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Jornalismo em Rondon do Pará
Sobre a monitoria
Por Anna Carolinny Leitão de Oliveira

A “Revista Laboratório” da 
monitoria ligada às disciplinas de 
Introdução e História do Jornalis-
mo e de Teorias do Jornalismo é 
um dos resultados sistematizados 
da produção jornalística desenvol-
vida nas disciplinas citadas. Nessa 
revista há produções dos discen-
tes de Jornalismo, do Instituto de 
Ciências Sociais Aplicadas (ICSA) 
da Universidade Federal do Sul e 
Sudeste do Pará (Unifesspa).

O Projeto de Ensino (EDI-
TAL N.º 24/2018 – Monitoria La-
boratório 2019) colaborou com o 

Na disciplina de Introdução 
e História do Jornalismo há uma 
parte da ementa que contempla 
as histórias da comunicação e do 
jornalismo. Ao entrar nesse con-
teúdo programático nas aulas de 
Introdução, foi aberta aos discen-
tes do Curso de Jornalismo do se-
gundo semestre apresentarem os 
resultados do Projeto de Pesquisa 
“Observatório I: Mapeamento dos 
meios de comunicação de Rondon 
do Pará e Marabá”. Naquele mo-
mento o projeto investigou e docu-
mentou os processos comunicacio-
nais de Rondon do Pará. 

As apresentações em aula 

No final do segundo semestre 
de 2019, na disciplina de Teorias 
do Jornalismo, aconteceu o debate 
avaliativo da leitura e análise críti-
ca do livro “Holocausto brasileiro” 
de Daniela Arbex. No debate os 
discentes assistiram inicialmente 
ao documentário “Em nome da ra-
zão”, de Helvécio Ratton, e depois 
iniciaram o debate desse livro que 

Das práticas laboratoriais às teorias do jornalismo
desenvolvimento das práticas de 
ensino nas disciplinas de Introdu-
ção e História do Jornalismo (1º 
semestre do curso) e Teorias do 
Jornalismo (2º semestre do curso). 
As respectivas disciplinas foram 
lecionadas no segundo período 
de 2019 e no quarto período do 
mesmo ano letivo. As práticas de 
ensino mencionadas realizaram 
discussões em sala com a turma, 
aplicação de exercícios, orientação 
de atividades de ensino e diálogo 
permanente com os discentes. 

Como resultados alcançados, 

a monitora contribuiu como facili-
tadora nas discussões dos conteú-
dos explorados em aula, repercu-
tindo na melhor dinâmica em sala, 
no aprofundamento reflexivo dos 
discentes em relação aos tópicos 
da ementa de cada disciplina, além 
da sua participação na dialogia 
com a interface entre docente/mo-
nitoria/discentes e na oportunidade 
efetiva da monitora em colaborar 
no auxílio das práticas acadêmicas, 
para explorar maior quantidade de 
exercícios individuais e em grupo.

n

leram ao longo do semestre. 

A cada discente foi sortea-
do uma questão-chave em que iria 
comentar, assim como a ordem a 
qual falaria no círculo de discen-
tes. Em seguida os discentes re-
ceberam bandeirinhas de um lado 
vermelha e de outro amarela. Na 
parte vermelha o discente indicaria 
que concorda com o argumenta-

do e respondido pela/o colega, já 
na parte em amarelo indicaria que 
gostaria de complementar a res-
posta. Nesse sentido cada discen-
te teve oportunidade de falar um 
pouco sobre as questões da obra 
e compartilhar com a turma de 
Jornalismo as complementações e 
diálogos importantes na constru-
ção do conhecimento. 

Do debate à análise crítica

História da comunicação local pela voz dos discentes de Jornalismo
contaram com a colaboração dos 
discentes: Claudeci da Costa 
Cunha, João Carlos Oliveira Mar-
ques, Karoline Bezerra da Silva e 
Larissa Mota Reis, principalmente 
ao proporcionarem o resgate histó-
rico dos entrevistados no Projeto: 
Gleison Souza (Agência Seven),  
Wilson Costa (Rádio comercial 
Rondon 97,5 FM), Renata Ricelly 
Andrade (Assessoria de Comu-
nicação da Prefeitura de Rondon 
do Pará) e Evanize Cintra (Rádio 
Mais FM, 104,9). 

Os entrevistados contribuí-
ram consistentemente nas respos-
tas, contextualizando historica-

mente as informações e resgatando 
a memória de implantação dos 
processos comunicacionais na ci-
dade, além de trazerem suas expe-
riências na área como comunica-
dores locais.

n

Alunos de Jornalismo e do projeto Observatório I. 
Foto: Ingrid Gomes Bassi



Jornalismo em Rondon do Pará

4

Opinião

O livro Holocausto Brasilei-
ro da escritora e jornalista Daniela 
Arbex, tem um título impactante 
por retratar o genocídio de cerca 
de 60 mil brasileiros. Não é algo 
sensacionalista, pois é realmente 
um cenário de guerra. Na obra, re-
lata a história dos sobreviventes do 
maior hospício do Brasil, chamado 
Colônia e localizado na cidade de 
Barbacena em Minas Gerais. Foi 
fundado dia 12 de outubro de 1903, 
e inicialmente trazia como obje-
tivo ajudar as pessoas que tinham 
transtornos mentais. Eles garan-
tiam tratamentos devidos para es-
sas pessoas, para que vivessem de 
forma melhor. Naquela época era 
difícil a sociedade dar importância 
à saúde mental, muitas achavam 
que os problemas mentais eram re-
lacionados a pecado ou castigo, e 
outras não reconheciam esses pro-
blemas como doenças, com isso, o 
hospital se tornou referência logo 
cedo no ramo de doenças psiquiá-
tricas. 

Era um local grande, com 16 
pavilhões, cada um com a sua de-

Holocausto Brasileiro: Livro-reportagem conta genocídio no Brasil
Por Kawane Ricarto

terminada finalidade, tinha como 
suporte abrigar cerca de 300 pa-
cientes, mas ao longo do tempo o 
número ultrapassou essa estimati-
va, chegando à marca de cinco mil 
pessoas. Essa superlotação ocorreu 
porque mais de 70% dos pacientes 
não tinham diagnóstico de doença 
mental, os funcionários e o Estado 
faziam vista grossa em relação a 
esse cenário, como conta a autora. 

Os pais pobres e humildes 
por conta do preconceito e igno-
rância, eram convencidos de que 
seus filhos diferentes, eram loucos 
e ameaçavam a sociedade. Dessa 
forma, epiléticos, alcoolistas, ho-
mossexuais, prostitutas, negros, 
gente que se rebelava aos pensa-
mentos do século, meninas grá-
vidas que eram violentadas por 
quem tinha mais poder, pessoas 
que perdiam seus documentos, al-
gumas eram apenas tímidas e eram 
levadas ao hospital. Eles eram 
colocados em um trem nas cida-
des metropolitanas e despachados 
no Colônia para receberem trata-
mento, como se fossem realmente 
doentes, mas eram apenas pessoas 
marginalizadas da sociedade, ex-
ceto as crianças, que eram aban-
donadas ao depósito de Oliveira, 
parte por vergonha dos pais, e após 
o fechamento do hospital neurop-
siquiátrico infantil, na década de 
70, foram transferidas para o Colô-
nia. Elas eram portadoras de doen-
ças mentais e físicas e recebiam 
o mesmo tratamento dos demais, 

com condições deploráveis. 

