
Carta  aberta  pela  Conferência  de  Copenhague  em  defesa  para  uma 
sobrevivência 

Senhor Luiz Inácio Lula da Silva, presidente do Brasil
Senhores Chefes de Estados e Representantes participando nessa conferência, 
Senhores os Organizadores,  

Nos somos seis bilhões de ser humanos, seja uma multidão de pequenas fontes capazes de se unir 
de  maneira  livre num mesmo rio  para  submergir  as  diques  quem nos encerram, erigidas pelos 
principais  promotores  da  mudança  climática  e  outras  devastações  do  nosso  planeta.
Aqui falaremos da Amazônia, e peculiarmente de uma pequena parcela quem é emblemática do 
mundo inteiro.

Sejamos como o rio livre quem pode banhar sua floresta e prestamos atenção que essa não seja 
desflorestada.

Voltamo-nos os passadores de uma nova travessia da nossa historia, usamos sopro do vento do 
espírito, vogamos por além do oceano sobre uma caravela e as 8337 km de Copenhague, abordamos 
em Belém no Brasil, pois subimos o Amazona até o seu afluente, o rio Murucupi. Até que fim 
colocamos os pés em Barcarena, pequena cidade refugio das lutas das comunidades tradicionais e 
de ocupações, índios autóctones e expropriados tentando encontrar novas terras para sobreviver, 
cerca de 2.500 pessoas. 

 



Num mundo onde alguns tentam impor-nos a supremacia do liberalismo individualista e egoísta, é 
urgente mostrar a nossa fraternidade e nossa solidariedade com as comunidades de Burajuba, Boa 
Vista,Luz  Divina,  Acui,  Santa  Rosa,  Cristo  Rei,  Jardim  das  Palmeiras,  Jardim  São  José…
Atrais desses nomes, tem tradições antigas, do sofrimento atual, e uma vontade de ter ainda um 
futuro. Porque faz uns 30 anos, o potente Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social 
tinha concedido sem nenhuma contrapartida nem garantia  financiamentos pela CODEBAR, um 
organismo de estado, para contribuir ao desenvolvimento de Barcarena.
Ignorando sua missão, esse organismo corrupto mandou embora as pessoas das terras e assinou um 
pacto do diabo com as multinacionais mineiras RIO VALE DO DOCE, RIO CAUPIM CAULIM, 
ALUBRAS e ALUNORTE. 

Nunca o cinismo tinha sido tão grande, e drama escondido dos sunlights da prensa, nunca nos 
tínhamos ouvido fala sem a nossa presença no Fórum Social Mundial que tinha sido em janeiro 
passado.

Devemos se submeter ou se demitir quando se nega o frágil equilíbrio quem subsista ainda entre os 
homens e o meio natural ? Nos rechaçamos o estado de fato que se tenta impor para nós, porque 
alem das  limitações  artificiais,  e  talvez  os  Orixás,  essas  divindades  brasileiras  quem permitem 
vencer nossos temores e de aliar-se causa justas quem são o direito a terra, o direito a vida e o 
direito de esperança.

Porque tudo homem nasce livre e igual em direito, acusamos uma política de privatização da terra 
só para uma pequena minoridade privilegiada, quem depôs de uma casa ao homem se apropria 
territórios para lucro.

Além do drama humano, isso se anuncia como uma catástrofe ambiental maior. Assim, desde 1970, 
foi  lançado o mais  grande projeto de exploração mineira que se estenderá  sobre 900.000 km2 
(quase uma vez e meia a superfície da França incluindo seus territórios Ultra Marino...), um dos 
mais grande perigo, uma usina termelétrica funcionando ao carvão mineral, o que claro vai afetar a 
vida das comunidades próximas, mas também a matriz energética do Brasil, já que vai representar 
3,6% das emissões totais do setor energético brasileiro, seja 2,2 bilhões de taxas em emissões de 
gás com efeito de estufa, e nossas vidas vão sofrer cotidianamente.

Essa esfoliação e exploração são essas gigantescas serpentes anaconda quem bebe o sangre do seu 
povo e tirado atrais deles anos de tradições e de equilíbrios dando uma pancada ao direito a terra e o 
direito a vida.

Para  que  as  comunidades  tradicionais  vivam e  não  têm o  sentimento  de  ser  “comunidades  de 
miseráveis”,  tem  que  respeitar  e  dar  para  eles  os  meios,  e  simplesmente  a  possibilidade.
As  comunidades  de  Barcarena  sorriam a  vida  só  quando  vão  ser  mestres  do  seu  destino.  De 
momento,  elas  são  prisioneiras  de  mecânicas  implacáveis  a  onde  o  ser  é  moído em nome  do 
progresso econômico, elas sofreiam de eutrofização como o Rio deles o Murucupi onde desvio 
industrias conspurcando a água e os sois, levando o fim da agricultura familial, o que tido a origem 
dum drama econômico quem provocou desemprego e exclusão social.

