por 

retornáveis?

O fato de elas serem atóxicas, inertes, leves e de distribuição gratuita, as fazem cada vez 

mais populares. A quantidade de sacolas encontradas nas calçadas, açudes e até mesmo 

voando pelo espaço é enorme.
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Na pesquisa realizada pelo projeto foi constatado que 34% do comércio varejista de 

Trairi distribui mensalmente cerca de 18.750 sacolas plásticas. Um número alarmante, que 

provoca enormes impactos ao meio ambiente. Sem dúvida, os problemas gerados pelo uso 

são enormes. Sua não biodegradabilidade e os gases produzidos durante sua incineração 

são algumas das dificuldades encontradas. Além disso, as sacolas podem ir para o mar e 

matar milhares de animais ou para os bueiros e causar inundações.

Os que são contrários à substituição dizem que elas são muito úteis, fáceis de manu-

sear, e com isso muitos iriam ficar desempregados devido ao fechamento de algumas 

fábricas de sacolas.

A maioria das pessoas que discorda da substituição desconhece seus efeitos.

Os que são a favor afirmam que é necessário substituí-las, pois causam sérios riscos ao 

meio ambiente e, com certeza, a vida da nossa cidade fica comprometida.

Segundo o secretário do Turismo e Meio Ambiente, ainda não há políticas públicas en-

raizadas que tenham procurado soluções efetivas para os problemas ambientais como o 

uso abusivo das sacolas plásticas.

Penso que devem ser empreendidas ações que visem amenizar o seu uso, tomando 

medidas urgentes e necessárias para minimizar os impactos já provocados pelos anos de 

uso irresponsável dessas sacolas. Mesmo tendo um pequeno custo, é necessário que haja 

a substituição, assim como a aplicação de políticas públicas emergenciais que visem reduzir 

os problemas e garantir a preservação da vida, não só do nosso município, mas do planeta.

Portanto, a melhor alternativa seria a não utilização dessas sacolas, pois de um jeito ou 

de outro elas irão prejudicar o meio em que vivemos.

Professora: Elizeuda Vitoriano de Moura
Escola: E. E. F. M. Raimundo Nonato Ribeiro • Cidade: Trairi – CE
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Será a volta do Eldorado guiratinguense?
Aluna: Renata Gaspar da Silva

Guiratinga, cidade onde nasci e fui criada, localiza-se no interior do Estado de Mato 

Grosso. Pacata e tranquila, sua população não passa de 13.000 habitantes.

Se fôssemos rever a história de Guiratinga comprovaríamos que ela sempre foi forte-

mente ligada à extração de minérios. Logo na chegada dos pequenos grupos vindos da 

Bahia, ela teve como fonte de renda o garimpo, muito comum naquela época. Depois da 

descontrolada ação dos garimpeiros, a cidade parou de vez. O município parecia se perder 

no passado e sua população já não conseguia enxergar um futuro para a cidade. Hospitais, 

escolas, cinemas, tudo acabou fechando as portas diante da fulminante escassez de dia-

mantes. Sem emprego, muita gente deixou a cidade em busca de outro caminho.

Entretanto, nos últimos meses a população guiratinguense se depara com uma nova-

velha condição: ao que tudo indica, a antiga Lageado é mais uma vez fonte de riquezas 

minerais. A descoberta de manganês vem animando muitas famílias da região. Será a volta 

da Princesinha do Leste? Ainda é cedo para responder, mas a esperança de um novo futuro 

para a nossa cidade já se acendeu em muita gente por aqui.

Além da descoberta de manganês, já comprovada conforme pesquisas no subsolo, 

nossa cidade foi contemplada com o projeto de Pequenas Centrais Hidrelétricas (PCHs), 

oriundo da empresa Garças Energia, com sede em Cuiabá, que gerará muitos empregos 

também. Mas para isso acontecer muitas fazendas deixarão de existir, as comunidades 

ribeirinhas terão que procurar outro lugar para viver e nossa cidade terá que passar por 

uma série de adaptações para suprir todas as suas necessidades, como asfalto, moradia 

para todos, escolas...

A população ainda está meio desconfiada, pois já se acostumara com a lenta regressão 

do município, e se encontra dividida em suas opiniões. Quem é a favor defende o inegável 

crescimento da cidade, o progresso e a geração de empregos que isso traria. Mas muita 

gente olha pelo lado ambiental e não quer que as belas paisagens desapareçam. Rios 
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seriam represados; matas, derrubadas, muitos animais, como tucanos, araras-azuis, iriam 

desaparecer do nosso cotidiano. Além disso, Guiratinga já não seria uma cidade tranquila e 

segura, haveria muito mais crime e agitação na cidade, o que não é do agrado de todos.

Na minha opinião, Guiratinga ficou muito tempo sobrevivendo dos restos do que um dia 

foi: uma cidade movimentada. A expressão “cidade fantasma” é cabível a ela diante de 

tantos grandes centros comerciais fechados, tantas casas abandonadas. Se apareceu uma 

segunda chance de nossa cidade renascer, é hora de nos empenharmos para que tudo 

aconteça bem, de forma correta e transparente.

Virão impactos fortes e teremos que nos adaptar a situações novas. Mas o que fazer 

com as comunidades ribeirinhas? Uma solução seria receberem uma orientação para usar 

a remuneração financeira em benefício próprio.

Muito do que estamos acostumados a ver e ouvir desaparecerá com o tempo, mas te-

mos que pensar que a pobreza irá diminuir consideravelmente e um futuro de qualidade 

está por vir, transformando a entediante vida que levamos hoje numa que a cada dia irá nos 

motivar a continuar sendo guiratinguenses de todo o coração.

Professora: Maria Aparecida Barbosa de Anicésio
Escola: E. E. E. M. Dona Maria de Lourdes Ribeiro Fragelli • Cidade: Guiratinga – MT
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Velho Chico, progresso da região e esperança do povo
Aluna: Caroene de Lima Araújo

“Se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, diga ao povo que fico.” Dom 

Pedro I, com essas palavras, impulsionou o Brasil à independência, atribuindo para si o 

dever de cuidar e beneficiar todas as regiões do seu país. Foi esse ideal que fez vir à tona 

um projeto, que nessa época, já vinha sendo visto como a única solução para a seca do 

Nordeste.

O projeto de transposição das águas do rio São Francisco no decorrer do século XX 

passou por constantes discussões, geração após geração, até ser aceito e implantado, atu-

almente nomeado pelo governo brasileiro como “Projeto de Integração do Rio São Francis-

co com Bacias Hidrográficas do Nordeste Setentrional”.

A 570 quilômetros da capital pernambucana encontra-se Cabrobó, onde o sertão é o 

cenário perfeito para essa típica cidade do interior, banhada pelo esplendor das águas do 

Velho Chico, que é a razão da sobrevivência das tradições e do fortalecimento da economia 

cabroboense (baseada principalmente na agricultura); Cabrobó é a responsável pelo eixo 

norte da obra, que, junto com o eixo leste, localizado no município de Floresta, beneficiará 

milhões de pessoas. Porém, a simplicidade da pacata cidade vem tomando rumos polêmicos.

Nesse sentido, os que são a favor do projeto de transposição argumentam que a obra, 

iniciada em junho de 2007, poderá ajudar no desenvolvimento de Cabrobó com geração de 

empregos diretos e indiretos, beneficiando ainda os Estados de Pernambuco, Paraíba, Cea-

rá e Rio Grande do Norte, além de irrigar o nordeste setentrional, acabando assim com a 

cena triste e desagradável que tem levado muitos nordestinos ao sofrimento e a migrar para 

outros Estados.

Os que são contra citam os danos ao meio ambiente e consequentemente à socieda-

de: além de contribuir para a perda de identidade das famílias que são obrigadas a aban-

donar suas terras, uma grande onda de desemprego, vista como uma reação que surgirá 

ao término da obra.
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Na minha opinião, a transposição do São Francisco trará consigo inevitáveis falhas, que 

causarão impactos ambientais e sociais; porém, os benefícios voltados ao desenvolvimento 

regional serão suficientes para separá-los e evitar que afetem o país negativamente.

“Meu coração não é maior que o mundo”, dizia o poeta, mas o mundo que o coração 

deveria ver é muito melhor que este. Não basta criticar, não basta acompanhar, está na hora 

de solucionar. E a humanidade começa a ver o mundo com esse olhar, olhar este que fez 

surgir o projeto de transposição e me traz a certeza de que dias melhores virão.

E assim o rio que surge em Minas Gerais, atravessa a Bahia, faz divisa com Pernambuco 

e deságua no Atlântico, entre Alagoas e Sergipe, continua sendo o protagonista de um 

projeto que reflete o progresso da nossa região e a esperança do nosso povo.

Professora: Lorenna Rodrigues de Novaes Sampaio
Escola: Escola de Referência em Ensino Médio José Caldas Cavalcanti • Cidade: Cabrobó – PE
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Energia limpa
Aluna: Patrícia Talita Pedroso

Cerro Azul é uma cidade do interior paranaense situada no Vale do Ribeira, ao norte de 

Curitiba. Ultimamente, a região está agitada pela notícia da construção de uma represa no 

rio Ribeira. A companhia responsável pela construção é a Companhia Brasileira de Alumínio 

(CBA), que já comprou vários terrenos e luta pela autorização da obra.

Os donos de hotéis e os comerciantes dizem que será bom para a região, pois vislum-

bram a chance de o comércio local crescer: os mercados poderão vender mais, os hotéis 

estarão mais cheios, os restaurantes poderão diversificar mais e servir melhor a clientela 

que virá de fora, atraída pelo turismo que a represa proporcionará. Essas pessoas também 

alegam que o mundo precisa de energia.

Os que são contra alegam que a barragem causará vários problemas. O clima, por 

exemplo, se tornará úmido, terá muita neblina, o sol demorará mais para aparecer e, com 

tudo isso, a agricultura poderá sofrer sérios danos. Alegam também que os pontos turísti-

cos da região ficarão embaixo d’água e isso será prejudicial.

Defendo a ideia de que a energia é importante, mas é preciso que se leve em conta o 

preço que os moradores da região pagarão e o impacto no meio ambiente. Uma represa 

traz sérios prejuízos, como a mudança do clima, a destruição de paisagens naturais e o 

desmatamento.

A energia é fundamental, mas é preciso considerar que há outras formas de produção que 

causam menos impacto à natureza, como a eólica e a solar. Nos Estados Unidos, por exemplo, 

há 2 milhões de pessoas que recebem energia gerada por turbinas movidas por força eólica 

(força do vento). Na Europa, há mais de 17 milhões de pessoas que consomem esse tipo de 

energia. No mundo, são cerca de 20.000 turbinas movidas pela força do vento, como afir-

mam Carlos de Barros e Wilsom R. Paulino, no livro de ciências O meio ambiente. Entre os 

benefícios desse tipo de energia podemos citar a economia de petróleo, a preservação dos 

rios e a conservação dos animais, sem contar que as pessoas não são tiradas de seus lugares.
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A região onde está localizado o município de Cerro Azul possui belíssimas grutas, que 

proporcionam o turismo, aulas de campo para os estudantes e, acima de tudo, equilíbrio 

ecológico. Esses lugares oferecem moradia a vários animais, entre os quais o morcego. Ao 

inundar as grutas, esses animais irão procurar outros lugares para morar, podendo até 

mesmo se instalar nos forros das casas. Segundo o professor e médico-veterinário Nivo 

Suffinger de Matos, os morcegos podem transmitir muitas doenças aos seres humanos.

Apesar de montanhoso, o município de Cerro Azul é um grande produtor de diversas 

frutas e verduras e isso gera uma grande renda. Somente de poncã, foram colhidas mais de 

7 milhões de caixas no ano de 2009. Se o clima ficar mais úmido e o sol aparecer mais 

tarde, as frutas podem adquirir fungos e ficar sem qualidade para o consumo. O mesmo 

destino podem ter os diversos tipos de verdura que também são produzidas e comerciali-

zadas na região. 

Portanto, a energia é necessária, mas não se pode esquecer que o meio ambiente pre-

cisa ser preservado. Assim, é preciso buscar alternativas para o desenvolvimento sustentá-

vel, sem agredir a natureza e respeitando todos os seres vivos. Dessa forma, se estará con-

tribuindo para um mundo melhor.

Professor: Aguinalte Antônio Brimi
Escola: Colégio Estadual Augusto Antônio da Paixão • Cidade: Cerro Azul – PR
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O casamento dos Xokó com os não índios
Aluna: Naiane Acácio Bezerra Lima

O povo indígena Xokó é uma nação de diferentes costumes e crenças próprias. Por isso 

o casamento de pessoas índias com não índios vem gerando polêmica dentro da comunida-

de, em relação ao fato de os não índios morarem na aldeia.

Muitas pessoas são favoráveis ao casamento e à moradia dos não índios na tribo, pois 

afirmam que, infelizmente, não mandamos em nossos sentimentos e os jovens podem se 

apaixonar e se envolver com quem escolherem; além disso, defendem a permanência des-

tes na comunidade, porque acreditam que se não aceitamos o não índio nas nossas terras 

ele irá levar consigo o seu companheiro Xokó para longe dos nossos costumes e tradições. 

