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S U C E S S Ã O  D E  U M A  S O C I E D A D E 
(transformação sem perder a sua essência) 
 

O Brasil tem recebido nos últimos anos grandes 

investimentos de infra-estrutura decorrentes do PAC 

(Programa de Aceleração do Crescimento), com recursos 

públicos e da atividade privada, tendo como objetivo a 

construção de ferrovias, habitações populares, rodovias, 

refinarias de petróleo, modernização de portos, etc. 

Naturalmente esses investimentos causam impactos 

positivos e negativos nas regiões onde são realizados, de 

forma que ocorre transformação da economia do país, 

sequencia de valores, sucessão de atos em todos os setores 

e natureza. Quando esses trabalhos acontecem nos centros 

mais adiantados, geralmente passam despercebidos, vez 

que a população local possui universidades, sistema de 

saúde avançado, serviços de transporte, habitação, lazer e 

tudo mais das grandes metrópoles. 



Todavia, considerando o imenso território brasileiro, as 

necessidades e peculiaridades de cada região, notadamente 

norte e nordeste, há muito que se fazer, que se agregar, 

que se investir.  

Vamos aqui em apertada síntese falar precisamente de uma 

região do sertão central e parte do São Francisco, no 

Estado de Pernambuco, compreendendo cerca de quinze 

Municípios e uma população média de 300 mil habitantes,  

tendo como pólo a cidade de Salgueiro, cuja população nos 

últimos três anos aumentou de 20% a 30%, em 

decorrência das obras de transposição de águas do Rio São 

Francisco – eixo norte, que segue em direção aos Estados 

do Ceará e Rio Grande do Norte; ferrovia transnordestina 

que interliga o Estado do Piauí e no futuro da Bahia, com os 

portos de Pecém (Ceará) e Suape (Pernambuco), além de 

outras, a exemplo de um terminal multimodal de 

transportes terrestre (rodoferroviário) e aéreo, no Município 

de Salgueiro. 

Esse desenvolvimento econômico, porém, não acontece 

isoladamente, nem produz somente coisas positivas. A ele 

acompanham vários fatores que transformam a vida pacata 

de um povo, introduzindo novas culturas, aumento da 

violência urbana e rural¹, elevação dos valores das 

locações, principalmente de imóveis, etc. Se por uma parte 

há o aquecimento da economia pela oferta de emprego; 

criação de novas fontes de renda; implemento das 

atividades de serviços; do comércio, por outra, eleva-se a 

inflação dos bens de consumo; dos alugueres; da educação 

(mensalidades escolares); em fim, uma rápida mudança na 

vida das pessoas.  

Devido a grande carência de mão de obra especializada 

local, a região importou muitos profissionais de 

praticamente todo país, com ênfase, do sul e sudeste, fato 

que leva a conclusão de que urge a necessidade de se 



investir na qualificação pessoal, com políticas avançadas 

que possam garantir o amanhã da população, sobretudo 

depois da implantação das obras, pois em sua maioria não 

se trata de indústrias ou serviços que permaneçam; que 

ocupem as pessoas no futuro; mas, apenas parte deles. Há 

uma certeza que muitos ribeirinhos das duas maiores obras 

vão apenas escutar o apito do trem; a zoada das águas no 

canal e não poder passar de um lado para o outro das suas 

propriedades, haja vista que as mesmas foram ocupadas 

pela ferrovia ou canal da transposição, constituindo-se em 

área privativa, cercada, pois as servidões públicas previstas 

nos projetos ficam a grandes distâncias, com difícil acesso 

para muitos proprietários. 

Também está havendo em consequencia dessas obras 

grande impacto na cultura dos habitantes rurais atingidos, 

muitos dos quais tiveram de deixar suas terras, passando a 

conviver em agrovilas, sem a certeza do amanhã, caso não 

se implante políticas sociais de inserção em atividades 

produtivas que lhes garantam melhoria de vida. 

Contudo, as populações nordestinas e em particular aquelas 

da região do sertão pernambucano, aqui referidas, têm 

muito a agradecer o desenvolvimento que chega, embora 

com muito atraso, mas não querem ficar, como antes, 

esquecidas pelo poder público, sem terem acesso aos seus 

direitos básicos estabelecidos na Constituição, mormente, a 

educação, saúde, lazer, trabalho, além de outros. 

Para isso devem buscar efetivamente esses direitos, 

exercendo em contrapartida seus deveres, através de 

movimentos sociais, da juventude, da organização popular, 

com atuação junto às autoridades competentes, às classes 

empresariais e outros seguimentos, visando a busca de 

ações que propiciem o seu crescimento sustentável. 



A mudança é salutar quando se tem por objetivo o 

crescimento do povo, mas precisa que essa sucessão de 

acontecimentos ocorra baseada em planejamentos que 

permitam a manutenção dos costumes, da cultura, da 

história e que tudo isso aconteça dentro da garantia de 

respeito, sobretudo ao ambiente, mantendo-o saudável 

para os seres do planeta. 

Este artigo se referiu à região sertaneja pernambucana, 

sem, contudo, discriminar outras quaisquer, vez que os 

problemas são comuns, devendo ser enfrentados a partir 

de cada um, como ora o faço, sem formalidades, 

profissionalismo, mas com muita vontade de servir. 
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Jovem é estuprada em Salgueiro  

Mulher de 23 anos foi estuprada na noite desta segunda-feira (11) na cidade de 

Salgueiro. Segundo informações da rádio Salgueiro FM, o ex-presidiário Givaldo Pereira, 

armado com uma faca, abordou a jovem e realizou o estupro, numa estrada vicinal 

entre os bairros Primavera e Imperador, nas imediações da empresa Tecsolda. A vítima 

estava trafegando pelo local quando foi capturada pelo acusado por volta das 

23h30min. 

Givaldo, que cumpria pena pelos crimes de tentativa de homicídio e porte ilegal de 

armas, estava em condicional há alguns meses. Ele foi preso pela polícia nesta terça-

feira, confessou o estupro e disse que estava sob efeito de crack. Após se ouvido pelo 

delegado, o acusado foi recolhido para o Presídio de Salgueiro. 

Da redação do blog de Alvinho Patriota por Chico Gomes 

Postado por Administrador em 12/04/2011 - 11:20 |  Imprimir | 1 comentário 

1 comentário para Jovem é estuprada em Salgueiro  

Maria Gertrudes  

abril 13th, 2011 às 20:41 · Responder  

Junto com o crescimento da cidade, vem o aumento da marginalidade. 

Lamentável! 
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