 Os pacientes eram submeti-
dos a todos os tipos de torturas e 
viviam de forma desumana e cruel. 
Eram forçados a trabalhar manual-
mente, e recebiam tratamentos de 
choques, banhos quentes, ficavam 
sem comidas, passavam frio, não 
tinham roupas e camas para dor-
mir, as mulheres eram estupradas 
e violentadas psicologicamente. 
Muitos não resistiam e morreriam 
de hipotermia, desnutrição e de 
choques. Os doentes eram abando-
nados em seus leitos para morrer 
e seus corpos eram vendidos para 
faculdades de medicina do país, ou 
eram decompostos em ácido para 
que as ossadas fossem comerciali-
zadas, dando lucro para o manicô-
mio sem o questionamento e inter-
ferência de ninguém e alimentando 
um mercado clandestino. O que 
evidencia uma falta de humanida-
de naqueles que eram funcionários 
do hospital, pois desrespeitavam 
os corpos.

O hospital funcionou por 
oito décadas, e o seu fechamento 
não apaga as experiências vividas 
pelos sobreviventes. Tantos pa-
cientes que ali foram internados 
perderam suas esperanças de rece-
berem tratamentos e serem recu-
peradas no momento em que pas-
saram pelos portões do Hospital 
Colônia.

Fotos: Imagens de livre acesso do livro e do Museu 
da Loucura
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Economia & Emprego

Tudo teria começado no final 
do século XX, mais precisamente 
em meados dos anos 90, não se 
sabe ao certo como e porque o mu-
nicípio de Rondon do Pará tornou-
-se o segundo município brasileiro 
em demanda de imigrantes para 
o exterior e mais especificamente 
para os Estados Unidos.

Rondon do Pará é um muni-
cípio de 51.903 habitantes, segun-
do dados do Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – IBGE de 
2018, está localizado na região su-
deste do estado do Pará e sua base 
econômica já foi a pecuária e o ex-
trativismo vegetal, entretanto, nos 
últimos anos, estão cedendo lugar 
para a agricultura mecanizada do 
agronegócio e para a floresta plan-
tada de espécies vegetais direcio-
nado a abastecer as indústrias de 
celulose de outras cidades da re-
gião. Conforme dados do IBGE de 
2016, seu IDHM é 0,602 e o PIB 
de 10.257,31, a população ocupada 
ganhando até 2 salários mínimos é 
de apenas 7,9% e 46,7% sobrevive 
com o equivalente a ½ (meio) salá-
rio mínimo.

Em Rondon do Pará é ex-
pressivo o número de moradores 
com alguma experiência ou co-
nhece a experiência de um paren-
te, vizinho ou amigo imigrante, 
esse fenômeno chama atenção e 
já foi notícia em alguns órgãos de 
comunicação do país. Ronaldo da 
Silva Santo, tem muita experiência 
como imigrante, já havendo mora-
do por diversas vezes no exterior, 
hoje é proprietário e professor de 
uma escola de Inglês no município 
de Dom Eliseu – vizinho de Ron-
don do Pará, e conta que já este-
ve por quatro vezes morando fora 
do Brasil. Segundo Santo, ele foi 
pela primeira vez, em 2012 em 
busca de melhorar a fluência no 

Tchau, tchau Brasil!: Rondon do Pará cresce em exportar imigrantes
Por Edward Bitencourt

seu Inglês e trabalhar e, assim mo-
rou nos Estados Unidos e no Ca-
nadá, residindo e trabalhado nas 
cidades de Nashville, Louisvolle, 
Boston, Chicago, Norwood, Mar-
tas Vineyard, Newark e New York 
nos EUA e, Toronto e Vancouver 
no Canadá. Ele diz que entrou nos 
EUA e no Canadá sempre de forma 
legal, mas que a maioria dos imi-
grantes vai de forma ilegal, pois 
para se conseguir um visto para 
estudos, trabalho ou turismo, há 
muita burocracia, que vai desde in-
formações sobre renda, para saber 
se a pessoa tem como se manter no 
país, escolaridade, antecedentes de 
conduta e entre outros obstáculos 
legais. 

De forma ilegal o imigran-
te só precisa contatar e pagar as 
quadrilhas de “coyotes”, grupo de 
pessoas, brasileiros, mexicanos e 
latinos, que conhecem a fronteira 
e as rotas de entrada ilegal para fu-
gir dos postos e patrulhas da polí-
cia americana, entretanto as vezes 
dá errado e a tentativa acaba em 
prisão e deportação, já havendo 
ocorrido casos de mortes por haver 
interesses de traficantes de drogas 
também envolvidos na região da 
fronteira entre o México e os Esta-
dos Unidos.

Ronaldo Santo acredita que 
o que contribuiu para Rondon do 

Pará se destacar como fornecedor 
de imigrantes para o exterior ocorre 
em razão da população de Rondon 
do Pará ser formada basicamente 
por pessoas oriundas dos estados 
de Minas Gerais, Bahia e Espírito 
Santo, três estados brasileiros que 
têm a tradição do “espírito aventu-
reiro” pela busca do novo, que im-
plicaria a busca por novas terras, 
novas oportunidades. Para Ronal-
do, contribuiria também para isso, 
a diferença cambial do dólar em 
relação ao real, o que possibilita 
um ganho maior em menos tem-
po de serviço e a possibilidade de 
conquistar estabilidade financeira 
e a realização de determinados so-
nhos de consumo, impossíveis de 
conquistar trabalhando no Brasil. 

Ronaldo, diz que usou o 
dinheiro, ganho no estrangeiro, 
construindo casa própria, carro, 
investiu nos estudos e montou sua 
escola de Inglês. A fala de Ronal-
do, sobre como investiu os dólares 
ganhos no exterior, corrobora e 
confirma o que se ouve de Andreia 
Sardinha, 45 anos, moradora da 
cidade que já morou por 10 anos 
em Portugal e com o dinheiro que 
ganhou trabalhando lá, comprou a 
casa onde mora e ajudou a família. 
Investir em imóveis, rural e urba-
no, construir casa, ajudar as famí-
lias é o que fazem os imigrantes de 
Rondon do Pará.

A cultura de imigração dos 
rondonenses foi e é estimulada 
pela situação socioeconômica do 
município e, também, pela respos-
ta econômica positiva que obtive-
ram parte dos imigrantes. Durante 
a última crise econômica mundial 
e os anos que se seguiram, houve 
uma retração na imigração, porém, 
com a estabilização da economia 
mundial e a alta do dólar, os ron-
donenses voltaram a imigrar.

Imagem: Pixabay
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Cidade

O trabalho infantil no ano 
2019 na região de Rondon do Pará 
tem se agravado, segundo Tharlis 
Venturini, assistente social do mu-
nicípio. Para a especialista, a ten-
dência desse crescimento diz res-
peito à falta de emprego dos pais 
dessas crianças, e também de de-
missão dos mesmos. A questão do 
trabalho infantil desdobra-se em 
prejuízos para as crianças e adoles-
centes, como evasão nas escolas, 
problemas com desenvolvimento 
sociocultural, consequências físi-
cas, mentais, entre outros, segundo 
argumenta a professora Leila Ro-
drigues. 