As pessoas que não concordam com o problema acima citado alegam que se isso for 

permitido haverá uma enorme população de não índio dentro da aldeia que desconhece as 

tradições indígenas e não sentiu na pele todo o sofrimento do nosso povo.

Na minha concepção e vivência, os não índios não deveriam morar em nossa aldeia 

pelo fato de que essas pessoas não conhecem os nossos costumes e crenças; dessa forma 

a nossa cultura fica cada vez mais distante, sem falar que muitas vezes eles querem ter mais 

direitos que os próprios índios. E, quanto ao fato de não dominarmos nossos sentimentos, 

até concordo, porém ainda assim é inaceitável a moradia do não índio na aldeia, pois a 

partir do momento que nos relacionarmos com os não Xokó devemos já estar conscientizados 
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 Professora: Daniela Souza dos Santos
Escola: C. E. Indígena D. José B. de Castro • Cidade: Porto da Folha – SE

de que não podemos morar na nossa aldeia. Até porque imaginemos se houver mais casa-

mentos de índios com não índios? A população não indígena da aldeia seria enorme!

Portanto, uma vez que um não índio morasse em nossa comunidade, com cultura e 

tradições tão diferentes da nossa, não entenderia nem fortaleceria a nossa comunidade 

Xokó. Sou índia, sou guerreira e nunca vou permitir que isso morra dentro de mim.
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A transposição do rio São Francisco: sonho ou pesadelo?
Aluna: Hildegna Moura da Costa

Expondo um retrato fiel dos espaços interioranos do Nordeste brasileiro, Angicos é 

uma pequena comunidade rural que fica aproximadamente a 8 quilômetros do município 

de José da Penha, no Rio Grande do Norte. A vida nesse lugar é simples e tranquila. A agri-

cultura é a principal fonte de sobrevivência de quase toda a população. Um fato que nos 

últimos dias vem dividindo opiniões é o projeto de transposição do rio São Francisco, que 

ora se mostra como um benefício, ora se apresenta como algo maléfico para a população 

ribeirinha. É por meio dessa visão que se pode questionar se estamos diante da realização 

de um sonho ou no meio de um grande pesadelo.

Muito se discute sobre a ideia da vinda de tanta água para uma população tão pequena 

como a de Angicos. Colocar em prática esse projeto é buscar diminuir o problema da seca 

no sertão nordestino. Na concepção de alguns agricultores e pecuaristas da região, a trans-

posição trará benefícios não só às famílias angiquenses, mas também para as de outras 

comunidades rurais que sofrem com os longos períodos de estiagem. Além disso, estudos 

realizados pela Fundação Joaquim Nabuco sobre o projeto de integração do rio São Fran-

cisco com bacias hidrográficas do Nordeste apontam que a transposição possibilitará mui-

tas oportunidades de empregos para a população beneficiada.
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Por outro lado, o objetivo da transposição do “Velho Chico” não agrada a muitas pes-

soas da comunidade de Angicos. Na visão de inúmeros moradores dessa localidade o 

projeto em foco modificará a vida de diversos agricultores, uma vez que estes terão suas 

terras e casas inundadas e o ecossistema à margem do rio será afetado. É por essa pers-

pectiva que o São Francisco em transposição irá transpor também a vida de muitos habi-

tantes desse local, pois terão que mudar os costumes, a organização comunitária e, prin-

cipalmente, as práticas da agricultura. Além do mais, os lucros e vantagens só surtirão 

efeito para os latifundiários que possuem condições para investimentos, o que possibili-

tará usufruir das águas de maneira eficaz e lucrativa. Então, fica a perguntar: “Até que 

ponto esse projeto favorecerá a vida da população carente de Angicos?”.

Na verdade, o Nordeste necessita de ações que possam trazer benefícios, e não colocar 

em risco a vida do homem do sertão. Por isso que, enquanto moradora da comunidade de 

Angicos, considero desnecessária a transposição do rio São Francisco para o lugar onde eu 

vivo, por parecer mais uma estratégia política do que uma forma de garantir a vida daque-

les que se encontram em circunstâncias precárias. Não adianta ver tanta água sem poder 

desfrutá-la. O que importa são projetos que procurem amenizar a miséria do povo de Angi-

cos, de José da Penha, do Nordeste... enfim, de todo o Brasil.

Assim, o projeto de integração do São Francisco em pouco beneficiará a população 

angiquense; pelo contrário, afetará em muito a vida daqueles que tanto trabalharam para 

se estabelecer em seu hábitat. Não importa cobrir o semiárido com tanta água, o que inte-

ressa é o progresso e a garantia de vida em abundância para todos os habitantes, sejam do 

campo ou da cidade. Não estamos sonhando, estamos diante de um pesadelo. É necessá-

rio, portanto, acordar e fazer valer os direitos, os deveres e os valores de cada um de nós, 

procurando reduzir as disparidades advindas do campo econômico, político e social.

Professor: Edísio Holanda Rêgo Júnior
Escola: E. E. E. F. M. Vicente de Fontes • Cidade: José da Penha – RN
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Por água abaixo
Aluno: Éverton José de Sousa

Coronel Xavier Chaves possui uma rica paisagem hidrográfica: pequenas cachoeiras e 

rios, muitas minas de água doce em toda parte, na área rural e urbana. Os habitantes con-

somem água tratada de forma ilimitada, diferentemente de outros municípios brasileiros, 

onde há escassez de água ou falta de tratamento. Contudo, tenho observado que o desper-

dício também é nossa realidade.

De acordo com a ONU, crianças de países desenvolvidos, como os Estados Unidos, 

consomem de trinta a cinquenta vezes mais água que as dos países pobres. Aqui parece 

ocorrer o mesmo: temos uma qualidade de vida comparável à dos países desenvolvidos e 

um consumo exagerado de água. Muitas pessoas não têm consciência de seu uso, lavam o 

carro e a calçada sem necessidade, molham a rua por causa da poeira, não se preocupam 

em fechar a torneira quando escovam os dentes, tomam banhos demorados...
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Com pouco mais de 3.000 habitantes, o consumo médio por xavierense consta de 

85 litros diários, 40% dos quais desperdiçados, conforme dados da Copasa, estação de 

tratamento de água local. Esses números acusam o tamanho do problema. Segundo esti-

mativas da Unesco, por ser uma cidade pequena, nosso consumo individual não deveria 

ultrapassar 40 litros, que é o total necessário a todas as nossas atividades diárias como 

beber, escovar os dentes, cozinhar, tomar banho e outras. 

Se não há escassez de água aqui, por que economizar?, muitos se perguntam. Joelmir 

Betting, em sua crônica “Planeta Água”, nos lembra que “a água doce é um recurso renová-

vel pela própria natureza. O tal ciclo hidrológico. Renovável sim, porém limitado”. Ademais 

o artigo 5 da Declaração Universal dos Direitos da Água, instituída pela ONU, afirma que a 

água não é apenas uma herança de nossos predecessores, mas um empréstimo aos nossos 

sucessores.

Sabemos que a água, por causa dos abusos cometidos, poderá acabar em nosso plane-

ta, em nossa cidade. Portanto, é preciso definir regras para o seu uso racional. Na minha 

opinião, além de projetos de conscientização da população, a Copasa poderia conceder um 

desconto considerável aos que utilizassem água com economia, pois há aqueles que, embo-

ra não se preocupem em economizar, reclamam de seu custo.

Assim, se a comunidade xavierense continuar com esse ritmo de consumo, com o des-

perdício acentuado, está claro que não só nosso dinheiro, mas principalmente nossos len-

çóis freáticos e reservas de água potável irão por água abaixo.

Professora: Maria do Carmo Pinto Chaves
Escola: E. E. Coronel Xavier Chaves • Cidade: Coronel Xavier Chaves – MG
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Um toque para um futuro melhor
Aluno: Kalebe dos Anjos Amaral

Ultimamente há algo que vem gerando muita polêmica entre os moradores da pequena 

cidade onde moro: Amaralina, em Goiás. Trata-se do “toque de recolher”, que está em con-

sonância com a forma da Constituição Federal e da Lei n° 8.069/90, que instituiu o Estatu-

to da Criança e do Adolescente, que, entre outros, apresenta os seguintes limites: é proibida 

a presença de menores de 14 anos em horário noturno posterior às 22 horas nas ruas e 

logradouros públicos e menores de 18 anos em horário posterior às 24 horas, desacompa-

nhados dos pais ou responsáveis.

Se o adolescente for encontrado em situação de risco, os pais poderão responder a 

processo pelo eventual abandono ou não cumprimento dos poderes inerentes ao poder 

familiar. 

Penso que tal medida veio juntar-se às nossas necessidades, visto que seu objetivo não 

é intimidar crianças e adolescentes, mas protegê-los, pois se trata de uma questão social.

O toque de recolher gera polêmica porque muitas crianças e adolescentes não aceitam 

ser mandadas pelos conselheiros e querem ficar até altas horas nas ruas, escondendo-se 

até mesmo nas copas das árvores, pois não querem acreditar que essa lei é uma ajuda para 

a diminuição do vandalismo, da prostituição de menores, do uso de drogas e de outras 

evidências que ocorrem entre os jovens.

Segundo uma pesquisa feita pela Organização das Nações Unidas, 35% dos adolescen-

tes de 12 a 14 anos consomem bebidas alcoólicas e entre os de 15 a 16 anos essa taxa 

aumenta para 56%. Isso acontece, na maioria das vezes, porque são influenciados por ou-

tras pessoas; por isso nossas crianças e adolescentes precisam ser protegidos e orientados, 

pois aqui mesmo onde moro há casos semelhantes que trazem sérias consequências.

Há também polêmicas por causa de muitos pais que em vez de aconselhar seus filhos, 

falar e mostrar que essa é a melhor maneira de livrá-los de tudo o que os leva à ruína, não 

aceitam que outras pessoas, como os conselheiros, os mandem embora para casa, mesmo 
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sendo um modo de proteção. Pois, na minha opinião, os pais deveriam ser os primeiros a 

se interessar pela segurança e o bem-estar dos filhos.

Sendo assim, os pais deveriam se conscientizar e orientar os filhos, pois essa é a melhor 

maneira de eles serem pessoas educadas, honestas e de confiança, tendo um futuro bri-

lhante, livres de serem pessoas escravas da prostituição e do vício, que são também proble-

mas que nos afligem muito.

Professora: Maura Ferreira de Oliveira Borges
Escola: Colégio Estadual Josino Silva • Cidade: Amaralina – GO
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Destruição de um patrimônio ou criação 
de uma nova história?
Aluno: Ederaldo Silva Leandro

Alpinópolis é uma pequena cidade do interior de Minas Gerais, de apenas 20.000 ha-

bitantes, e, como tantas outras cidades do Brasil, é hospitaleira e acolhedora. Guarda uma 

bela história e ainda apresenta traços do pequeno povoado de São Sebastião da Ventania.

Recentemente, um projeto de reforma da Praça da Matriz, ponto histórico de Alpinópo-

lis, vem causando polêmica entre a população, pois para a revitalização da praça ela foi 

quase totalmente destruída. 

Há aqueles que consideram a reforma uma necessidade, pois a praça estava feia, mal 

cuidada, com árvores de grande porte que ameaçavam cair, mal iluminada, e, além disso, 

era um dos principais pontos de uso e tráfico de drogas da cidade. Porém, há também 

aqueles que consideram ser a reforma a destruição de um patrimônio cultural.

Segundo Omar Kraüss, poeta da cidade e um dos moradores mais antigos da praça, 

“é preciso modernizar”. Também, na minha opinião, a revitalização é indiscutivelmente 

necessária, primeiramente porque o projeto prevê a modernização da praça, incluindo 

calçadão, área de lazer e de alimentação, o que trará muitos benefícios aos moradores, já 

que na cidade há poucas opções de lazer. De acordo com o prefeito Edson Luiz Rezende 

Reis, seu objetivo é mesmo atrair os jovens para um local mais central, fazendo da praça 

um ponto de encontro.

Em segundo lugar, penso que a reforma contribuirá para eliminar o uso e tráfico de 

drogas, pois, segundo a arquiteta responsável pelo projeto, Regina Zanetti Pollo, o paisagis-

mo era inadequado por conter muitos arbustos, o que facilitava o esconderijo das drogas. 

Com a reforma, a praça terá árvores de pequeno porte e plantas rasteiras, permitindo uma 

visão melhor, dificultando assim a ação dos traficantes.
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E, finalmente, de acordo com uma pesquisa realizada na cidade pelos alunos do 3º-  ano 

do Ensino Médio da Escola Estadual Dona Indá, embora cerca de 13% da população seja 

contra, afirmando ser a praça um patrimônio histórico, acredito que essa iniciativa não 

destruirá a história, pois a praça continuará no mesmo formato e com os mesmos traçados, 

mantendo seu projeto original. Regina disse que apenas serão feitas pequenas modifica-

ções e inclusive o coreto do jardim será reativado, assim como a fonte, que já existia.