Essa catástrofe ambiental da lugar a um inferno, já que as rejeições de lama vermelha, de caulim e 
outras substancias extraídas pelas empresas aceleram a morte dos peixes, no caso do homem se 
propagem os cânceres, osteoporoses, hipertensão e mesmo a inibição do crescimento de crianças 
que se tornarem raquíticas. Aos correntes, nos não esquecemos as operações de destruições das 
plantações, das escolas e as ameaças cotidianas.



“O  real  algumas  vezes  desaltera  a  esperança.  E  por  isso  que  contra  toda  espera  a  esperança 
sobrevive” disse René Char. O direito de esperar é o próprio da nossa humanidade então porque 
negar -lê as comunidades ?

Nos acusamos as potencias econômicas e políticas de apropriar se a felicidade dos outros reduzindo 
as vidas deles numa miséria. O futuro pertence a todos, pois ajudamos as comunidades tradicionais 
a realizar os projetos de atividades artesanais, de costura por exemplo, de criações de creches, de 
escolas, de parque zôo botânico...

Da conferencia de Rio de Janeiro em 1992 até Copenhague em 2009, o que vocês tinham feito para 
restabelecer o equilíbrio entre o homem e a natureza ?

Você não consegui preservar os rios, vocês não sabem também curar o câncer dos barcarenenses, 
nem restringir as atividades poluidoras das empresas, nem simplesmente levar a honra da dignidade 
humana dessas comunidades.
E “quando o ultimo arvore vai ser abatido, quando o ultimo rio será envenenado, quando o ultimo 
peixe será pescado, que vamos saber que o dinheiro não se come ?”

Não temos mais o tempo de reprisar interminavelmente nosso passado de aberrações, não tem que 
se perguntar o que vamos fazer ? Atuamos. Não queremos suas lamentações, nem suas piedades, ao 
contrario queremos seu engajamento e suas ações.
Esperamos que a Conferencia de Copenhague inicia um reconhecimento a terra pelas comunidades 
tradicionais e de ocupações de Barcarena, e uma responsabilização apoiada pelas empresas quem 
desrespeita a responsabilidade Social empresarial e também pelo poder publico.

Numa encruzilhada dos mundos temos que escolher o mundo a onde queremos viver. Certo, somos 
numa crise do sentido, mas agora não temos mais desculpa porque podemos entender o sentido da 
crise e aquilo chama-nos tomar iniciativas.

Amazona sul-americana , somos igualmente o Níger africano, o Nil egípcio, o Danúbio europeu, a 
Loire  francês,  o  Yang-Tse-Kiang  chinês,  o  Ob  russo,  o  Mississípi  norte-americano,  o  Murray 
australiano, o Yukon canadiano, o Gange indiano, o Indus tibetano-paquistanês e bengali.  Nós, 
povos do mundo, somos TODOS os rios que se juntam ao oceano. TODOS os, TODOS somos de 
uma mesma família que é a nossa humanidade, somos os pulmões do nosso planeta azul, somos as 
suas artérias.

Poderemos ficar de mármore em frente ao drama de Barcarena, nosso coração não tem que quebra-
se,  nem endurecer-se,  mas  simplesmente  expressar  a  nossa  fraternidade  e  nosso  engajamento. 
Somos TODOS decidem, TODOS construtores de nosso mundo, cada um na sua medida.

“Nunca duvida que um pequeno grupo de pessoas conscientes e comprometidos podem cambiar o 
mundo.  E  mesmo  dessa  maneira  que  sempre  se  tem  produzido”  dizia  Margaret  Mead.

Sejamos  essa  onda  a  Pororoca  quem  uma  vez  per  ano  passa  a  mais  de  60km/h,  e  
Apoiemos todos juntos as comunidades tradicionais e de ocupações de Barcarena. Certamente “o 
caminho é estreito, mas as perspectivas são assim bonitas”…

A Conferência de Copenhague é portadora de promessas,  que terá ou não. Não tem que emitir 
desejos  mas  de  tomar  decisões  que  perturbarão  as  nossas  vidas  e  as  das  gerações  próximas.



Se o batimento de asa duma borboleta puder ter repercussões à escala mundial, o que for da força 
de  6  mil  milhões  de  pessoas?  Lutamos  todos  juntos  pelas  comunidades  tradicionais,  e 
fraternalmente teremos êxito. Fizemos um sonho, o sonho que tornar-se-á realidade de tornar a 
terra, a vida e a esperança às comunidades tradicionais e de ocupações de Barcarena, e através de 
elas, em prolongamento, todas as outras às comunidades humanas. 

Agradecemo-los,

Yaëlle Pagésy, presidente de BULLE BLEUE, ONG na sustentabilidade 
Email : asso.bullebleue@gmail.com 
Facebook : http://www.facebook.com/group.php?gid=113600035766&ref=ts
Website : http://www.bulle-bleue.com
Um vídeo para ver : http://www.dailymotion.com/video/x9hbf7_amazonie-communautes-
traditionnelle_news
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