Segundo o Ministério do 
Trabalho, há prejuízos visíveis 
para essas crianças em trabalho 
infantil, e os que exploram esse 
trabalho podem ser indiciados por 
crime e serem presos. Essas crian-
ças e adolescentes têm em média 
de 5 a 17 anos de idade, e de acor-
do com os dados do Departamen-
to Intersindical de Estatísticas e 
Estudo Socioeconômico - DIEE-
SE de 2014, o trabalho infantil no 
Pará alcançou em média cerca de 
10,66%, o que representa aproxi-
madamente 222 mil e 781 casos de 
exploração de trabalho infantil, fa-
zendo com que o Pará se torne no 
ranking do país o quarto maior, na 
questão do trabalho infantil.

Para Tharlis, os dados da re-
gião de Rondon do Pará são alar-
mantes, foram computados 495 ca-
sos de trabalho infantil entre 2014 
e 2015, denunciados e oficializa-
dos nos órgãos responsáveis. 

Outro fator relacionado ao 
trabalho infantil, diz respeito ao 
abuso doméstico pelos familiares. 
Segundo Leiliane Jorge da Silva, 
conselheira tutelar do município, o 

Trabalho infantil em Rondon do Pará passa dos 400 casos em dois anos
Por Juraci Denoni Júnior

“Conselho não trabalha diretamen-
te com essa demanda, ele só re-
quisita serviços para outros órgãos 
responsáveis pelo trabalho infan-
til para tratar de maneira correta 
e eficaz, sendo assim o conselho 
trabalha com denúncias de abuso 
infantil”. Para Leiliane há histórias 
desse tipo de denúncia, como foi 
o caso de uma mãe que explorava 
a filha dentro de casa e saia para 
bares, obrigando sua filha a fazer o 
trabalho doméstico até o momento 
de sua chegada. Essa criança de 
10 anos era exposta ao trabalho 
doméstico, obrigada pela sua mãe, 
além de agressões constantes e 
do medo de não cumprir com as 
obrigações impostas.

Hoje o crime de trabalho in-
fantil é mais veiculado entre a so-
ciedade. Para Tharlis, antigamente 
não se importavam com esse pro-
blema social. Todavia a profissio-
nal em assistência social afirma 
a necessidade de divulgação do 
trabalho infantil como crime e o 
respaldo jurídico do Ministério 
do Trabalho e da assistência dos 
órgãos municipais como o Conse-
lho Tutelar, Centro de Referência 
de Assistência Social (CRAS), e o 
Centro de Referência Especializa-
da de Assistência Social (CREAS). 

Nos casos de Rondon do 
Pará, a assistente social explica 
sobre os encaminhamentos de me-
nores trabalhando em lava-jato, 
ganhando pouco, além dos casos 
de meninas sendo exploradas na 
prostituição, e outras denúncias de 
exploração de trabalho infantil em 
carvoarias e outros locais, inclusi-
ve na própria casa.  

Ainda na descrição dos ob-
jetivos do CREAS, Tharlis enfati-
za que o órgão é responsável pela 

conduta dos casos que envolvam o 
trabalho infantil. O CREAS facili-
ta com alguns trabalhos, iniciando 
na conscientização via palestras 
e falas preventivas até a retirada 
dessas crianças e jovens, ao acom-
panhamento familiar. Junto com a 
Procuradoria do Trabalho de Ma-
rabá, o CREAS realiza palestras 
mensalmente de conscientização 
em escolas e na área rural da cida-
de de Rondon do Pará. Para Tharlis 
há “bons resultados de diminuição 
desses casos na nossa região”. Um 
desses exemplos é a implantação 
do Projeto Ações Estratégicas do 
Programa de Erradicação do Tra-
balho Infantil (AEPETI), que foca 
em cidades com alto índice de tra-
balho infantil, em específico, com 
municípios com número acima de 
400 casos. Nesse projeto os traba-
lhos de prevenção e assistência são 
associados às atividades e ações do 
CREAS e, em conjunto, realizam 
possibilidades de resgate de vida 
dessas crianças e jovens. 

Um outro problema associa-
do ao trabalho infantil é a evasão 
escolar e apatia desses estudan-
tes no convívio escolar. Segundo 
Luanna Cabette, psicóloga, o tra-
balho infantil pode desencadear 
vários transtornos psicológicos, 
comprometendo o aprendizado e 
também o avanço no grau de es-
colaridade, além de uma série de 
questões na saúde física, como por 
exemplo, “há um amadurecimento 
precoce da criança e do adoles-
cente e esse senso de responsabi-
lização pode gerar eventuais com-
portamentos ansiolíticos, podendo 
desencadear outros transtornos 
psicológicos”.

n
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Especial — Mobilidade Urbana
Mobilidade urbana: aos 37 anos, Rondon do Pará enfrenta problemas e falta de investi-
mento em mobilidade
Por João Pedro dos Santos Carvalho

Rondon do Pará, com apro-
ximadamente 50 mil habitantes,
segundo dados do Instituto Bra-
sileiro de Geografi a e Estatística
– IBGE de 2018, comemora 37 
anos de emancipação em 2019,
entretanto o município ainda pas-
sa por problemas de infraestrutura,
falta de planejamento, estagnação 
fi nanceira e defi ciência dos trans-
portes públicos e da mobilidade 
urbana.

Segundo dados da secretaria 
de Obras, Transporte e Urbanismo,
Rondon do Pará apresenta assime-
tria asfáltica, dos 52,87% das ruas
e vias pavimentadas 74,48% estão 
no centro da cidade, enquanto 26%
estão nos bairros de Jaderlândia, 
Miranda e Recanto Azul. Sendo
que os piores índices estão nos 
bairros Gusmão e Novo Horizonte, 
que juntos somam 0,52% da malha 
asfáltica. O resultado é o prejuízo 
do deslocamento das populações 
periféricas, impactando principal-
mente as pessoas portadoras de ne-
cessidades especiais.

Weverton de Jesus Rocha, 
estudante do Curso de Jornalismo 

da Unifesspa e cuidador de ido-
sos, relata a difi culdade de andar 
com pessoas idosas. “Em Rondon
não temos calçadas adaptadas, fal-
tam rampas, temos ruas com mui-
tos buracos e desordenamento do 
trânsito. E isso é bem difícil por-
que não se respeita as pessoas ido-
sas”. Outro problema é a ausência
de transporte público, limitando o 
meio de locomoção da comunida-
de rondonense. Para Beatriz Cris-
tina, estudante do Ensino Médio, 
por Rondon do Pará não apresentar 
transporte coletivo, sente-se pre-
judicada “moro muito distante da 
escola e preciso andar 3 km, da es-
cola para a casa, isso é cansativo, e 
quando vou para à escola de bici-
cleta temos que fi car desviando de 
carros e motos para não ser atrope-
lada”, diz revoltada.

Segundo dados do Plano Di-
retor de Rondon do Pará, de 2013,
a Prefeitura lançou um planeja-
mento local de mobilidade urba-
na, com participação da população 
local. Esse Plano tinha a intenção 
de reestruturar a zona urbana, de-
vido a perspectiva de investimen-

tos para a cidade como: indústria 
de alumínio, a produção de soja e 
construção da ferrovia norte-sul.
Nesse Plano o município criava a 
Zona de Eixo Estruturante (ZEE), 
que abrangeria o perímetro de in-
fl uência da rodovia Marechal Ron-
don. Nele também o município 
deveria criar 7% de vagas de esta-
cionamento para idosos e pessoas 
portadoras de necessidades espe-
ciais, além de elaborar um plano
de mobilidade que contemplasse 
a rede cicloviária, urbanização e 
adequação das ruas arteriais, obras
de lazer, cultura e esporte.