Enfim, a revitalização da praça irá trazer muitos benefícios à população, pois ela conti-

nuará sendo um ponto histórico e turístico da cidade, voltará a ser novamente um local de 

lazer para toda a família e permitirá a todos os alpinopolenses construir uma nova história 

daqui em diante.

Professora: Regina Célia Damasceno
Escola: E. E. Dona Indá • Cidade: Alpinópolis – MG
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Agrotóxico: um mal com o qual ainda convivemos
Aluna: Jackeline da Silva Mello

O lugar onde vivo, São José do Vale do Rio Preto, é uma cidade interiorana, provida por 

muitas belezas naturais, localizada na região serrana do Estado do Rio de Janeiro, conheci-

da como a Cidade das Águas de Março, imortalizada por Tom Jobim. É o município com o 

maior nome do Brasil. A extensão do seu nome não equivale ao seu tamanho territorial, por 

ser uma cidade pequena, de aproximadamente 22.000 habitantes.

O nosso município tem como principais atividades econômicas a agricultura e a avi-

cultura e, como ocorre em outros lugares, enfrenta um grave problema, que é o uso des-

medido de agrotóxicos. Aqui, sempre foi comum a sua utilização e a agricultura orgânica 

quase não existe, sendo ínfimo o número de produtores que se utilizam de tal técnica, 

talvez por falta de incentivo. 

Os agricultores, na maioria das vezes, abusam do uso desse veneno, ultrapassando a 

dosagem permitida e recomendada por engenheiros-agrônomos e fabricantes, e há aqueles 

que não utilizam os equipamentos de proteção individual durante a aplicação. Penso que 

essa atitude é consequência da falta de informação dos produtores, pois muitos não têm a 

noção exata do mal que esses defensivos químicos podem causar à saúde.

Em muitos momentos, nos encontramos diante de uma situação em que ir até o super-

mercado em busca de alimentos saudáveis, como frutas e verduras, pode se transformar 

em uma verdadeira ameaça para todos aqueles que farão o consumo desses produtos. 
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Segundo pesquisas já realizadas pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o 

morango, por exemplo, é um dos alimentos que estão no topo da pirâmide daqueles que 

mais absorvem agrotóxicos e é um dos mais utilizados, não só em nosso município, mas 

em muitos lares brasileiros. 

O uso excessivo de defensivos químicos pode causar, além de outros males, graves 

problemas neurológicos, de reprodução, de descontrole hormonal e até câncer, e, diante 

desse quadro, às vezes nos encontramos numa situação em que não sabemos o que fazer.

Na minha opinião, diversos segmentos da sociedade, como consumidores, produtores 

e autoridades, poderiam contribuir para o desenvolvimento de projetos que defendessem 

e divulgassem a cultura de produtos orgânicos totalmente sustentável ecologica e economi-

camente, o que a tornaria, talvez, uma saída eficaz para amenizar o problema.

Considero que apesar de existir uma resistência notável por parte de muitos produtores 

de nossa cidade, há aqueles que estão se conscientizando do mal que os agrotóxicos cau-

sam à saúde e começando a investir mais em produtos orgânicos. Dessa forma, acho que, 

apesar de não podermos mudar essa história, no que diz respeito ao uso dos venenos, uma 

vez que algum produto contaminado possivelmente já tenha chegado à nossa mesa, temos 

a obrigação de nos mobilizarmos para alterar esse quadro. Nesse sentido, é importante 

darmos mais valor às coisas naturais e defendermos, acima de tudo, a vida; assim, estare-

mos contribuindo para o equilíbrio do planeta.

Professora: Maria Anunciação da Silva
Escola: Colégio Estadual Coronel João Limongi • Cidade: São José do Vale do Rio Preto – RJ
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Acquário faraônico
Aluno: Victor Santos Candeira

Há algum tempo a praia de Iracema era conhecida como importante ponto turístico de 

Fortaleza: bons bares e restaurantes, belo calçadão, bicicletas, crianças, pais. Contudo, o 

descaso governamental minou o próspero lugar, que atualmente encontra-se abandonado 

e faz fama como concentração de adictas e prostitutas. Iracema, a virgem dos lábios de mel, 

importante personagem da prosa alencarina, parece estar esquecida, assim como a valori-

zação da cultura cearense.

Surge, então, a proposta de dar vida nova ao lugar. A iniciativa do governo do Estado de 

construir um enorme oceanário, intitulado Acquário Ceará, à primeira vista encanta pelo 

seu desenho arrojado e reacende, no coração do fortalezense, a lembrança de uma praia 

que um dia foi digna de ostentar o nome da mãe do primeiro cearense.

O projeto terá 21.500 metros quadrados de área construída, com salas de cinema 4D, 

ponto de mergulho e simuladores de submarino. Estima-se que atrairá à capital cerca de 

1,2 milhão de turistas anualmente. Mas tudo isso terá um custo, um orçamento estimado 

em 140 milhões de dólares, dos quais 112 milhões virão de instituições internacionais. A manu-

tenção dessa obra, já caracterizada por muitos como faraônica, possuirá um custo situado 

entre 16 milhões e 20 milhões de reais, que o governo pretende arcar por meio de parcerias.

O Acquário tem se constituído numa grande polêmica por diversos fatores, a começar 

pelo ambiental. Alega a Secretaria de Turismo que a proposta é criar um espaço que conju-

gue entretenimento e educação. E, para “educar”, será necessário aprisionar várias espé-

cies marinhas e privá-las de seu meio natural; para “educar” estaremos ensinando a hipocri-

sia aos nossos filhos. Que tipo de educação é essa? 

Quando o projeto já estava em avançada fase de andamento no início do ano passado, 

a comunidade científica reclamou não ter sido consultada a respeito do assunto. É um fato 

que nos leva a questionar até que ponto o teor educativo do oceanário é realmente valori-

zado ou até que ponto ele é apenas fachada, uma “educação” alienada.
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Professora: Lilavati Lirian de Oliveira Marinho Santos
Escola: Colégio Militar de Fortaleza • Cidade: Fortaleza – CE

Há, inclusive, os problemas estruturais, que parecem esquecidos, como o desempenho 

escolar dos estudantes da rede pública do Ceará, que não é muito animador. Em hospitais 

públicos da capital, aumentam as filas de gente de todos os municípios. As estradas mere-

cem mais cuidados; as cidades, melhor rede de saneamento; a indústria, mais incentivo.

Numa rápida retrospectiva histórica, percebe-se que a centralização econômica numa 

determinada região é, em geral, prejudicial à nação como um todo. O que o governo do 

Estado está fazendo é concentrar grande quantidade de capital num só lugar: a praia de 

Iracema. Será um benefício enorme para o turismo, isso é inquestionável, mas que diferen-

ça fará o Acquário aos moradores do Crato ou de Barbalha, no sul do Estado? A questão se 

faz pertinente, visto que o custo é de todos nós, cearenses.

Além disso, algumas entidades, como o Fórum da Criança e do Adolescente e o Institu-

to do Desenvolvimento Social e da Cidadania, entraram com uma ação civil contra o pom-

poso projeto. Alegam que a eles não é dada a importância devida (expressa na quantidade 

de verba disponibilizada) e que o turismo está se sobrepondo ao desenvolvimento social, 

aos cuidados com os nossos problemas já tão conhecidos. 

De fato, não é um projeto faraônico e custoso que acabará com a prostituição infantil, no 

máximo irá deslocá-la a outro ponto da cidade. De fato, um oceanário não resolverá nossos 

problemas de segurança em todo o Estado, não melhorará a saúde nem o rendimento escolar 

dos nossos jovens. De fato, um aquário trará beleza à praia e impulsionará o turismo, mas não 

desenvolverá os outros setores da economia nem gerará quantidade de empregos expressiva 

para o Estado como um todo. Logo, é bom ter cautela: trazem pedras do Egito para beira-mar, 

constroem obras faraônicas... qualquer dia desses começam a falar em pirâmides construídas 

sob o suor e o sangue do povo. É bom acordar para as nossas prioridades.
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Paraíso, em busca da sustentabilidade
Aluna: Francielli Rosa Dias

Fala-se muito em desenvolvimento sustentável, isto é, a procura de satisfazer a necessi-

dade da geração atual sem comprometer a capacidade e qualidade de vida das gerações 

futuras. No entanto, quando caminho pelas ruas de São Sebastião do Paraíso, situada no 

sudoeste mineiro, conhecida como a “Cidade dos Ipês”, deparo-me com uma questão que 

vem preocupando grande parte dos moradores do município: a coleta de nosso lixo.

Sem dúvida, um dos grandes problemas do mundo inteiro é onde depositar ou colocar 

entulhos, resíduos industriais e o lixo urbano. Vejo que aqui em Paraíso não é diferente, 

também sofremos com esse gravíssimo problema, que provoca a poluição e danos ambien-

tais, podendo afetar seriamente toda a biodiversidade e, inclusive, a vida do ser humano, 

que, infelizmente, é o principal poluidor do meio ambiente.

Muitos moradores de nossa cidade vêm questionando os responsáveis pelos lixos dei-

xados nas ruas, esquinas e terrenos baldios a qualquer hora do dia, pois eles poluem o ar, 

o solo e a água, causando mau cheiro e danos à saúde da população. Até o Parque da La-

goinha, um dos pontos turísticos centrais da cidade, em dias de chuva, acaba recebendo 

parte desse lixo, o que compromete a beleza local, a vida dos peixes e aves que lá habitam.

Pesquisa realizada pela Fundação Educacional Comunitária Local (Fecom) mostra que 

do nosso lixo 90% são coletados não de forma seletiva; 5,8%, queimados; 3,6%, jogados 

em terrenos baldios e rios; e o 0,6% restante, enterrado.

A prefeitura já está viabilizando os contratos para consultoria e construção do aterro 

sanitário. Segundo responsáveis do Poder Legislativo, a Comissão do Meio Ambiente, ape-

sar disso, continuará enviando às escolas projetos e gincanas que visam à coleta seletiva de 

material reciclável, zelando assim a organização do meio em que vivemos. Temos que bus-

car a colaboração de todos, mas, infelizmente, a comissão conta com apenas 60% de par-

ticipação das unidades de ensino local.
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Segundo o vereador José Luiz Correa, existem outros projetos criados pelo Departa-

mento do Meio Ambiente e pela Fecom para serem dinamizados e concluídos, como a 

Associação dos Coletores de Materiais Recicláveis; a Central de Recebimento de Embala-

gens de Agrotóxicos; o Programa de Controle e Preservação da Microbacia do Rio Santana, 

que abastece nossa cidade, para tratamento e distribuição da águ a potável; a Criação de 

Reservas Permanentes e Ecológicas; e ainda a Coleta Seletiva Voluntária. 

Cassius Malagutti, secretário de Planejamento Urbano, em entrevista ao jornal Sudoeste, 

disse que a prefeitura se empenhará para que toda a população conheça e participe dos 

projetos existentes; no entanto, ambientalistas sociais criticam a falta de divulgação a todos 

os moradores e também a política orçamentária, alegam que a liberação de verbas deman-

da tempo, causa atraso para que os projetos realmente necessários sejam implantados, 

pois o meio ambiente não pode esperar, necessita de soluções urgentes.

Após análise dos problemas causados pelo lixo produzido, penso que todo cidadão 

precisa informar-se e tomar consciência, além de criar novas leis e implementar as já exis-

tentes. É através da participação efetiva de todos, independentemente do nível social ou 

econômico, que vamos conseguir com que os objetivos de preservar o lugar onde vivemos 

sejam alcançados. 

São Sebastião do Paraíso terá um futuro brilhante se atingirmos o desenvolvimento 

sustentável ideal. São aproximadamente 65.000 habitantes que vivem aqui e devem dire-

cionar lixos e entulhos para os devidos lugares, preservando assim este “paraíso”: trazendo 

de volta para nossas ruas e praças a beleza da natureza, a limpeza de nossos parques, de 

nossas águas e o amarelo de nossos “ipês” – cartão-postal de nossa querida cidade, parte 

da belíssima paisagem mineira e do Brasil.

Professora: Eneida Maria Dioniz Pádua
Escola: E. E. Comendadora Ana Cândida de Figueiredo • Cidade: São Sebastião do Paraíso – MG
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Munim, entre a vida e a morte
Aluna: Lúcia de Fátima Leite Gomes

Presidente Juscelino é uma bela cidade que atualmente encontra-se em processo de 

desenvolvimento urbano e tecnológico. Por ser pequena e não dispor de grande movimen-

tação de veículos, apresenta um clima agradável e possui uma diversidade de belezas 

culturais e ecológicas, entre as quais o belíssimo rio Munim, o qual vem sofrendo agressões, 

como o desmatamento de suas margens e a extração de areia.

Esse rio, considerado uma riqueza para os habitantes, principalmente para aqueles que 

buscam na pesca a sua alimentação, é vítima diária da ambição humana. Assim, levanta-se 

uma questão: será que o progresso justificaria a degradação do rio Munim?

