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 Gostaria de iniciar este difícil e complexo assunto, relatando a história de um 

grande e saudoso amigo Arnold Escobar escritor e poeta colombiano que foi professor 

da Universidade de Antioquia na cidade de Medellín. Intelectual ativo e engajado nas 

lutas pela democracia sofreu com a perda de seu irmão advogado ativista na luta pelos 

direitos humanos contra o narcotráfico. 

 Na década de oitenta participou de um concurso internacional de poesia em 

Israel, sendo premiado com dez mil dólares por uma de suas peças poéticas. Na qual 

ajuntou mais suas economias de anos de poupança e adquiriu um terreno na cidade 

balneária de Cartagena, com a intenção de no futuro construir uma casa de veraneio, 

nessa magnífica cidade repleta de fortaleças, igrejas e patrimônio da humanidade, 

comparada com a beleza e romantismo da cidade do Rio de Janeiro. 

 Passado alguns anos, o professor Arnold, foi a Cartagena para contratar a 

construção de sua tão sonhada casa, mas ao chegar ao terreno de sua propriedade 

depara-se com uma placa informativa, com o nome de outro dono. Imediatamente 

dirigi-se ao cartório que havia lavrado a escritura do imóvel, e qual é sua supressa, o 

livro de registro havia sido grosseiramente adulterado em documento público. 

Reclamou, denunciou ao dono do cartório a farsa e como já era tarde foi para o hotel 

descansar. Depois de trinta minutos chegou a policia com o chefe do cartório ordenando 

em nome do crime organizado que esquecêssemos o ocorrido, e voltasse para Medellín 

ainda essa noite.  

 Parece que o Rio de janeiro e Cartagena são produto do mesmo pecado, a 

inexistência de Políticas Públicas por parte do Estado, isto é, esquecimento do povo por 

parte dos governantes. 

  O Rio necessita ser reconquistado pelo Estado de direito, recuperando sua 

situação jurídica, reordenando o sistema institucional, no qual cada indivíduo esta 

submetido. A volta do Estado de direito e o respeito a hierarquia das normas e leis 

constitucionais só é possivel com o combate constante ao crime organizado que tem que 

estar acompanhado de Políticas Públicas imediatas e efetivas. Isto é, cada centimetro 
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conquistado sobre o espaço urbano, tem que ser ocupado por atividades públicas 

voltadas para o cidadão e sua cidadania. 

  No campo da educação;  escolas aparelhadas para atendimento integral desde 

creches, primeiro e segundo grau, ensino tecnico profissionalizante e faculdades. No 

campo da saúde, criação dos medicos da família espalhados nos morros, ambulatórios, 

policlinicas e hospitais. No campo do saneamento básico e infraestrutura urbana, 

estenter esses serviços a integralidade  da população, como teleférico, centros 

esportivos. No campo do trabalho, desenvolver atividade profissionalizantes agregadas 

a remuneração, e desenvolver um turismo de pequenas hospedarias, garantindo acesso 

ao micro-crédito e treinamento aos pequenos empresários. 

 Mas para tal iniciativa vir a dar certo, há necessidade do Estado reconquistar o 

espaço urbano e a população local, destronando a bandidagem e retomando o controle 

da sociedade por meio de atividades públicas que devolvam a esses brasileiros a 

cidadania e o direto de ser feliz.    

  