Nesse Plano é disponibilizada 
a forma da pesquisa realizada, em 
que as necessidades da população
de Rondon do Pará foram ouvidas. 
Foram aplicados 154 questionários 
nas reuniões e audiência, e 17 res-
pondidos por meio do site, soman-
do 171 questionários aplicados. 

Desse total, 97% dos ron-
donenses acham que o trânsito de 
Rondon do Pará é inseguro, 82%
dos entrevistados reprovam as cal-
çadas sem acessibilidade, e 80% 
da população diz que é necessário
a implantação de ciclovias.

Na pesquisa também foi 
constatado que 87% dos rondo-
nenses acham que é necessário o
transporte coletivo, contra 13% 
achando indispensável. Sete anos 
depois da elaboração do Plano Di-
retor, o problema da mobilidade 
urbana em Rondon do Pará ainda 
é factual. Segundo Arnaldo Costa, 
Prefeito do município, o Plano Di-
retor de 2013 deve ser reconfi gura-
do, e ao mesmo tempo, reduzido. 
Costa afi rma que a gestão anterior 
elaborou o Plano com gastos acima 
da arrecadação da cidade, e que o 
Plano atual foi reavaliado e refor-

Trecho de início da obra da ciclovia na rodovia Marechal Rondon. Foto: João Pedro dos Santos Carvalho
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mulado, com a intenção de atender 
com mais rapidez os rondonenses.

Sobre a questão do plano de 
mobilidade urbana de 2013, Cos-
ta explica “o projeto teve que ser 
readequado, pois não abrangia a 
questão da educação no trânsito, 
obras bastantes audaciosas, gastos 
bastante elevados, não foi incluído 
sinalização vertical, determinação 
das lombadas e radares”.

Na questão de acessibilida-
de o Prefeito esclarece a urgência 
do quadro atual, entretanto afi rma 
existir “difi culdade de planejar, 
pois precisaria reordenar as calça-
das existentes que são uns verda-
deiros obstáculos de mais de um 
metro de altura, e que a Prefeitu-
ra está discutindo um projeto de 
padronização de calçadas, e que 
estão previstos nas obras de as-
faltamento com sarjetas, meio fi o 
e calçamento com rampas, para as 
pessoas com necessidade de loco-

moção”.

Para o Prefeito o transporte 
público ainda não é necessidade, 
visto que a cidade é pequena e de 
fácil acesso. “Não temos poten-
cial para o investimento e devido 
a não termos difi culdades de des-
locamento para outros bairros, no 
Plano Diretor empresários fi zeram 
levantamentos. Mas não desper-
taram interesse de investimento, 
mesmo com a contrapartida da 
Prefeitura. Mas no futuro próximo 
quando a cidade tiver um acrésci-
mo da população, será reavaliado a 
questão”, e sclarece.

Em complemento com a fala 
do Prefeito, Gildazio Rodrigues, 
Secretário de Administração, res-
salta que “a Prefeitura de Rondon 
do Pará passa por momentos fi nan-
ceiros difíceis, mas que há projetos 
de melhoria da trafegabilidade e 
que o momento é de cautela e equi-
líbrio das contas públicas. E que os 

projetos da antiga gestão foram re-
visados e readequados para entrar 
no orçamento da Prefeitura e que
essa gestão está trabalhando para 
melhoria da cidade”.

João Malcher, Secretário de 
Obras, Urbanismo e Transporte, 
explica o empenho da Prefeitura 
em pavimentar ruas com calça-
mento, mesmo em momento de 
crise “esse ano a cidade começou a
obra de ciclovia que está a todo va-
por, na avenida Marechal Rondon, 
com orçamento estadual e munici-
pal de 2.023.986,51 reais com pra-
zo de 180 dias”.

Apesar das explicações, os 
problemas de locomoção são visí-
veis pela população local, e não há,
portanto, perspectiva a curto prazo 
de planejamento público para mi-
nimizar o défi cit de mobilidade ur-
bana.

n

Estima-se que cerca de mais 
de 1 milhão de mortes são causa-
das por acidentes/ano no Brasil.
Em Rondon do Pará, nos anos de 
2016, 2017 e 2018 os percentuais 
de óbitos chegaram a 27%, sendo 
a maioria dos acidentes causados
por motos e condutores menores 
de idade, segundo dados do diretor
Vansiel Santos, do Departamento 
Municipal de Trânsito - Demutran.

A problematização do es-
paço urbano de Rondon do Pará
se dá por inúmeros fatores, além 
da população não se educar com 
questões mínimas de segurança, 
há poucas placas que sinalizem os
diferentes pontos e bairros da cida-
de, pois a maioria das sinalizações 
fi cam localizadas na região do 
centro. A pergunta é: e os bairros?

Falta de sinalizações em Rondon do Pará problematiza trânsito para condutores e pe-
destres
Por Mauremila da Silva Andrade

Como eles fi cam?
O trânsito é o meio essencial 

e único pelo qual as sociedades se
deslocam, pelo qual se exerce pa-
péis sociais, como de motoristas,
ciclistas e pedestres. Diariamente 
nas cidades há um fl uxo expres-
sivo de pessoas e veículos, que 
trafegam realizando seus afazeres
cotidianos. Com a pressa e a fal-
ta de sinalização adequada, essas
pessoas se sentem muitas vezes in-
seguras de trafegarem em algumas
vias.

Para o pedestre Derli Timó-
teo, ainda há muito desrespeito 
dos motoristas, principalmente nas
faixas. Segundo ele, há alguns dias 
quase foi atropelado, pois estava
passando na faixa e um motoci-
clista passou em alta velocidade e 

não parou.

Com cerca de 50 mil habi-
tantes, segundo dados do Instituto 
Brasileiro de Geografi a e Estatísti-
ca – IBGE de 2018, parte da popu-
lação de Rondon do Pará questio-
na sobre a falta de sinalizações nas
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ruas, nos bairros e principalmente 
na divisa, entre a BR 222 com a
Avenida Marechal Rondon, pois 
neste local há maior número de
pessoas, veículos e principalmente 
caminhões.

Para o motorista Nilton An-
drade, a implantação do semáforo
seria de grande importância para a 
boa fl uidez da BR 222, e Av. Ma-
rechal Rondon, já que neste local 
a quantidade de pessoas e veículos
é expressiva. Com o semáforo na-
quela área seria evitado acidentes,
pois teria a sinalização tanto de 
quem chega na cidade, como para
quem já está trafegando nela.

Sobre a importância da si-
nalização para João Malcher, Se-
cretário de Obras, Transporte e 
Urbanismo da cidade “Foi uma
das primeiras coisas que fi zemos 
quando assumimos, fi zemos a si-
nalização de boa parte da cidade, 
foram sinalizadas ruas tanto na
vertical quanto na horizontal, con-
tudo precisamos melhorar a cultu-
ra dos motoristas, não adianta ter 
uma sinalização adequada, se não
houver a colaboração e compreen-
são dos condutores”. Conquanto
para a pedestre Devanete Silva, 
haveria mais respeito se houvesse
sinalização por semáforo, pois o 
maior problema para ela está na
locomoção dos pedestres, portan-
to, havendo sinalização seria obri-
gatória a parada.