Não é o que parece, pois a realidade do nosso município escancara o desencadea-

mento avassalador das consequências que a retirada desenfreada legal ou ilegal de areia 

e a destruição das matas ciliares das margens do rio causam à população, afetando-a 

diretamente. Pesquisas relatam que há trinta anos as quantidades de peixes, de animais 

silvestres e de árvores que cercavam o rio era sem dúvida superior à atual situação em 

que hoje se encontra. 

A extração de madeira, que algumas autoridades locais argumentam ser mais prejudi-

cial que a de areia, é efetuada para a criação de áreas adequadas para a produção de ati-

vidades econômicas; porém, quando realizada excessivamente, causa o assoreamento e 

este ocasiona o desequilíbrio ecológico, que acaba causando a escassez dos peixes.

Segundo o professor e vereador Gilson Pinheiro, os moradores desmatam por falta de 

conhecimento e conscientização; além disso, eles precisavam realizar seus plantios para 

adquirir o sustento de suas famílias.

Muitas pessoas dizem que a retirada de areia é importante porque ela é utilizada para 

a construção de casas, escolas, hospitais etc.;entretanto, a exportação para outros locais 

gera a necessidade de extrair maior quantidade, e é exatamente desse ponto que parte a 

exploração exagerada. 
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A sociedade juscelinense percebe a perda do rio Munim no decorrer dos dias, e o pior 

de tudo é que os poderes municipais não tomam nenhuma atitude para diminuir ou tentar 

solucionar o problema. Ademais, a extração de areia é praticada principalmente por um 

dos representantes do povo. Assim, observa-se que quem deveria defender é justamente 

quem ataca. 

As estatísticas demonstram que há vários rios inapropriados ao consumo humano, de-

vido aos ataques que sofreram. Exemplo disso é o rio Tietê, localizado em São Paulo, que 

hoje encontra-se em estado de calamidade. 

É importante ressaltar que o rio Munim tem grande utilidade para a população. Além de 

ser fonte de renda para muitas famílias que ganham dinheiro através da travessia por meio de 

canoas, é um belíssimo ponto turístico, bastante visitado por pessoas da região inteira. 

Sendo a preservação do meio ambiente uma preocupação mundial, penso que o rio 

Munim precisa de ações concretas para a sua preservação. É necessário não só fiscalizar ou 

aplicar multas, mas sim implantar o controle tanto para o desmatamento quanto para a 

extração de areia. É necessária melhor atuação dos governantes, mobilização da população 

local e do Ibama, no sentido de buscar soluções para o problema, a fim de que as gerações 

futuras possam desfrutar dessa riqueza natural.

Professora: Maria da Conceição Aparecida Coimbra
Escola: Colégio Estadual Senador Vitorino Freire • Cidade: Presidente Juscelino – MA
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Festas: diversão versus indignação
Aluna: Mayara Martins Pereira

A cidade onde moro é um lugar de belíssimas paisagens, cercada por seus verdes e 

exuberantes campos inundáveis, que, no período das chuvas, parecem mares. Possui uma 

população de 77.000 habitantes, também conhecida como “Princesa da Baixada”. Temos 

como principais fontes de renda a pesca, garantida pelo rio Pericumã, o extrativismo vege-

tal (coco babaçu), a agricultura e o comércio, que, por sua vez, é bastante movimentado. 

Aqui é bom de viver, é terra de gente simples, porém muito hospitaleira. 

Pinheiro é famosa por suas festividades, principalmente no período carnavalesco, quan-

do recebe milhares de visitantes, mas fora do período momesco as festas correm soltas, isto 

é, várias festas acontecem em um só dia, praticamente durante toda a semana.

Atualmente a cidade vive uma questão que divide opiniões: o excesso de festas preju-

dica a sociedade? O que para muitos é uma grande alegria, para outros tornou-se motivo 

de indignação. A realização desenfreada de festas está tirando o sono, literalmente, da 

maioria da população. Grande parte dos pinheirenses não está satisfeita com essa situação, 

pois trata-se de um incômodo ao sossego público. Eles também alegam que é preciso redu-

zir a quantidade de “comemorações” na cidade, pois estas são as razões para aumentar a 

criminalidade, ou seja, roubos, assaltos, uso e venda de drogas, sem mencionar que os jo-

vens dispõem mais tempo para as festas do que para os estudos, quando não os trocam 

totalmente, pelo fato de elas ocorrerem diariamente. 

Aqueles que se sentem prejudicados ainda argumentam que em muitos desses eventos 

é comum encontrar crianças desacompanhadas, o que contraria o Estatuto da Criança e do 

Adolescente(ECA), pois, segundo ele, um adolescente para entrar em festas precisa de um 

documento de autorização.

Todavia, há quem goste e se faça presente em quase todas as festas, pois acredita que 

essas sejam as únicas opções para diversão e distração. Também os empresários que se 

beneficiam dos eventos, juntamente com os comerciantes, creem que a diminuição do 
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número delas não influenciaria na redução da criminalidade, pois acham que em todo lugar 

existe esse tipo de problema.

Penso que todos têm direito de procurar locais para divertir-se ou promover suas festas; 

contudo, a realização exacerbada traz inúmeros transtornos à população, e um deles é o 

incentivo ao consumo de bebidas alcoólicas, mal que atinge muitas famílias. Segundo pes-

quisas, o uso de álcool por jovens pode causar sérios danos ao seu organismo, ao intelecto 

e à personalidade, pois ainda estão em fase de formação. Há registros de que algumas fa-

mílias tiveram que mandar seus filhos (menores de idade) para outras localidades, pois já 

não conseguiam ter controle sobre eles. 

Eu acho que esse enorme número de festas não permite que depois de um dia cansati-

vo de trabalho as pessoas tenham o descanso merecido. Outro fator contrário é que em 

várias delas bandas de outros Estados são contratadas - isso sempre significa que o dinhei-

ro não circula na cidade, o que não ajuda a diminuir os casos de pobreza da região. 

Acredito que seja possível diminuir as festas e ter um controle maior sobre suas reali-

zações. Além disso, é de responsabilidade dos governantes oferecer outras opções de 

lazer à cidade, como incentivo ao esporte e ao talento dos pinheirenses, eventos culturais, 

com a criação de casas de leituras e de artes, assim como a revitalização de nossos par-

ques e praças, que com certeza poderiam ser opções de lazer para muitas pessoas. Tam-

bém deveria haver investimento em escolas e faculdades, pois uma educação verdadeira-

mente trabalhada faria com que os jovens adquirissem outros interesses que não fossem 

somente festas e bebidas. Com isso, todos poderiam usufruir dos lugares agradáveis que 

nossa Pinheiro tem a oferecer e seriam minimizados os casos de violência e tantos outros 

que afetam o nosso município.

Professora: Rosa de Maria Sarges Lima
Escola: Complexo Educacional de Ensino Fundamental e Médio Dom Ungarelli • Cidade: Pinheiro – MA
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Eucalipto: progresso ou retrocesso?
Aluna: Maria da Conceição Fonseca Barros

O Distrito Industrial do Pequiá, situado no município de Açailândia, no sul do Mara-

nhão, está passando por um sério problema ocasionado pelo plantio de eucaliptos para a 

fabricação de carvão. Esse fato vem provocando uma série de divergências entre a popula-

ção afetada pela poluição e as siderúrgicas instaladas no local. 

Pedro Gutenberg, diretor de departamento de tecnologia e assistência técnica em ferro-

sos da Vale, empresa responsável pelas carvoarias, relata que a firma trouxe grandes opor-

tunidades de trabalho, incentivo à qualificação, e ainda a geração de recursos para a cidade, 

além de afirmar que 38.000 hectares são destinados à reserva florestal, fazendo uso apenas 

de 34.000, onde se encontram aproximadamente 38 milhões de pés de eucaliptos.

Por outro lado, biólogos e moradores próximos a essas áreas apontam os riscos provo-

cados à saúde e ao meio ambiente.

Dados revelam que Acailândia é responsável por 80% da produção do carvão, que 

serve tanto para aquecer os fornos como para se fundir ao ferro, servindo como reagente 

na transformação do metal.

Segundo o secretário de Desenvolvimento, Ciência e Tecnologia do Pará, Maurílio Mon-

teiro, os impactos são diversos, pois o material utilizado para a fabricação de carvão, o eu-

calipto, que não é uma planta nativa dessa região, exige grande consumo de água, pois 

apenas uma árvore é capaz de consumir diariamente 30 litros de água e 36.500 litros por 

ano, provocando o empobrecimento do solo e dos lençóis freáticos, além da fumaça gerada 

na queima do eucalipto, que libera gases prejudiciais à atmosfera, contribuindo para a 

elevação da temperatura global e aparecimento de problemas respiratórios.

Em conversa com moradores do local, um senhor de 80 anos que mora próximo às 

carvoarias relatou sofrer com o problema, que se agrava mais ainda pela falta de assis-

tência, sem contar que muitas pessoas deixarão suas terras sem ao menos saber que 

serão indenizadas.
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A empresa alega gerar lucros para a região. Mas pesquisas realizadas comprovam que 

os empregos oferecidos pelo setor siderúrgico são pequenos, se comparados aos reais be-

nefícios que poderiam ser criados à população local; e os salários médios também não são 

suficientes para promover alterações de renda. 

Observando a situação, percebe-se que a empresa tem papel significativo dentro e fora 

do país, mas para a região os retornos não são tão visíveis. 

Não se trata de obrigá-los a sair ou extinguir a produção, mas é possível dialogar com 

os órgãos responsáveis para articular estratégias que minimizem os impactos sociais e am-

bientais. É preciso também fazer com que não fique só no papel o dever que eles têm de 

reflorestar a área devastada, com árvores que não prejudiquem o solo e preservem a biodi-

versidade local, disponibilizando recursos para a implantação, por exemplo, de um queima-

dor de fumaça, projeto que visa reduzir a poluição, proposta pela empresa, mas que ainda 

não foi implantado. Outras ações ainda podem ser executadas em parceria com o governo, 

empresas e demais representantes da sociedade civil.

Apesar de tais problemas serem causados por ações sem planejamento de uma empre-

sa privada, essa luta é de toda a população contra os governantes que são escolhidos para 

representá-los. Dizer que esse é um problema a ser resolvido apenas pela empresa não 

justifica a falta de engajamento em prol de melhorias. Afinal, o problema que aparentemen-

te tem consequências locais afeta a todos indistintamente.

Professora: Izea Folha Damasceno Santos
Escola: Centro de Ensino Jonas Ribeiro • Cidade: Imperatriz – MA
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Trânsito e qualidade de vida: é possível conciliar?
Aluna: Paola Cristine Hungerbühler

Goiânia, o lugar onde vivo, além de ser considerada uma das cidades mais arborizadas 

do país, possui excelentes parques, shoppings e uma população formada por gente simpá-

tica e receptiva.

Apesar de ser uma boa cidade para se viver, o trânsito não tem sido um dos melhores 

do país. Por causa disso, desde março deste ano, estão sendo feitas mudanças em várias 

avenidas consideradas pontos importantes para a fluidez do tráfego. Isso tem provocado 

divergência de opiniões entre os cidadãos que aqui vivem. Alguns pensam que as medidas 

são necessárias e trarão benefícios à população; outros argumentam que haverá prejuízos 

incalculáveis. Entre essas mudanças, o que mais provoca discussões é a proibição dos esta-

cionamentos em duas das principais avenidas da capital: a T-7 e a T-9. 

Particularmente, acho viável a medida tomada, pois toda e qualquer cidade que se en-

contra em desenvolvimento, como é o caso de Goiânia, necessita de supervisão, principal-

mente no que diz respeito ao sistema de trânsito.

Embora algumas pessoas discordem da medida tomada, é possível notar a diferença no 

trânsito após a proibição dos estacionamentos. Ao circularmos por essas avenidas já perce-

bemos melhor fluidez do tráfego.

Para aqueles que são contrários à proibição dos estacionamentos, como é o caso de 

Melchior Luiz Duarte de Abreu Filho, presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de 

Goiânia (CDL), que argumenta que essa mudança causará uma queda nas vendas, porque 

os comerciantes não terão local de estacionamento para seus clientes. É válido ressaltar 

que o número de usuários do transporte coletivo é maior do que os de carros particulares. 

Ainda é preciso levar em consideração que a maioria dos moradores de Goiânia que faz uso 

dos coletivos também é consumidora desse comércio. Ademais, a Agência Municipal de 

Trânsito (AMT) também está avaliando a proposta de implantação de estacionamentos nas 

vias paralelas para suprir a necessidade daqueles que precisam deles.
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Por outro lado, também vejo que estamos em pleno século XXI e cada vez mais temos 

a necessidade de nos inserirmos em um mundo altamente dominado pela tecnologia. No 

entanto, o homem tem a obrigação de intervir para que tenhamos um mundo melhor. Per-

cebo então que a AMT e a Companhia Metropolitana de Transporte Coletivo (CMTC), ao 

implantarem as mudanças nessas avenidas, estão atuando de forma racional, promovendo 

melhoria para a nossa cidade.

Assim, a proibição de estacionar ampliará as avenidas e possibilitará a construção de 

corredores exclusivos para o transporte coletivo. Dessa forma, os usuários desse transporte 

poderão chegar mais rapidamente aos seus destinos e os motoristas de carros não terão 

que enfrentar um trânsito estressante.

Além do mais, é preciso ficar claro que a proibição não ocorreu por acaso. Há um pro-

jeto que foi discutido por quase cinco anos e que somente agora está sendo colocado em 

prática.

Em resumo, percebo que quaisquer tipos de mudanças que visem à melhoria do siste-

ma de transporte dos centros urbanos devem ser sempre levados em consideração. Políti-

cas públicas como essas que ocorreram na T-7 e na T-9 são essenciais para que o direito de 

qualquer cidadão brasileiro de viver em um ambiente agradável se torne possível.

Professora: Edinéia de Lourdes Pereira
Escola: Instituto de Educação de Goiás • Cidade: Goiânia – GO
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Futuro e mineração em um só horizonte
Aluna: Vanessa Cristina de Melo

Caracterizada ainda como pacata cidadezinha do interior de Minas Gerais, Itatiaiuçu 

não reflete a agitação de grandes centros urbanos. De sua enorme serra azul se derivou o 

nome tupi, que significa “Pedra Grande Denteada”. É lá que nasce a fonte de renda dos 

moradores, juntamente com a atividade hortifrutigranjeira. Mas, sem dúvida, são as mine-

radoras que formam um dos maiores pilares da economia itatiaiuçuense.

As reservas que no passado despertaram a cobiça dos colonizadores portugueses con-

tinuam a atrair empreendimentos internacionais, numa intensa rede de exportações. Po-

rém, as opiniões se opõem no que se refere ao crescimento da exploração mineradora. 

Há quem defenda que os lucros dos recursos explorados não permaneçam inteiramen-

te na região. As empresas licenciadas têm sede em outros países, sendo esse o motivo de 

os resultados financeiros serem transferidos das filiais em grandes porcentagens. Com isso, 

esses estrangeiros retiram de nossa preciosidade o seu enriquecimento. A questão dos 

impactos ambientais, da abertura de estradas para acesso às áreas de exploração e da in-

terferência na geografia local também gera preocupações.

Em contrapartida, é a partir dessa atividade que o desenvolvimento econômico e social 

está se tornando mais evidente desde a emancipação do município, em 1963. No contexto 

de sustentabilidade, as mineradoras já buscam novas alternativas ecologicamente corretas 

para não fazer da natureza uma vítima do progresso que chega aos poucos à cidade. Os fi-

nos de minério – resíduos que antes só serviam para assorear rios, prejudicar a saúde e 

poluir o ar – agora já são exportados para países que aproveitam o material de várias for-

mas, como a China.
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Também é por intermédio do setor de mineração que muitos jovens estão se qualifican-

do e ingressando no mercado de trabalho. Essas empresas patrocinam eventos culturais e 

artísticos da comunidade e destinam subsídios para projetos sociais e ambientais.

Segundo dados da Conferência das Nações Unidas para o Comércio e o Desenvolvi-

mento (Unctad), o Brasil foi o segundo maior produtor de minério de ferro no ano passado, 

com 300 milhões de toneladas, atrás apenas da Austrália. De acordo com a produção inter-

na do país, Minas Gerais é líder, tendo como destaque em proporção mundial a região do 

Quadrilátero Ferrífero.

O consenso entre ambas as percepções parece se manter em nível dual. A solução 

desse impasse é, certamente, uma parceria respeitosa entre mineradoras e meio ambiente, 

visando uma interação harmônica com a sociedade. 

Mas essa base que impulsiona o desenvolvimento é uma herança garantida para as 

próximas gerações? O que acontecerá quando as jazidas de minério se esgotarem?

Para evitar o risco causado pela dependência da obtenção desse recurso não renovável 

seria viável a dinamização de novos ofícios. Investimentos no artesanato, outra grande rique-

za do município, agricultura e infraestrutura para a instalação de indústrias podem ressaltar 

outro patamar da economia local e diversificar as oportunidades profissionais. Talvez possa 

assim se descobrir um lucrativo e promissor referencial diferente dos moldes de produção e 

dos sistemas de trabalho que se desencadearam durante o início da expansão da cidade.

Portanto, penso que apesar de a industrialização não ser algo iminente, o crescimento 

da pequena Itatiaiuçu desponta na serra onde impera o minério de ferro. E é desse tesouro 

que hoje vem a chance de emprego e os primeiros indícios de progresso para cada 

itatiaiuçuense que vê no horizonte a esperança de um futuro melhor.

Professora: Tânia Maria de Sousa Guimarães
Escola: E. E. Manoel Dias Correa • Cidade: Itatiaiuçu – MG
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Desenvolvimento?
Aluna: Rossana Dias Costa

No Brasil, a cada dia tornou-se comum a ocorrência de problemas ambientais de várias 

ordens. Na Cidade de Pedra Lavrada, no interior da Paraíba, ultimamente não tem sido 

diferente. No momento, a maior preocupação dos habitantes é com relação à empresa 

mineradora “Elizabeth”, que há quase uma década, vem explorando as riquezas minerais 

do município, principalmente o cianeto, matéria-prima utilizada na fabricação da cerâmica 

e da porcelana.

No período de implantação dessa mineradora aqui na cidade, governantes e empreen-

dedores afirmavam que a empresa só traria desenvolvimento para o município, benefícios 

para a população, oportunidade de empregos para muitos jovens, aumentando assim, a 

renda das famílias e consequentemente, trazendo lucros para os cofres públicos.

Entretanto, podemos afirmar que não tivemos apenas benefícios, as consequências 

desastrosas logo começaram a surgir com mais rapidez e intensidade do que se esperava. 

A instalação da fábrica para a extração das pedras brutas resultou numa série de problemas 

ao meio ambiente, como desmatamento de uma enorme área de vegetação nativa, fuga de 

animais e aves silvestres, poluição de açudes, do solo e do ar.

Com o passar do tempo, essa trágica situação se agravou cada vez mais. Hoje, as casas 

do centro da cidade e as que ficam nas proximidades dessa fábrica encontram-se com a 

estrutura comprometida, devido aos abalos provocados pelas enormes explosões para a 

retirada das pedras. Isso sem falar na poeira que é lançada sobre a cidade, além dos produ-

tos químicos provenientes do material explosivo.



259

Um outro problema resultante desse empreendimento são as péssimas condições das 

estradas que servem de acesso para o transporte do material. Devido ao peso transportado 

pelas carretas, as estradas que já não tinham manutenção, só pioraram. Embora a popula-

ção se sinta prejudicada, ela se cala, pois as várias denúncias feitas à justiça não foram 

atendidas, e a empresa continua agindo da mesma forma.

É certo que outras empresas mineradoras já se instalaram antes no nosso município, 

mas nenhuma delas com o porte da Elizabeth. Por isso não danificavam tanto o meio am-

biente como a atual vem fazendo. À medida que ela vai se expandindo para outros pontos 

do município, vão também aumentando os problemas locais.

Para essa empresa não continuar causando tantos impactos ambientais, os moradores 

esperam que ela invista em projetos ambientais, sociais e culturais, além de disponibilizar 

meios reparadores para as famílias prejudicadas e oferecer melhores condições de saúde e 

de segurança aos seus trabalhadores. Não é certo que a população se prejudique tanto 

para que uma grande empresa se beneficie, enriquecendo cada vez mais.

Ao meu ver, não há necessidade de uma empresa destruir tanto nossas riquezas natu-

rais, além da nossa história. Se não agirmos enquanto é tempo, a Serra dos Albinos e o Pi-

coto, nossos patrimônios naturais mais belos, serão destruídos.

Por outro lado, sei que a nossa população precisa de uma renda fixa e nosso municí-

pio de desenvolvimento, mas é necessário, e urgente, a execução de projetos que visem 

à valorização de bens culturais, sociais e ambientais, equilibrando, assim, desenvolvimen-

to e natureza.

Resta-nos, portanto, esperar que as autoridades ajam, encontrando de fato soluções 

que preservem nossa história, e nossos bens naturais, uma vez que, a população deseja, 

sim, o desenvolvimento do município, mas também melhor qualidade de vida. 

Professora: Romana Lúcia Meira Sampaio
Escola: E. E. F. M. Graciliano Fontini Lordão •  Cidade: Pedra Lavrada – PB
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Vale a pena vender a saúde?
Aluna: Jéssica Aparecida Paulino

A empresa BRF ( Brasil Foods ), antiga Perdigão, situada em Carambeí, Estado do Para-

ná, está realizando neste mês a mudança na jornada diária dos trabalhadores. É nessa 

empresa que trabalha a maioria da população carambeiense.

Segundo a administração da unidade local da BRF, a “sugestão” teria partido dos pró-

prios funcionários: aumentar a jornada atual de 7,33 para 8,80 horas diárias, o que criaria 

um problema que afeta a saúde da população, o índice de desemprego e a economia da 

cidade. Portanto, é necessário um estudo aprofundado sobre o impacto dessa mudança 

para a comunidade local.

A empresa estabeleceu que os funcionários trabalhem de segunda a sexta-feira por 

8,80 horas diárias e folguem aos sábados e domingos. Dessa forma economiza energia, 

água, transporte, e ganha mais produção em poucos dias. Os patrões procuraram o sindi-

cato (Sintac) para apresentar essas alterações. O sindicato é uma pequena administração 

que defende o direito dos trabalhadores.

A lei da mais-valia, de Karl Marx, explica como os proprietários dos meios de produção, 

extraem e se apropriam do excedente produzido pelo trabalhador, pagando-lhes apenas 

uma parte das horas trabalhadas.

O que mais preocupa o sindicato é o elevado número de doenças ligadas ao aumento 

de carga horária de trabalho nas atividades repetitivas, como LER e DORT, que têm grande 

incidência na área de frangos. Existem muitos casos em que os trabalhadores são afastados 

por esses motivos, sendo concedido pelo INSS o auxílio-doença, quando na verdade trata-se 

de doenças ocupacionais relacionadas ao trabalho na empresa. O presidente do sindicato 

Hélio Cardoso, afirmou que a sugestão não partiu dos funcionários.
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Do ponto de vista do Sintac, a saúde dos trabalhadores vale mais. Segundo o 

sindicato,  é necessário entender a mudança sob todos os aspectos, analisando o ganho 

financeiro, afinal sem saúde e boas condições aos trabalhadores não podem usufruir 

qualquer ganho econômico.

Para os que são a favor, incluindo alguns funcionários, a mudança foi necessária para o 

crescimento da empresa, sendo eles, beneficiados, indubitavelmente.

Penso que não é justo aumentar a jornada diária, isso faz com que os empregados 

 fiquem exaustos, além de trocar a noite pelo dia, acarretando vários problemas de saúde. 

Acredito que as pessoas não imaginam o que há de vir com o impacto dessa mudança. “É 

só até acostumar com o novo horário!”, afirma a auxiliar de produção Marta Castanho. 

E, então, realmente acostuma?

O caso traz à tona uma importante pergunta: “A saúde dos trabalhadores ou o lucro de 

uma empresa?”.

Essa não é a solução. Entretanto, é necessário que a empresa analise o esforço de seus 

funcionários que estão a todo momento lhes rendendo lucro, e ofereçam-lhes melhores 

condições de trabalho, com medidas de organização e planejamento a respeito de salário. 

Pois caso contrário, os próprios trabalhadores sairão da empresa, perdendo o emprego, 

onde muita gente possui baixa escolaridade aumentando o desemprego e diminuindo a 

economia da cidade.

Para alguns trabalhadores, medidas mais repressivas da companhia, dão a sensação de 

que algo está sendo feito, mas o problema só piora. É preciso pensar nos porquês de tais 

medidas. Por isso, temos que fazer as opções mais eficientes com os valores que defendemos.

Sou contra... A solução desse impacto está na participação dos trabalhadores nas deci-

sões, com argumentos convincentes, opiniões que contribuam para garantir seus próprios 

direitos. Os problemas não são resolvidos de um modo imediatista – precisamos atacá-los.

Professor: João Amauri Palhano
Escola: Colégio Estadual Eurico Batista Rosas • Cidade: Carambeí – PR



262

Quais as melhores maneiras de resolver  
o problema do destino do lixo em Picuí?
Aluna: Izabel da Silva Rodrigues

Picuí, situada no interior paraibano, é uma cidade muito bela e repleta de história, 

cultura e diversão. Tenho muito orgulho de viver aqui. No entanto, como a maioria das cida-

des brasileiras, Picuí tem problemas e desafios, entre eles o que chama minha atenção é 

em relação aos trabalhos ambientais, especialmente no que diz respeito à destinação dos 

resíduos sólidos que são depositados sem nenhum tratamento no lixão da cidade, o que 

pode ocasionar danos à saúde da população, isso porque o principal reservatório do 

município, o açude Serraria, tem sua bacia localizada abaixo do lixão e nos seus arredores. 