Com isso nota-se a insatis-
fação entre os entrevistados em 
relação à falta de sinalizações e
problemas no trânsito decorren-
tes dessa ausência. Ao andar pelas 
ruas, se percebe a insegurança de
algumas pessoas, por exemplo, o 
medo de esperarem na faixa de pe-
destres, o que acontece principal-
mente com as pessoas mais idosas 
e as quais não têm acompanhantes, 
pois muitas vezes os veículos não 
param e ainda outros podem passar 

em alta velocidade. Nos casos dos 
motociclistas há as irregularidades 
de alguns não usarem capacete, 
outros portarem o celular em 
mãos, fatores que tornam o trânsito 
perigoso e conturbado.

Para a pedestre Vanísia So-
bral, o rondonense não é educado 
no trânsito, há uma defi ciência de 
agentes servidores para realizar 
as fi scalizações necessárias, o que 
acaba deixando a desejar nessa 
questão, além da imprudência de 
alguns pais, que entregam veículos 
para jovens e crianças menores de 
idade conduzirem, para ela essa é 
uma questão cultural.

É uma pressa constante de 
quem vai e vem, muitos trafegam 
errado e querem explicações 
dos órgãos públicos, conquanto 
primeiramente deve-se haver uma 
educação, todo procedimento no 
que se refere à população, como 
sendo condutores de veículos e 
também quanto pedestres.

Sinalização e educação pre-
ventiva

Segundo os dados do Demu-
tran, referente aos anos de 2016,
2017 e 2018, foram 2.118 casos de 
acidentes envolvendo motos, uma
estatística considerada média para 
Rondon do Pará.

Um dos fatores que colabo-
ram para a diminuição de aciden-
tes evolve educação preventiva. 
Em Rondon do Pará, quais são as 

propostas e campanhas de preven-
ção de acidentes de trânsito? No
mês de maio de 2019 a Prefeitu-
ra, em parceria com o Demutran,
afi rma ter realizado a campanha 
“maio amarelo”, com o objetivo de
prospectar uma cultura preventiva 
na cidade.

Sobre os acidentes ocorridos 
na cidade, o secretário Malcher
explica: “Um dos problemas dos 
acidentes é a imprudência, eles po-
dem acontecer, porém se o condu-
tor estiver usando os objetos que a
lei exige, tais como o capacete e o 
cinto de segurança, pode-se evitar
um problema maior”, como a mor-
te dos envolvidos.

Sobre as placas de sinali-
zação, o secretário enfatizou que
“existem setas colocadas em algu-
mas ruas, que sinalizam mão úni-
ca, mas as pessoas continuam an-
dando na contramão, um exemplo 
disso está na rua Nossa Senhora 
Aparecida, se formos observar, a 
população trafega errado naquela 
área”, para ele “a secretaria fez o 
que deveria fazer, o que falta são 
as pessoas obedecerem”.

O trânsito deveria ser um 
lugar de bem-comum, um espaço 
preservado, de simples acesso e 
compreensão, mas para isso é ne-
cessário a consciência de que neste 
local possuem regras e condições 
exigidas para locomoção, como 
em qualquer meio em que haja 
convívio entre grupos sociais e so-
ciedade.

O estudo Empresa Brasil de 
Comunicação, Agência Brasil - 
EBC, comprova que a maior parte 
das cidades brasileiras são pensa-
das apenas para carros, assim ci-
clistas e pedestres fi cam no meio 
de um caos. Contudo, quando não 
há um planejamento abordando o 
tema, percebe-se quem serão os 
mais prejudicados, os mais vulne-
ráveis, no caso ciclistas e pedes-
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tres.

A moradora da cidade Marle-
ne Gomes avalia que além do des-
respeito, já ouviu de motociclistas 
que “na faixa não iriam parar”. 
Observando a cidade, verifi cou 
que nos horários de almoço e fi nal 
do dia há um expressivo núme-
ro de pessoas que andam nas pis-
tas, são crianças, jovens e idosos, 
ela enfatizou: “é preciso respeito 
e atenção, falo de uma parte dos 
condutores, que infelizmente não
têm cuidado com a própria vida, 
e ainda colocam a vida de outras 
pessoas em risco”. Para ela seria
necessário um guarda pelo me-
nos nas faixas, para ajudar não só 
na segurança viária, mas também
pessoas idosas que andam desa-
companhadas como ela.

Essa foi uma das questões 
abordadas com o secretário, insti-
gado se existia algum tipo de pla-
nejamento para idosos, Malcher 
pontua: “nós não temos um traba-
lho específi co para essa questão, o 
que nós vamos trabalhar no mo-
mento serão as sinalizações para as 
pessoas portadoras de defi ciência” 
e completou “o mais importante 

é que dentro do município nós já 
temos um plano de mobilidade ur-
bana”.

O secretário também reco-
nheceu que é preciso haver mais 
lombadas nas frentes das escolas e 
em pontos de parada, pois para ele 
a cidade já está desenvolvendo-se 
satisfatoriamente em questões de 
plano de mobilidade.

O motorista Hailton Santos 
já presenciou muitas batidas que 
acontecem no cruzamento entre as 
ruas Carlos Lacerda e Cametá, se-
gundo ele o excesso de velocidade 
é o que mais provoca esses aciden-
tes, “se não fosse as lombadas que 
têm na rua, aconteceria tragédia 
piores”, como a morte dos envol-
vidos.

Para o futuro, o secretário de 
obras planeja implantar na cidade 
rotatórias que são mais conhecidas 
como “bolachas”, “largo” ou “pra-
ça”, elas possuem formato circu-
lar e dão acesso à várias ruas, ou 
seja, o trânsito se movimenta em 
sentido giratório, por isso ganham 
esse nome e são designadas como 
rotatórias. Portanto, existe a pre-
tensão de diminuir a quantidade de 

sinais de trânsito, tais como sinali-
zação por semáforos, explicou: “o 
objetivo não é colocar semáforos, 
é educar as pessoas para trafega-
rem nos seus limites, com áreas de 
travessia e as rotatórias, que dão a 
preferência de acordo com o fl u-
xo”, argumenta Malcher.

Em relação à manutenção 
das ruas, Malcher declarou que 
já estão sendo realizados reparos
e novos asfaltos, disse ainda que 
a Prefeitura pretende resolver os 
problemas do bairro Parque Elite,
que se encontra em condições crí-
ticas de tráfego. O secretário tam-
bém solicitou calma e compressão
da população, afi rmando: “nós 
queremos realizar um trabalho de-
fi nitivo”.

Ainda sobre a implantação 
de redes semafóricas, o secretário 
explicou que “não há um projeto, 
nem datas para isso, o que no mo-
mento estamos programando é rea-
cender as ruas trazendo novas pin-
turas, visto que a tinta já está fraca 
em alguns pontos, esta é a previsão 
para este ano (2019)”.

Imagens: Pixabay
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Leishmaniose cresce no País: Dados na região norte e nordeste são maiores
Por Vanessa Dill Lupatini

Nos últimos anos a doença 
da leishmaniose aumenta em ritmo 
acelerado no Brasil. Os últimos 
dados divulgados pelo Ministério 
da Saúde no ano de 2017 foi de 
4.103 casos registrados da doença 
em pessoas, sendo que em 1990 o 
número era de 1.944 casos, sendo 
assim o número mais que dobrou 
nesses 27 anos. As regiões com 
maiores índices da doença são o 
norte e nordeste do País.