Dessa forma está suscetível à contaminação por chorume, que é altamente tóxico.

Mesmo assim há quem pense que depositar os resíduos no lixão é natural, pois a cida-

de é pequena e a construção de um aterro sanitário para resolver o problema não é viável, 

e também porque os lixões são comuns em todo o Brasil.
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Que a construção de um aterro sanitário não é viável é verdade, mas acredito que exis-

tam outras formas de amenizar os problemas do lixo e evitar que ele se acumule. É sabido 

também, de acordo com dados do IBGE de 2000, que 64% dos municípios brasileiros de-

positam seus resíduos em lixões. Assim, de maneira inadequada, o lixo é acumulado a céu 

aberto sem nenhum critério técnico ou tratamento prévio do solo, o que é um absurdo. 

Mas, só porque na maioria dos municípios isso ocorre, Picuí é obrigado a fazer o mesmo?

Afinal, sabe-se também que esse tipo de destinação para os resíduos sólidos provoca 

sérios problemas, pois, além do mau cheiro e da degradação das paisagens, são colocados 

em risco o meio ambiente e a saúde pública, sem falar que os lixões são um triste meio de 

vida para alguns segmentos excluídos da sociedade, que trabalham e vivem em situações 

indígnas e insalubres.

Diante de tudo isso, me pergunto: “Será que o poder público e a sociedade não podem 

fazer algumas ações que minimizassem esse quadro?”.

Já que não é viável a construção de um aterro sanitário, o poder público deveria empe-

nhar-se em organizar uma coleta seletiva, incentivar a reciclagem, podendo assim oferecer 

uma qualidade de vida melhor para aqueles que não têm outra alternativa, a não ser o 

 lixão. A sociedade poderia se comprometer em separa o lixo, assim como em gerar menos 

resíduos, praticando um consumo consciente de acordo com o 5Rs: refletir, recusar, reduzir, 

reutilizar e reciclar.

Assim, resolver o problema do lixo em Picuí seria mais fácil, melhorando a vida de 

muitas pessoas, gerando renda e contribuindo para a construção de uma cidade mais 

sustentável para as atuais e futuras gerações. 

Professora: Dircineide Neves Dantas
Escola: E. E. Professor Lordão • Cidade: Picuí – PB
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Quem é o verdadeiro culpado?
Aluna: Graziela Rodrigues Lucas

Moro em um pequeno município gaúcho chamado Pântano Grande, que possui apenas 

cerca de 12.000 habitantes. Acontece que, no ano passado, ele foi atingido por um surto 

de enchentes que colocou a todos em estado de alerta, além de provocar em alguns mora-

dores um certo sentimento de revolta em relação à prefeitura que, até então, pouco havia 

feito para evitar tal calamidade. No entanto, isso acabou por gerar entre a população a 

seguinte dúvida: caberia apenas às autoridades a culpa das enchentes, ou seríamos nós, os 

cidadãos, os vilões dessa história?

Quando as tais inundações aconteceram, muitos pantanenses indignaram-se diante 

dessa situação. Para piorar, havia apenas um ano que as eleições municipais tinham acon-

tecido, e como a rivalidade entre os partidos ainda estava muito viva, isso contribuiu bas-

tante para que inúmeras pessoas protestassem contra a atual administração. Política à 

parte, hoje, muitos são aqueles que acreditam que tais enchentes só se sucederam devido 

à falta de canalização dos valões que se encontram pela cidade, o que de fato é verídico, 

pois sou testemunha disso: em frente à rua onde moro existe um valão a céu aberto que em 

dias de chuvas prolongadas transborda demasiadamente, o que causa um enorme prejuízo 

aos moradores, visto que a água invade casas, destrói móveis e danifica eletrodomésticos. 

Além disso, grande parte do povo diz condenar a prefeitura em razão da lentidão com que 

ela analisa esse caso, pois como se sabe, não é de hoje que os alagamentos acontecem.

Por outro lado, os que são contrários a essa acusação garantem que esses aconteci-

mentos não passam apenas de um reflexo das ações dos próprios pantanenses, ou seja, 

do desrespeito com que eles tratam o meio ambiente. Afirmam ainda que todos nós car-

regamos uma parcela de culpa nessa história, porque a cada lixo que não jogamos no lixo 

(e sim no chão) estamos contribuindo para que este se acumule em bueiros, entupa esgo-

tos e atraia eventuais pragas e doença à população. Logo, acreditam que, enquanto 

 cometermos essas pequenas infrações contra a natureza, não apenas seremos os grandes 
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culpados  pelas tragédias já ocorridas, como também, os agentes causadores de futuros 

desastres ambientais.

Do meu ponto de vista, embora reprove a falta de agilidade da prefeitura em relação 

ao saneamento dos esgotos, gratifico-a pelo fato de realizar coleta de lixo três vezes por 

semana no município um sinal de que busca garantir a qualidade do ambiente no qual vive-

mos. Porém, penso que Pântano Grande poderia precaver-se bem melhor se passassem a 

investir em novas alternativas como reciclagem do lixo e distribuição de mais lixeiras pelas 

ruas. Todavia, nenhuma dessas medidas administrativas equipara-se, em grau de impor-

tância, às modificações que devem ocorrer na mentalidade de todos nós, pantanenses.

Em suma, sou a favor daqueles que consideram a ação humana a responsável por tantas 

inundações; não que eu queira ser incoerente com minhas ações passadas – afinal, quem 

nunca jogou sujeira no chão?, mas sim porque são nítidos os estragos que causamos à 

nossa cidade. Ademais é só olhar ao redor: as enchentes de Santa Catarina, em 2009, o 

desmoronamento de terra em Angra dos Reis, no início deste ano, mostram o quanto o 

homem interfere negativamente no meio em que habita. Enfim, a meu ver, as autoridades 

municipais têm muito que fazer por Pântano Grande; entretanto, é em nós, os cidadãos 

deste município, que devem ocorrer as principais mudanças.

Se realmente queremos evitar o surgimento de novas catástrofes, cabe a nós dar o 

primeiro passo. Como? Talvez cobrando-nos desde as pequenas atitudes, como colocar o 

lixo no lixo, por exemplo. Contudo, uma coisa é certa: de nada adianta arrumarmos culpa-

dos para os nossos erros, na tentativa de fugir das consequências, pois à natureza ninguém 

engana – ao contrário: ela tudo vê e sabe perfeitamente como nos cobrar.

Professora: Caroline Pinto Salgueiro
Escola: E. E. E. B. Pedro Nunes de Oliveira • Cidade: Pântano Grande – RS
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Agroquímicos: uma reflexão
Aluna: Elisama Miiller Rodrigues Oliveira

Santa Margarida do Sul é um município localizado na região da Campanha do Rio Gran-

de do Sul. Possui uma população em torno de 3.000 habitantes e grandes extensões de 

terras cultiváveis. Assim, como a maioria dos municípios do Estado, tem sua economia ba-

seada na agricultura, principalmente no cultivo de grãos, como a soja, o arroz, o trigo e o 

milho. Ultimamente, o uso de agroquímico nas suas lavouras tem gerado polêmica entre 

aqueles que se posicionam a favor ou contra.

Os defensores do uso do agroquímico alegam que ele é um exterminador de pragas e 

doenças que causam danos à saúde das plantas, aumentando, assim, a produtividade dos 

grãos. E o seu uso é obrigatório, já que ele faz parte de um pacote tecnológico, em que a 

semente e o agroquímico se completam na exigência do banco para liberar financiamento 

aos produtores, pois ele livra o risco de perdas nas lavouras por pragas e doenças.

Outros, porém, são contrários à aplicação de agroquímico, porque ele prejudica a saú-

de das pessoas, provocando intoxicações e, a longo prazo, paralisia e doenças graves, como 

o câncer, principalmente nos aplicadores que não usam equipamentos adequados e naque-

les que têm residências próximas a lavouras, pois se sentem diretamente afetados. Como o 

caso da senhora, Cátia Rodrigues, 40 anos, que afirmou em entrevista que nos dias em que 

é aplicado o agroquímico o mau cheiro é insuportável, causando-lhe náuseas e tonturas. 

Além disso, afeta o meio ambiente, provocando desequilíbrios biológicos e ecológicos, pois 

onde ele é aplicado, a vegetação nativa demora, em média, até três anos para renascer. 

Segundo o engenheiro-agrônomo, Paulo Eduardo Fassina, membro da Secretaria da Agri-

cultura e Meio Ambiente de Santa Margarida do Sul, o uso do agroquímico deveria ser re-

duzido, pois nos últimos anos ele teve um aumento na sua aplicação, pela expansão da área 

plantada, devido à fixação de migrantes na região. Afirma também que ao longo do tempo 

deve ser eliminada a sua utilização; caso contrário, ele atingirá o aquífero Guarani, principal 

reserva subterrânea de água doce da América do Sul. Isso acontecendo, será um evento 
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gravíssimo, pois é ele que abastece de água, o nosso município, além de outros. Embora 

estudos realizados pelo Embrapa Meio Ambiente constatem que a água do aquífero ainda 

esteja livre de contaminação, é preciso que haja uma postura de adoção de medidas pre-

ventivas com visão de sustentabilidade, para que o lençol freático continue saudável.

Sem dúvida, a discussão sobre o problema é amplo. Sabemos que, embora traga resul-

tados econômicos, que é compreensível, as suas consequências são maléficas, principal-

mente ao homem. Quando, pois, consumirmos alimentos das lavouras onde o agroquímico 

foi utilizado, estaremos contaminando nosso organismo, deixando-o vulnerável a doenças.

 Somos defensores do cultivo e consumo de produtos orgânicos. Por quê? Porque acredi-

tamos que, produzidos em larga escala, ficarão mais baratos, e a revitalização e fertilização 

do solo podem ser feitas através dos compostos de carbono, e os resultados serão conside-

ravelmente lucrativos e benéficos à nossa saúde e ao ecossistema, que é o mais importante. 

Discordamos daqueles que defendem o uso do agroquímico nas lavouras, porque, através do 

exercício da cidadania e de atitudes conscientes, tanto pessoal, quanto política e econômica, 

é possível termos lavouras saudáveis e produtivas, sem agredi-las quimicamente. Assim, 

 temos o exemplo dos agricultores do assentamento Novo Horizonte, localizado em nosso 

município, que estão usando adubação orgânica, orientados pelos agrônomos da Embrapa. 

Ademais, existem as plantas bioativas, como a arruda, que são usadas para repelir insetos, 

atrair predadores naturais e melhorar o solo. Além disso, a Samasm, trabalha no sentido de 

reduzir o emprego do agroquímico, orientando os produtores do município quanto à aduba-

ção orgânica, através do projeto denominado “Selo Verde”.

Pelo que foi exposto acima, concluímos que o uso do agroquímico é um problema que 

não será resolvido a curto prazo, porém temos que lutar por uma produção orgânica, por 

uma agricultura sustentável. Assim teremos alimentos saudáveis, solo fértil, natureza pre-

servada e, o que é melhor, não correremos o risco de intoxicação.

Professor: Luiz Carlos Leiras Saldanha
Escola: E. E. E. M. Marechal Hermes • Cidade: Santa Margarida do Sul – RS
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Privatização ou privação de direitos?
Aluna: Ângela Isaias

A privatização da merenda escolar, nos últimos tempos, tem se transformado em um 

dos assuntos mais polêmicos. O projeto de terceirização imposto pelo governo de Santa 

Catarina tem despertado a indignação de muitas pessoas no município de Romelândia, 

pequena cidade do oeste catarinense, onde resido. No entanto, o número de pessoas in-

conformadas se estende por todo o Brasil onde o projeto está em vigor.

Para quem conhece o antigo modelo de fornecimento da merenda escolar não é nada 

difícil revoltar-se com a nova proposta. Com a privatização da merenda deixou-se de lado o 

incentivo a agricultores locais que investiram dinheiro em suas produções e principalmente 

deixamos de ingerir alimentos saudáveis. Não são poucos os nutricionistas que afirmam, 

que com a terceirização vamos regredir muito em relação à qualidade da merenda escolar.

Segundo defensores da privatização, os custos serão menores: não terão que se preo-

cupar com a manutenção de cozinhas e com a compra de utensílios, entre outros. Entretan-

to, me pergunto: “Como fica nossa saúde? As quase cinco mil merendeiras demitidas e os 

agricultores da região ficarão prejudicados?”.

É inadmissível, que nós, alunos, tenhamos que ingerir alimentos que desconhecemos 

a procedência. E digo mais: é bem provável que os elaboradores desse projeto ignoram a 

realidade brasileira, na qual muitos alunos fazem a única refeição do dia na escola. Como 

garantir, então os nutrientes necessários para o desenvolvimento desses alunos, se a 

maioria dos alimentos utilizados são industrializados e possuem alto teor de açúcar e 

gordura? Impossível!