Rondon do Pará está no su-
deste paraense, localizado a 523 
quilômetros da capital Belém, é 
considerado um município endê-
mico, de acordo com a Secretaria 
de Saúde da cidade.

A doença é causada por um 
protozoário do gênero leishmania, 
a transmissão é por meio do mos-
quito conhecido como “palha” ou 
“birigui” que, ao picar o animal in-
fectado, contrai a doença e, assim, 
ao picar o ser humano, transmite a 
doença.

 A coordenadora da Vigi-
lância Sanitária e Veterinária de 
Rondon do Pará, Márcia Lacerda, 
explica: “o cão é considerado prin-
cipal reservatório da doença. Seus 
principais sintomas são: emagreci-
mento, problemas de pele, queda 
de pelo, crescimento das unhas, 
que é chamado de onicogrifose, 
eles ficam com apatia, tristeza e 
com secreção nos olhos. No ser 
humano a doença é ainda mais sé-
ria, porque ataca as vísceras e não 
apresenta muitas vezes lesão na 
pele, mas tem o aumento do fígado 
e baço que é chamado de hepatoes-
plenomegalia, também apresenta 
anemia profunda, queda de pla-
quetas, e a pessoa se não for tra-
tada em tempo pode evoluir para 
óbito. Essa doença é considerada 

alta taxa de mortalidade.” 

Realizou-se um inquérito 
canino no período de 2018-2019, 
no qual profissionais da saúde fo-
ram de casa em casa nos bairros 
de Rondon do Pará, para coleta-
rem sangue em cachorros, com a 
finalidade de detectar a doença. O 
resultado mostrou que de 937 tes-
tes realizados, 350 deram positivo 
para a doença.

A Secretaria Municipal de 
Vigilância Sanitária não tem re-
gistro do número de animais aban-
donados nas ruas, mas é notório a 
quantidade de cães nas ruas, e por 
estarem sujeitos a todo tipo de con-
taminação de lixo e esgoto a céu 
aberto na cidade, ficam mais pro-
pensos a serem picados pelo mos-
quito, e assim à população rondo-
nense aumenta o risco de contrair 
a doença. 

De acordo com a coordena-
dora Márcia Lacerda, a cidade não 
dispõe de um centro de Vigilância 
de Zoonose para cuidar desses ca-
chorros, pois segundo ela, a Pre-
feitura ainda não tem um esquema 
montado para capturar esses ani-
mais “porque não se pode capturar 
um animal e eutanasiar sendo que 
ele não é positivo, o certo é fazer a 
castração e colocar para a adoção, 
mas como não tem o lugar para 
manter esses animais nada disso é 
possível fazer”.

Eilla Ramalho de Deus, Se-
cretária de Saúde de Rondon do 
Pará, falou sobre o caso de um 
trabalhador da cidade que foi de-
tectado com a doença em São Pau-
lo, porém este mesmo trabalhador 
residiu em outros municípios en-
dêmicos e por isso não foi oficial-
mente registrado como caso en-
dógeno de Rondon do Pará. Eilla 

falou também que ainda não tem 
exatamente uma campanha para 
conscientizar a população, mas 
existe planos para realizar essas 
ações de educação em saúde, sen-
do que já foram realizadas pales-
tras para todos os profissionais de 
saúde, inclusive os agentes de en-
demias e agentes comunitários, os 
quais possam orientar a população.

Sobre a Unidade de Vigi-
lância de Zoonose, a coordenado-
ra Márcia Lacerda e a secretária 
Eilla Ramalho de Deus aguardam 
respostas dos gestores da cidade, 
que seguem em busca de emen-
da parlamentar para a construção 
dessa unidade, a qual é um projeto 
que requer alto recurso financeiro, 
para montar a unidade e mantê-la. 
A partir desse cenário de espera es-
tagna-se o trabalho dos profissio-
nais de saúde e tende a agravar a 
situação da doença na cidade.

n

Segundo o Ministério da Saúde, a 
prevenção da Leishmaniose Vis-
ceral ocorre por meio do comba-
te ao inseto transmissor. É possível 
mantê-lo longe, especialmente com 
o apoio da população, no que diz 
respeito à higiene ambiental. Essa 
limpeza deve ser feita por meio de:

l Limpeza periódica dos quintais, 
retirada da matéria orgânica em de-
composição (folhas, frutos, fezes 
de animais e outros entulhos que fa-
voreçam a umidade do solo, locais 
onde os mosquitos se desenvolvem). 

l Destino adequado do lixo orgâ-
nico, a fim de impedir o desenvol-
vimento das larvas dos mosquitos. 

l Limpeza dos abrigos de animais 
domésticos, além da manutenção de 
animais domésticos distantes do do-
micílio, especialmente durante a noi-
te, a fim de reduzir a atração dos fle-
botomíneos para dentro do domicílio.
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Meio Ambiente
Impactos ambientais do lixo no Rio Ararandeua, em Rondon do Pará
Por Vanessa Lopes

Rondon do Pará é abastecido 
pelo Rio Ararandeua, o qual apre-
senta sua nascente no estado do 
Maranhão e faz longo percurso até 
sua origem no Rio Capim, no Pará.
O Ararandeua foi o motivo da ha-
bitação de pessoas em diversos lu-
gares da região, pois representava 
a vida ribeirinha e seus hábitos a 
partir do rio, contudo já existiam 
nativos no entorno da cidade de 
Rondon do Pará, como os povos 
indígenas, dentre eles o Gavião 
Parkatêjê.

Conforme aglomeravam-se 
pessoas na região, viu-se a neces-
sidade de fundar uma vila, a então 
Vila Rondon; tempos depois, em 
1982, essa Vila passou pelo proces-
so de emancipação, e instituciona-
lizou-se como cidade Rondon do 
Pará, assim, urbanizando-se sem 
planejamento socioambiental pré-
vio. Um dos resultados desse não 
planejamento foram os problemas 
ligados às enxurradas frequentes. 

Como solução, a curto prazo, 
a Prefeitura da época construiu ga-
lerias, para a captação dessas águas
até o rio Ararandeua, entretanto, 
como os dutos dessas galerias pas-
savam pela cidade, a população
achou viável canalizar seu esgoto 
nelas, ao invés de construírem fos-
sas sépticas em suas residências,
como explica Márcia Miranda de 
Azevedo, atual Secretária de Meio
Ambiente de Rondon do Pará.

Essas galerias abarcam 
grandes estruturas, a ponto das 
chuvas intensas levarem consigo
todo o lixo urbano, e os resíduos 
domésticos da população – justa-
mente, porque o município não 
possui o serviço de Saneamento
Básico (tratamento de água e esgo-
to), fato que confronta com a Lei: 
11.445/2007, que ao estabelecer a 

Política Nacional de Saneamento 
Básico, indica sobre os setores de 
saneamento para a sua legitimida-
de no território nacional, e não so-
mente nos dois quesitos de coleta e 
tratamento, abrangendo, portanto, 
a drenagem urbana; abastecimento 
de água potável; esgotamento sani-
tário e resíduos sólidos. 

Hoje, o município com cer-
ca de 50 mil habitantes, segundo 
dados do Instituto Brasileiro de 
Geografi a e Estatística - IBGE de 
2018, enfrenta o problema am-
biental, pois a poluição do rio Ara-
randeua – que todos os dias recebe 
quantidade signifi cativa de lixo ur-
bano – impede, muitas das vezes, 
a oxigenação da água no local, o 
que afeta diretamente a qualidade 
da água e a vida dos peixes, além 
de formar um lixão a céu aberto, 
quando os enormes galhos das 
árvores impedem a correnteza de 
levar os lixos que as galerias con-
duziram até o local.  

As pessoas que moram na vi-
zinhança do rio falam do possível 
perigo dessas galerias acabarem 
com os espaços de lazer da comu-
nidade, pois o rio perpassa balneá-
rios que recebem banhistas diaria-
mente. Para João Batista, caseiro 
de um balneário local, a Prefeitura 
é conivente com a poluição dos 
rios, à medida que conhece a situa-
ção; as tubulações; e os impactos 
que as galerias provocam, e não 
intervém com providências. 

Já para Marcia Miranda, o 
município não tem o sistema de 
esgoto (coleta e tratamento), “o 
que temos no município são gale-
rias para a captação de águas plu-
viais. Estas galerias foram cons-
truídas no início, em que a cidade 
estava sendo estruturada, devido
a constantes enxurradas no local 
e que inclusive, lamentavelmente,
já morreram pessoas por isso. Não 
foi proposital, a construção das
galerias para a condução do lixo, 
foi a população que canalizou os
seus esgotos nos dutos, ao invés 
de construir suas fossas sépticas.
Porém, tudo isso porque nós não 
temos o sistema de esgoto, o que
temos é a lei do Plano de Sanea-
mento B ásico; resíduos sólidos; 
etc. [...] o que falta é a verba, mas 
temos toda vontade do mundo para
começar as obras”.

Para o morador rondonense, 
Dionísio Almeida, a poluição dos
rios é um crime ambiental, por po-
luir um recurso natural de todos, e
que a Prefeitura já era para ter uma 
Usina de reciclagem, ou contra-
tar uma empresa terceirizada que 
prestasse o serviço. Para Almeida,
além de reciclar o lixo, essa Usina 
geraria receitas e ainda empregaria
os catadores do município. Quan-
to aos responsáveis, explica que 
“o papel do poder público é agir 
com medidas sanativas por meio
de ações sobre a causa, e a popu-
lação deve procurar educar-se para 
que não cometa atrocidades como 
estas, como: o despejo de dejetos 
e lixos no chão para não irem para 
os dutos, mas ambos são responsá-
veis. A solução está, portanto, na 
educação ambiental, em que todos 
se envolvam com a causa, e real-
mente faça valer a pena a ideia de 
sustentabilidade urbana”.

Imagem: Pixabay
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O Gostador de Rondon (Livro) 

LUGAR DE LIXO É NO LIXO

(Dionísio Almeida)

Lugar de lixo é no lixo

Seu lixinho forma um lixão

Se formos gente de capricho

Daremos uma grande lição

Não deixe seu lixo por aí

Ponha ele na sacola

Nós vamos te aplaudir

Comece a fazer isso agora

              [...]

Não jogue lixo na rua

Não me canso de insistir

A cidade não é só tua

Não adianta discutir

Empresário e comerciante

Não importa a sua idade

Professor e estudante

Cuide bem desta cidade

              [...]

De dia ou de madrugada 

Faça calor ou faça frio

A chuva forma enxurrada 

O lixo vai parar no rio

Nosso rio, nossa riqueza 

Nós devemos preservar 

Quem ama a natureza 

Nunca deve descuidar.

Imagem: Pixabay

Cultura
Trabalho artesanal: Artesãos locais relatam não terem trabalho valorizado na cidade
Por Kawane Ricarto

A cidade de Rondon do Pará 
conta com diversos tipos de tra-
balhos manuais, que utilizam ma-
téria-prima natural para produzir 
objetos associados à cultura popu-
lar. O artesanato atualmente se vê 
valorizado em poucas regiões do 
país, pois com o Art.2º do Estatu-
to do artesão, foram apresentadas 
leis com objetivos de: “a) Identi-
ficar os artesãos e as atividades 
artesanais, conferindo-lhes maior 
visibilidade e valorização social e 
contribuindo, também, para a dig-
nificação das profissões ligadas ao 
artesanato; b) Contribuir para uma 
adequada definição e ajustamento 
das políticas públicas afirmativas 
objetivando a proteção da ativida-
de, a organização e a qualificação 
profissional dos artesãos; c) Refor-
çar a consciência social da impor-
tância das artes e ofícios artesanais 
como meio privilegiado de preser-
vação dos valores da identidade 
cultural do País e como instrumen-

to de dinamização da economia 
solidária, da renda e da ocupação 
a nível local”. 

No entanto, na cidade de 
Rondon do Pará, alguns artesãos 
relatam não terem seu trabalho 
prestigiado pela sociedade.

Segundo Eurico Ezaquiel 
Marques, sapateiro local, os desa-
fios dos trabalhos manuais enfren-
tados por ele são inúmeros, Mar-
ques relata ter perdido a melanina 
de uma parte do dedo, por ter con-
tato direto com as substâncias no-

Eurico Marques, sapateiro local de Rondon do Pará, trabalha como artesão na “Sapataria Fé em Deus”. Foto: 
Alexandra Manuela
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civas da cola de sapateiro e a pou-
ca remuneração do trabalho, que 
dificulta a sua qualidade de vida.

Edmilson Monteiro de Mou-
ra, artesão, conta seus conheci-
mentos sobre o trabalho que foi ad-
quirido por meio da curiosidade e 
experiência, pois não teve contato 
com o trabalho de uma forma teó-
rica. Sua criatividade, desempenho 
e paixão por essa arte estiveram à 
frente de suas dificuldades. Seus 
trabalhos então são produzidos por 
meio de ferramentas que ele mes-
mo constrói e são contemplados 
por fontes de água, paliteiros, va-
sos feitos de cimento, casinhas de 
pássaros, mesas, luminárias, cabos 
de faca de madeira, prateleiras e 
vários outros.

O artesão Moura utiliza 
materiais reciclados, muitas ve-
zes, para produzir seu artesanato, 
juntamente com sua esposa Oze-
nir Lopes de Moura, pois ela faz 
o acabamento do trabalho por ele 
produzido, decorando as peças, 
e ela também produz bonecas de 
abajur, galinhas decorativas, e 
fontes com o reaproveitamento de 
produtos já utilizados, e de acordo 

com Moura: “Pegamos uma parte 
do lixo da cidade e transformamos 
em luxo”. Mesmo com apenas um 
braço, Moura exercita sua ativida-
de como uma forma de lazer, ou 
como ele diz, é um: “hobby”, e ele 
vê o artesanato como uma magia: 
“o artesão é como um mágico, ele 
tira da onde não tem, para por onde 
não cabe”.