Ainda, observamos que esse projeto carrega uma discriminação em relação aos profes-

sores, uma vez que, agora, eles estão excluídos da merenda escolar. Nesse sentido, é visível 

a contradição existente no ambiente escolar, o qual tem o dever de fomentar um espaço de 

igualdade e inclusão e não de discriminação.
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 Como exemplo de uma experiência de terceirização nada satisfatória, podemos citar o 

Estado de São Paulo, onde foram encontradas muitas irregularidades, entre as quais: trans-

porte inadequado dos alimentos, ausência de nutrientes nas refeições, desconsideração 

com a opinião dos alunos e fraude nas licitações, entre outras.

É importante ressaltar, que o Estado tem responsabilidade de fornecer uma merenda 

de qualidade aos mais de 80 mil estudantes.

No entanto, o que se percebe com a terceirização é que o Estado está transferindo essa 

responsabilidade para o setor privado, priorizando a redução de custos em detrimento do 

direito dos alunos a uma alimentação saudável.

Portanto, é necessário que essa questão seja colocada em debate e que o poder públi-

co possa ter um olhar voltado para a garantia dos direitos da população estudantil e da 

comunidade local. Enfatiza-se que a retomada do modelo anterior, fundamentado no prin-

cípio da descentralização, apresenta inúmeras vantagens em relação ao modelo vigente 

que urgem ser consideradas.

Professora: Simone B. dos Santos
Escola: E. E. B. Professor Hermínio Heusi da Silva • Cidade: Romelândia – SC
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“Caraguatatuba a todo gás”
Aluna: Rafaella Santana Arouca

Desde a descoberta do gás natural no Campo do Mexilhão, em Santos, em 2003, 

pela Petrobras, a cidade de Caraguatatuba, situada no litoral norte paulista, viu sua rotina 

e suas expectativas mudarem, ao ser escolhida para sede da Unidade de Tratamento de 

Gás (UTGCA), a qual terá capacidade de processar até 18 milhões de metros cúbicos de gás 

natural por dia.

Mas a vinda da Petrobras para Caraguatatuba, um dos pontos turísticos mais badala-

dos do litoral, tornou-se uma questão polêmica, dividindo a opinião das pessoas da cidade.

De um lado, há os que são a favor da instalação da unidade, que gerará novos empre-

gos, mais renda através dos royalties, além da importância no crescimento social e cultural.

De outro, existem os que são contra, devido aos impactos ambientais: na pesca, pois os 

peixes têm se afastado da costa e os pescadores, perdido seus equipamentos em virtude 

de danificações provocadas pela instalação do projeto; e na ocupação desordenada das 

encostas, provocada pelo déficit de moradias na cidade. Além disso, alguns moradores 

questionam a descaracterização da cultura caiçara e o potencial turístico do local.

Na tentativa de diminuir o impacto negativo, a Petrobras desenvolveu projetos como o 

de educação ambiental, avaliação e controle de ruído, controle de qualidade da água e o 
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ressarcimento em caso de dano ao equipamento de pesca, todavia, parte da população 

ainda se mantém contra o projeto.

Pessoalmente, sou a favor da UTGCA, pois penso que contribuirá para o crescimento e 

criará novas oportunidades, principalmente para os jovens que agora devem buscar melhor 

qualificação profissional, compatível com o desenvolvimento da cidade.

Com o rápido crescimento, é claro que haverá aumento na criminalidade e maior de-

mandada de assistência médica, educacional e habitacional, mas, com os royalties recebi-

dos, será possível investir em segurança, saúde, educação e moradia.

Quanto aos impactos ambientais, penso que os programas desenvolvidos pela Petrobras 

sejam eficazes e que os pescadores devam se acostumar com a nova era, já que receberão 

apoio do projeto e, antes mesmo da implantação da base de gás, alguns já poluíam a natu-

reza e afetavam o equilíbrio ambiental através da pesca predatória.

Assim, cabe a todos aproveitar as oportunidades que virão, como as chances de empre-

go em vários ramos, construção de novas escolas, hospitais e investimentos na cidade e 

considerar esse empreendimento como um progresso para a região, uma vez que mais de 

50% das obras de montagem e construção já estão concluídas, algumas plataformas já fo-

ram lançadas ao mar e até o final do ano várias bases estarão em funcionamento, promo-

vendo e elevando definitivamente o nome de Caraguatatuba no cenário nacional.

Professora: Maria Célia Destefani Rosset
Escola: E. E. Alcides de Castro Galvão • Cidade: Caraguatatuba – SP
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Rodoanel: progresso versus natureza
Aluno: Lucas Bezerra dos Santos

Município situado ao norte da capital de São Paulo, Guarulhos, a segunda maior cidade 

do Estado, vem evoluindo ao longo do tempo. Entre estas evoluções está a construção do 

trecho norte do Rodoanel Mário Covas (SP-021), autoestrada de 177 quilômetros, que está 

sendo construída em torno do centro da Região Metropolitana de São Paulo, e esta obra, 

ainda sem previsão para o seu início, já vem gerando discussões que enfocam os impactos 

socioambientais na região.

Como em todo assunto polêmico, há opiniões divergentes. Aqueles que argumentam 

contra, afirmam que além de desapropriar algumas famílias, serão imensos os impactos 

ecológicos, entre os quais, o desmatamento da Mata Atlântica, existente na serra da Canta-

reira, local previsto para o trajeto, onde ainda sobrevivem espécies de fauna e flora nativas. 

Além disso, mencionam as denúncias de superfaturamento na execução da obra, que já 

consumiu mais de 1 bilhão de reais dos cofres públicos, desde 1998.

Por um lado, concordo que haverá impactos, mas, por outro, são imensuráveis os bene-

fícios que o Rodoanel proporcionará, como aliviar o tráfego de caminhões que cruzam as 

marginais da capital (Pinheiros e Tietê), ligar as rodovias mais movimentadas, diminuindo, 

notoriamente, o congestionamento, bem como a poluição, causadora de inúmeras doenças 

respiratórias. Também haverá um ramal que irá interligar o Aeroporto Internacional de Gua-

rulhos ao Rodoanel e ainda dará acesso ao Vale do Paraíba e ao litoral.

O envolvimento da população no decorrer do projeto poderá proporcionar maior 

transparência em relação à aplicação dos recursos financeiros. Ademais, a construção do 

Rodoanel será um avanço para Guarulhos, tanto em sua infraestrutura quanto no aspecto 

econômico, e são evidentes as vantagens que ela trará para a cidade, conectando-a com o 

restante do Estado.

Em entrevista, o prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi, não encontra falhas no trecho 

sul do Rodoanel, recém-inaugurado, e se diz satisfeito, pois a obra impulsionou também a 
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economia da região. Tendo essa experiência, disse: “Com a instalação de centenas de novas 

indústrias e empresas de logística nos últimos anos, o nível de satisfação é ótimo em toda 

a nossa região. Acredito que o mesmo possa ocorrer em Guarulhos”.

Além do mais, o governo do Estado anunciou ter obtido do Banco Interamericano do 

Desenvolvimento (BID) uma verba de 2 bilhões de reais para a construção do trecho nor-

te. Penso que, ao que tudo indica, será uma obra de conquistas grandiosas, pois equipes 

da Prefeitura de Guarulhos (Grande São Paulo) iniciaram pesquisa, que visa à redução de 

danos ambientais na cidade; deram início às discussões sobre o estudo de impacto am-

biental e à elaboração do relatório de impacto ambiental (EIA-RIMA) para a implantação 

do trecho norte do Rodoanel.

Segundo o secretário de Meio Ambiente, Alexandre Kise, o governo municipal tratará 

com responsabilidade dessa construção: “Entendemos a importância da construção do 

 Rodoanel para o desenvolvimento da Região Metropolitana, mas não deixaremos de defen-

der os interesses de nossa cidade e o meio ambiente”, afirmou.

Portanto, sou terminantemente a favor da construção do trecho norte do Rodoanel, pois, 

sem dúvida, através dele, haverá em Guarulhos grande desenvolvimento socioeconômico.

Professora: Vera Regina Guaranez
Escola: E. E. Professora Maria Angélica Soave • Cidade: Guarulhos – SP
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Acolher é proteger?
Aluna: Jéssica Fernanda Nascimento Pasquim

No interior de São Paulo, na pequena cidade de São Joaquim da Barra, uma portaria 

vem tirando o sono de nós, jovens: ficou proibida a circulação de menores de 18 anos pela 

cidade após às 22 horas.

No entanto, a medida não agradou a todos. Donos de bares reclamaram que teriam 

prejuízos; os jovens, que essa medida feria o direito à liberdade.

Quando conto que em São Joaquim da Barra instaurou-se o toque de acolher, todos 

ficam indignados. Afirmam que é um regresso para a sociedade que tem o direito de ir e vir 

garantido por lei. Falam até que não é toque acolher, e sim toque de recolher.

O objetivo da portaria que data de fevereiro deste ano é melhorar o lugar onde vivemos 

acolhendo os jovens dos perigos existentes.

Segundo o juiz da Vara da Infância e Juventude da comarca de São Joaquim da Barra, 

dr. Alexandre Semedo de Oliveira, “São considerados locais de risco todos e quaisquer lu-

gares da cidade onde os jovens poderão estar expostos a situações de prostituição, uso de 

álcool e drogas”. Essa declaração foi feita pelo juiz durante sua visita à Etec Pedro Badran, 

quando o questionei sobre quais seriam os locais que apresentam periculosidade para os 

jovens joaquinenses.

Há adolescentes em nosso município que representam ameaça à sociedade, pois que-

rem atrair outros jovens para o mundo das drogas e dos crimes. O que se pode observar é 

que, enquanto parte da população jovem necessita de proteção dos perigos urbanos, em 

contrapartida há uma outra que coloca em risco a própria sociedade. Sem dúvida, ambas 

necessitam desse acolhimento.

A portaria foi embasada no artigo 17 do Estatuto da Criança e do Adolescente que afirma: 

“O direito ao respeito consiste na inviolabilidade da integridade física, psíquica e moral da 

criança e do adolescente...”. É indiscutível que a construção e a preservação da imagem dos 

jovens dizem respeito não só às autoridades competentes como a delegados e juízes, como 
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também aos pais que precisam desse apoio para assumir responsabilidades sobre os filhos, 

seja antes ou depois das 22 horas.

Quando a portaria completou um mês, no jornal A Voz, de circulação regional, foi noti-

ciada a diminuição de 98% da criminalidade envolvendo os jovens joaquinenses. No entanto, 

a grande maioria dos adolescentes que saem à noite insiste em afirmar que a medida visa 

reduzir seu tempo de diversão. Mas será que esses jovens entendem que sua proteção deve 

ser prioridade?

Admito que o nosso tempo de sair à noite foi limitado, mas a realidade é que a cidade 

apresenta risco para quem quer permancer nas ruas após às 22 horas e hoje observamos 

um decréscimo de atos infracionais envolvendo adolescentes.

Assim, se é dever de todos zelar pela dignidade do adolescente, a portaria fez valer em 

São Joaquim da Barra o maior direito dos menores, que é se sentirem protegidos dos peri-

gos que a vida urbana moderna oferece.

Professora: Tânia Valéria dos Santos Branco Bortoleti
Escola: Etec Pedro Badran • Cidade: São Joaquim da Barra – SP
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A violência adentrou os muros  
de nossas escolas. E agora?
Aluno: Mateus Albuquerque de Souza

A violência pode ser designada como uma transgressão da ordem e das regras da vida 

em sociedade, e esse conceito se aplica com eficácia ao que tem se visto ultimamente em 

nossa Cruzeiro do Sul, cidade que, apesar de pequena, já vivencia tramas outrora associa-

das mais a grandes metrópoles, como assaltos, assassinatos, estupros, entre outros.

Essa nova realidade que temos vivenciado é preocupante, mas se torna ainda mais 

assus tadora quando percebemos que a escola, espaço antes reservado à formação de cida-

dãos aptos para atuar de forma ativa e pacífica, no meio social, também está sendo invadi-

da por ocorrências policiais. Além das já conhecidas depredações, vandalismos e agressões 

verbais, agora é a vez da agressão física, como bem pode exemplificar o caso da aluna de 

14 anos agredida e esfaqueada pela colega de turma da escola Thaumaturgo de Azevedo.

Esse fato em específico, bem como os casos de elementos armados em busca de víti-

mas no interior da Escola Craveiro Costa, tem preocupado a população cruzeirense de 

 forma geral. A pergunta que eu faço é: “Podemos fazer algo para mudar essa realidade?”.

A voz de quase todos apela para a presença de seguranças armados nas escolas. Ou-

tros acham que é a educação para a paz que pode resolver o problema. Ainda há aqueles 

que veem a família como a chave da resposta, desde que volte a assumir seu papel de 

educador. Os mais descrentes na ação humana dizem que só Deus para reverter a situação. 