Do reciclado de Moura, aos 
panos de prato, pinturas, apliques 
em sandálias, bordados em almofa-
das, ursinhos de pelúcia em pano, 
tapetes, biquínis de crochê, a arte-
sã Filomena da Silva, traz seu tra-
balho artesanal nas feiras em Ron-
don do Pará. Segundo Filó, como 
gosta de ser chamada, descreve so-
bre o esforço do trabalho artesanal 
e afirma que os apreciadores locais 
gostam do artesanato, mas ainda 
acham caro. Já o “poder público, 
assegura um suporte aos artesões 
e ajuda nas propagandas dos tra-
balhos e na parte da logística”. A 
Secretaria de Assistência Social 
também contribuiu na confecção 
da carteira do artesão, que é válida 
em todo território nacional e faci-
lita na exposição do artesanato em 

qualquer feira no Brasil. Para Filó, 
hoje, não existem reposições desse 
trabalho, pois os jovens não sentem 
interesse em fazer artesanato, 
optam pelo o que é mais prático, 
já que o artesanato requer muita 
dedicação, “não é algo barato de 
se fazer e de comercializar, é uma 
coisa trabalhosa e delicada, tem 
que se fazer com amor para sair 
bem feito”, explica a artesã.

Como Filó, Moura também 
relata e enfatiza a desvalorização 
do artesanato na cidade, dizendo: 
“Precisa-se ter amor pelo o que 
produz, pois moramos em um local 
de trânsito e o artesanato tem pou-
co valor, a cidade não tem um pon-
to turístico, e a diversão presente 
é a praça, por isso as pessoas não 
entram na cidade para conhecerem 
os lugares, e o que demanda aqui é 
a agricultura e soja, sendo que os 
próprios moradores da cidade não 
demonstram interesse no trabalho, 
para eles é algo ‘sem futuro’, sen-
do que as pessoas de fora dão mais 
valor ao nosso artesanato e nos in-
duzem a expor nossos materiais”. 

Vale ressaltar também sobre 
a feira de artesanato da cidade, 
realizada na Praça da Paz, somen-
te em um período do ano, sendo 
próximo ao aniversário de Rondon 
do Pará. Acontece também uma 
vez por mês, outra feira produzida 
pelos próprios artesãos, pois eles 
estão à procura de expor a popu-
lação rondonense seus trabalhos, 
que são produzidos com muita de-
dicação e amor, como eles mesmos 
relataram, tentando transparecer o 
verdadeiro significado de tanto es-
forço e a valorização que devem 
receber por todos.

Artesã Filomena da Silva, a Filó, que também trabalha na Biblioteca Municipal de Rondon do Pará. Foto: 
Kawane Ricarto

“O artesão é como um 
mágico, ele tira da onde 

não tem, para por onde não 
cabe”
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Entrevista
Wilson Costa: A trajetória nunca contada de um dos radialistas mais queridos da cidade 
de Rondon do Pará
Por Mauremila da Silva Andrade e Juraci Denoni Júnior

Era manhã de quinta-feira. 
Ele, uma sala de aula, e alguns 
espectadores. De aparência en-
vergonhada, deu bom dia, entrou, 
sentou-se, tomou um café e come-
çou a embarcar, nos levando à sua 
história.

Sua trajetória começou ainda 
criança. Desde muito pequeno ou-
via as rádios das grandes cidades, 
sempre influenciado pelo pai, gos-
tava de ouvir as notícias e músicas 
que a rádio transmitia. Sim! O seu 
prazer estava em sentir a “magia do 
rádio”.  De origem humilde, sem-
pre morou no interior, mais espe-
cificamente, interior de Minas Ge-
rais, Wilson Costa era apaixonado 
pela rádio, e procurava descobrir 
os seus encantos, mesmo ainda 
sendo um menino, queria entender 
a dinâmica daquele aparelho.

Aos 16 anos surgiu a opor-
tunidade de fazer um curso, para 
se especializar em rádio técnico, 
o mesmo agarrou-a com unhas e 
dentes. Começaria ali a sua primei-
ra experiência, o seu primeiro con-
tato com o aparelho de comunicar.

Depois disso, trabalhou con-
sertando aparelhos eletrônicos, 
mas nunca perdeu de vista o seu 
sonho, a sua meta. “Um dia eu co-
loquei na minha cabeça um sonho, 
e por mais que as condições fos-
sem poucas, eu queria realizá-lo, 
eu tinha que realizá-lo”.

Em 16 de agosto de 1990 lar-
gou tudo e foi para a cidade de Be-
lém, do Pará, para começar a traçar 
os seus primeiros passos. Talvez 
fosse o caminho mais árduo, mais 
difícil, porém o necessário.

Como em qualquer situação, 
foram surgindo também inúmeras 
dificuldades, dificuldades estas 
que se tornaram maiores, por ser 

um menino do interior, por nunca 
ter ido à uma capital. “Passei uma 
semana em Belém, estudando tudo 
sobre a rádio, comprei até CDs 
para sortear em emissoras, enviei 
currículos para elas, tudo para que 
eu pudesse estar em contato com a 
rádio”.

O menino do interior viu que 
seria exigido muito mais dele, iria 
além do sonho, e não seria fácil. 
Compreendeu que se realmente 
quisesse algo, teria que persistir 
naquilo. Com poucas oportunida-
des de estudo, assim o fez, ajudava 
o pai na roça, e fazia conserto de 
alguns aparelhos.

Já em Rondon, Wilson Costa 
trabalhou na primeira rádio pirata 
da cidade. “Eu não tinha uma voz 
muito boa, mas tinha o conheci-
mento musical e a vontade de tra-
balhar”. Com a falência da rádio, 
Wilson Costa mudou-se para Pa-
rauapebas e foi trabalhar em mais 
uma rádio pirata. “Eu trabalhava o 
dia todo no ar, mesmo que só to-
cando músicas” e mais uma vez 
a rádio fechou. Seria o destino o 
trazendo de volta para Rondon. Ao 
chegar na cidade, começou a traba-
lhar em um pequeno estúdio com 
um amigo, porém na maioria das 
vezes ficava sozinho, trabalhava 
24 horas por dia e ainda dormia lá.

Diante de muitas idas e vin-
das, foi tentar a vida mais uma vez 
em Belém. Fez um estágio de 90 
dias, como operador de áudio, mas 
o desejo ainda transbordava dentro 

dele, o que mais desejava era es-
tar do outro lado da rádio, falando 
diretamente para as pessoas, o seu 
amor era além do aparelho, além 
de um objeto.

Depois de um período, pare-
cia sina, mais uma vez Wilson re-
tornaria para Rondon, mal saben-
do o que o destino reservava, a sua 
jornada seria finalmente aqui. Por 
onde passou, trabalhou em áreas 
em que nunca pensou em atuar, 
mas, consciente de que tudo era 
para seu crescimento. Em setem-
bro de 2005, ingressou na rádio 
Rondon FM, ainda como instala-
dor. Sonhador, sempre persistente, 
lutou pelo seu espaço e enfim con-
quistou o seu lugar na rádio, e nos 
corações do povo rondonense.

Hoje com 35 anos de pro-
fissão, apresenta um programa 
chamado “Voltando para casa”. 
Tornou-se um grande radialista, e 
construiu seu nome em toda a ci-
dade. A sua caminhada até aqui foi 
árdua, e muito difícil, muitas vezes 
pensou em desistir, mas alcançou a 
sua meta, cumpriu o seu objetivo, 
com muita dignidade e caráter.

Wilson Costa deixou o seu 
legado, levou e leva esperança 
para as pessoas através da sua voz 
e profissão, nos ensina e aprende a 
cada dia. Mas, acima de tudo nos 
mostra através da sua história que 
devemos sonhar, persistir e cami-
nhar. Lutando incessantemente 
pela busca dos nossos sonhos.

n

Wilson Costa em entrevista coletiva para os discentes de Jornalismo. Foto: Ingrid Gomes Bassi