Para a diretora da Escola Craveiro Costa, Maria Sonia Matos Bandeira, a violência é um 

problema da escola e de todos, mas não aceita que a repressão resolva. Segundo ela, a 

parceria com os pais de alunos e com o conselho tutelar e a presença de psicólogos e as-

sistentes sociais no ambiente escolar seriam as principais ferramentas a serem usadas no 

combate que empreendemos atualmente.
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André Kamai, assessor do governador Binho Marques, entende que o maior poder de 

interferência nessa realidade está nas mãos da escola. Diz que ela deve intervir na vida dos 

jovens de forma direta e em sua plenitude, para que dessa forma o jovem se sinta parte da 

escola porque nela constrói seu projeto de vida.

Pessoalmente, acredito que esse seja definitivamente um problema de todos e todas as 

formas de atuação que pensamos poder resolvê-lo devem ser postas em prática o mais rápi-

do possível. Por isso, considero positivas ações como a passeata realizada há poucos dias 

pelas escolas Maria Lima e Craveiro Costa nos bairros onde estão instaladas, Remanso e 

Cohab, considerados os mais violentos do município e que interferem no dia a dia dessas 

escolas, através de vândalos e agressores que invadem as suas dependências.

Sou também a favor da criação de uma guarda escolar que atue no sentido não de re-

primir ou intimidar, mas de garantir a harmonia na escola e nos arredores dela. Apoio ainda 

a presença dos pais nos colégios, a iniciativa de oportunizar aos estudantes a sugestão de 

medidas que considerem capazes de apaziguar os ânimos dentro da instituição em que 

estudam e principalmente trazer diferentes profissionais que reconhecidamente possam 

assegurar aos educandos uma oportunidade de serem ouvidos nas suas angústias.

Não concordo em absoluto com os que acham que só Deus pode resolver a situação, 

ou seja, que todos cruzem os braços achando que não tem mais jeito. Temos que acreditar 

no amanhã e na força do nosso trabalho consciente; se não acreditarmos nisso, então para 

que esse grandioso projeto, repleto de paixão, sonhos e esperança, que é a educação. Es-

tamos falando do futuro – isso não é brincadeira!

O problema, como já foi dito, é de todos; então toda a sociedade cruzeirense (para ficar 

mais restrito) deve cumprir seu papel no sentido de formar nos jovens a cultura da não 

violência, restituindo à escola, a paz que antes reinava dentro de seus muros, e, assim por 

consequência, estaremos alcançando também seu além-muro.

Professora: Elisângela Oliveira Silva de Araújo
Escola: Craveiro Costa • Cidade: Cruzeiro do Sul – AC
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Enquanto luzes se acendem, 
o brilho da natureza se apaga
Aluna: Nayara do Nascimento Gomes

Situado próximo ao Patrimônio de São Gonçalo, o córrego da Lapa possui nos seus 

arredores uma planície onde se encontra o rio São Mateus, com grande potencial de queda, 

relevo favorável e elevado suprimento hidrográfico. Provavelmente, essas tenham sido ca-

racterísticas decisivas que proporcionaram uma intrigante iniciativa: a construção de uma 

hidrelétrica.

Esse projeto do governo federal, coordenado pelo Ministério de Minas e Energia, ainda 

está sendo estudado, o que não diminui a contrariedade da população ao caso.

Segundo dados da empresa contratada para a construção, Santa Maria Luz e Força, a 

duração da obra está prevista para dois anos e garantirá a geração de aproximadamente 

350 empregos indiretos, sendo 150 permanentes.

O núcleo planejador alega que o município se beneficiaria com a geração de energia 

elétrica, que traria significativo crescimento econômico e estrutural.

Apesar disso, sou contra a construção porque, embora a energia hidráulica seja consi-

derada uma fonte limpa (não poluente) e renovável de obtenção de energia, causa grandes 

impactos, tanto ambientais, quanto sociais.

A construção de uma barragem causaria a diminuição do fluxo de água, o que prejudi-

caria os agricultores que dependem do rio para a irrigação de suas plantações. Ademais, a 

interrupção do curso da água ocasionaria a falta de oxigênio na mesma, o que seria propí-

cio para a criação de bactérias e nascimento de mosquitos e lavras.

Além disso, os moradores da localidade seriam obrigados a abandonar suas proprie-

dades de onde retiram seu sustento e vivem há anos. E, no caso de rompimento da 

 barragem, a água causaria mais desastres e inundaria outras áreas, inclusive o Patrimônio 

de São Gonçalo.
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Mas os problemas vão muito além das relações humanas: alteraria ecossitemas naturais.

A barragem ainda prejudicaria a piracema, um processo natural de reprodução dos 

peixes, inundaria aproximadamente 400 hectares de vegetação nativa, destruindo o hábitat 

de várias espécies animais e vegetais.

Mesmo que a empresa tente minimizar, sempre existirá a degradação socioambiental. 

Por isso, penso que o meio ambiente e os próprios moradores da região não podem sofrer 

as consequências da comodidade e de materialidade humana.

Enfim, é preciso conscientização e senso social, para que enquanto luzes se acendem 

vidas não se apaguem.

Professora: Euzilane Xavier Alves 
Escola: E. E. E. F. M. Professora Ana Portela de SÁ • Cidade: Vila Pavão – ES
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Caldas Novas que os turistas não veem
Aluna: Bianca Souza Soares

“Bem-vindos à maior estância hidrotermal do mundo.” Com essa frase o turista é saudado 

quando chega a Caldas Novas, no sul do Estado de Goiás. As belezas naturais e principalmen-

te as águas quentes que brotam de dois aquíferos Paranoá e Araxá, a uma temperatura que 

varia de 37° a 57° transformaram essa pequena cidade em um dos maiores polos turísticos 

do Brasil. Assim, o turismo se tornou a base do desenvolvimento e da economia local.

Foi nele que milhares de caldenses viram a oportunidade de melhorar a qualidade de 

vida, trabalharam para isso – e trabalharam muito! Porém, vivem hoje uma injusta realida-

de. Os olhos que se deslumbram com os belos parques aquáticos em centenas de outdoors 

pela cidade não veem bairros da periferia sem ruas asfaltadas, nem mesmo água tratada e 

rede de esgoto, pois a maior parte do capital gerado pelo turismo não se transforma em 

infraestrutura para a população, mas em novas atrações para os turistas. Por causa desse 

caráter contraditório, já que desenvolve a economia do município, mas não beneficia a to-

dos, há um conflito de opiniões entre os que aprovam e os que desaprovam a atividade. 

Desse modo, faz-se a seguinte pergunta: “O que é mais importante, a alta na economia que 

se dá pelo empreendimento turístico ou a organização social?”.

As opiniões favoráveis ao turismo são em geral dos grandes empresários, donos de 

hotéis e resorts, além dos comerciantes, ou seja, os que recebem diretamente o lucro dei-

xado pelos visitantes do mundo inteiro. Alegam que o turismo faz a cidade crescer e ainda 

gera empregos. Isso é mesmo inegável, porém a mão de obra por ser abundante é desvalo-

rizada e a carga horária muitas vezes extrapola a normalidade. “As águas quentes são para 

Caldas Novas o que as praias são para o litoral: essencial!”, diz Ricardo Pureza, gerente de 

marketing e vendas dos Jardins da Lagoa, ligado a um dos clubes mais tradicionais da cida-

de. Todavia, acredito que mais importantes que as águas termais da cidade são as pessoas 

que nela vivem e fazem sua economia girar.

Assim como eu, parte da população se mostra contrária, uma vez que a satisfação do turis-

ta é colocada em primeiro plano, esquecendo-se dos residentes locais, que em época de alta 
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Professora: Vandelina Lima Soares
Escola: C. E. J. A. Filostro Machado Carneiro • Cidade: Caldas Novas – GO

temporada são submetidos a dias sem água encanada já que ela é direcionada a hotéis e 

clubes, que segundo o portal Caldas Web, recebem anualmente cerca de 1,5 milhão de pessoas. 

É bem verdade que o turismo movimenta economicamente a cidade, o problema está 

nas inúmeras consequências maléficas que o mesmo gera, como por exemplo, o espantoso 

crescimento demográfico. Em 1991 havia 24.000 habitantes, hoje esse número aumentou 

para aproximadamente 70.000, o que resultou num agravante de proporção nacional o 

crescimento desordenado. Notam-se loteamentos irregulares, casas e hotéis em áreas de 

preservação ambiental e próximos ao aterro sanitário.

É perceptível que os empresários e as autoridades locais se preocupam apenas com os inves-

timentos lucrativos que o turismo pode propiciar e menosprezam necessidades básicas da po-

pulação, como o saneamento básico (apenas 25% do esgoto é coletado), a saúde e a educação.

E se política é a arte de governar nossos “artistas” estão um tanto quanto omissos a 

respeito de suas obras, porque está claro que assim como cresce o número de visitantes 

que a cidade recebe, também os problemas administrativos têm aumentado assustadora-

mente por conta da atividade turística, com uma analogia simplória explica-se a necessidade  

dos caldaenses: “Não dá para receber visitas com a casa desarrumada e o dono insatisfeito”. 

Não sou contra o turismo, mas sim como ele é desenvolvido particularmente em Caldas 

Novas, beneficiando as pessoas de fora em detrimento dos moradores locais; além disso é 

perigoso para a cidade ser tão dependente de apenas um segmento econômico, pois se, 

por algum motivo (assim como o surto de dengue de 2008), os turistas optarem por outro 

destino todos serão fortemente atingidos. Assim a diversificação econômica é necessária.

Portanto, o capital proporcionado pelo turismo é importante, entretanto tenho plena con-

vicção de que as necessidades básicas, os valores éticos e a dignidade da comunidade são mais 

importantes, como também uma administração consciente e preparada para usar os mecanis-

mos de que necessitamos para desfrutarmos das tão apreciadas águas quentes com responsa-

bilidade e justiça. “Logo, o dono da casa estará feliz em receber visitas e as esperará mais vezes”.
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Entre o tradicional e o moderno
Aluna: Jessica Borges Viana

Alfenas, situada no sul de Minas Gerais, é conhecida hoje como cidade universitária 

porque possui duas universidades, uma particular e outra federal. É um lugar em ascenção 

graças à educação, entretanto preserva algumas características interioranas, principalmente 

em relação às construções que retratam a história do município. Para resguardar um de seus 

patrimônios mais populares, a Praça Getúlio Vargas que gera polêmica sobre seu uso, será 

necessário fazer adaptações para o deslocamento do comércio ambulante acomodado no 

local.

A praça é ampla, bem arborizada e cercada pelo comércio legal. É onde se localiza a 

Igreja Matriz São José e Dores, a concha acústica e prédios que mantêm uma arquitetura 

antiga, como o Clube XV de Novembro e o Cine Alfenas. A própria praça conserva o seu 

desenho original, apesar de algumas mudanças feitas ao longo dos anos.

Em 2003, o conselho deliberativo do Patrimônio Histórico e Artístico de Alfenas 

 (Condephaal) fez o documento de tombamento da praça e o Instituto de Patrimônio His-

tórico e Artístico de Minas Gerais (Iepha/MG) aprovou. A prefeitura, por meio de uma 

emenda parlamentar, liberou 800.000 reais para serem aplicados na revitalização e me-

lhoria da iluminação, que, além de torná-la mais acolhedora e familiar, propiciará maior 

segurança para a população.

Nem todos, porém, estão satisfeitos com as futuras mudanças.

Os ambulantes que costumam ficar nessa região da cidade ocuparão um lugar mais 

apropriado de acordo com o documento de tombamento. É certo que, com a desocupa-

ção do local, a via será ampliada e mais transitável para os pedestres, além de acabar 

com uma concorrência que, a meu ver, é injusta, pois alguns ambulantes não pagam im-

posto pelo lugar, que usam para trabalhar, enquanto outros pagam uma taxa de imposto 

anualmente, e os lojistas ficam prejudicados por esse comércio ilegal e por uma carga 

tributária excessiva.
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Para o arquiteto e presidente do Condephaal, Clésio Barbosa Lemos Júnior, falta orga-

nização para a localização desse comércio, já que na há regras para o uso do local. Além 

disso, diminuirá a poluição visual da praça.

Por outro lado, um ambulante que trabalha há 22 anos na praça conseguiu comprar 

uma casa com seu trabalho e comenta: “O meu ponto deveria ser tombado também. Isso 

trará muitos danos para os ambulantes”. 

Outro ponto que destoa da proposta é a altura dos prédios dessa região que não 

devem ultrapassar os 16 metros que têm as torres da igreja. Essa recomendação deverá 

vigorar para as próximas construções, uma vez que os prédios existentes não seguem 

essa norma e impedem que as torres da igreja realmente representem um ponto de refe-

rência de cidade.

Encontrar, portanto, alternativas usando a tecnologia a favor é permitir que o encontro 

entre o moderno e o antigo sejam soma e não divisão. Reconhecer a praça como um local 

histórico permite que a preservação da nossa cultura possa caminhar junto com a inovação, 

gerando um equilíbrio entre o tradicional e o moderno.

Professora: Elaine Prado Leite Souza
Escola: E. E. Dr. Emílio Silveira • Cidade: Alfenas – MG




