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D e 2015 a 2017, foram re-
gistradas dez assassi-
natos de lideranças reli-

giosas de terreiros no Estado do 
Pará. O número foi apresentado, 
ontem de manhã, pela conse-
lheira nacional de Diversidade 
Religiosa do Ministério dos Di-
reitos Humanos e Coordenado-
ra do Comitê Interreligioso do 
Pará, Mametu Nangetu, duran-
te o seminário “Estratégias de 
Enfrentamento da Intolerância 
Religiosa”. O evento foi realizado 
pela Universidade do Estado do 
Pará (Uepa), por meio do curso 
de Ciências da Religião, no cam-
pus da universidade localizado 
no Telégrafo, em Belém.

Foram realizadas duas me-
sas de debate, uma com relatos 
de experiências a respeito do 
cenário de intolerância religiosa, 
que contou com a participação 
de Mametu Nangetu, da missio-
nária católica Leidiane Gomes, 
da pesquisadora de intolerância 
religiosa nas escolas Luciana 
Martins e da coordenadora do 
curso de Ciências da Religião da 
Uepa, Taissa Tavernard. O outro 
debate foi formado por profes-
sores da universidade com es-
tratégias para o enfrentamento 
contra esse tipo de situação. 

“Minha casa já foi apedrejada 

e continuo sofrendo racismo re-
ligioso, porque a vizinhança fica 
mandando eu me retirar dali. 
Mas sou uma mulher de tradição 
e sou respeitada pelo meu Esta-
do”, destacou Mametu. “Além 
disso, teve um caso recente em 
Mosqueiro em que uma pro-
fessora pediu para a filha não 
se identificar mais na escola 
como pessoa de terreiro, pois 
estava sofrendo preconceito e 
violência verbal. É importan-
te que as pessoas denunciem. 
Temos que contabilizar essas 
estatísticas”, pediu.

OaB-Pa
Segundo o presidente da Co-

missão de Direito e Defesa da 
Liberdade Religiosa da Ordem 
dos Advogados do Brasil - Seção 
Pará (OAB-PA), Emerson Lima, 
existe um quadro muito grave 
de intolerância religiosa no Pará. 
“Tem ameaça e morte. Cerca 
de 80% dos atos são praticados 
contra líderes de religiões de 
matrizes africanas”, afirmou. 
“Muitas vítimas não sabem re-
conhecer quando realmente se 
trata de um caso desses ou têm 
medo de narrar. E, quando nar-
ram, muitas autoridades classifi-
cam como outro crime, pois há 
um problema institucional para 

detectar”, acrescentou.
Emerson também explica 

que existem três caminhos para 
denunciar este tipo de crime no 
Estado. “A vítima pode procurar 
a OAB-PA, o Ministério Público 
ou a delegacia especializada, 
mas sugiro sempre que nos pro-
curem primeiro, pois fazemos 
uma triagem e preparamos um 
documento para a vítima ir até 
a delegacia ou ao Ministério Pú-
blico munida de argumentos e 

aparato jurídico. Muitas vezes, 
membros da nossa comissão 
acompanharam a vítima até à 
delegacia, pois ouviram do de-
legado que não se tratava desse 
tipo de crime”, contou. 

A Comissão atua no com-
bate e também na prevenção 
dos crimes de preconceito reli-
gioso. “Integramos um grupo 
de trabalho com o Conselho de 
Segurança Pública do Estado e 
outros membros da sociedade 

civil. Levantamos assassinatos e 
atos violentos cometidos contra 
integrantes de religião de ma-
triz africana, projetando ações 
de segurança e defesa. E temos 
parceria com a Secretaria de Es-
tado de Educação do Pará. É um 
projeto implantado este ano. Va-
mos às escolas públicas de en-
sino médio levar diálogo sobre 
liberdade religiosa, democracia 
e direitos humanos”, finalizou 
Emerson Lima Júnior.

Intolerância ainda persiste
estado do Pará registra em três anos dez assassinatos de lideranças religiosas de terreiros

pela DiversiDaDe religiosa 

  O seminário “Estratégias de Enfrentamento da Intolerância Religiosa” foi realizado ontem pela Uepa
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A 13ª edição do Dia Nacio-
nal da Coleta de Alimentos 
será realizada amanhã (10). A 
campanha vai ocorrer em 56 
cidades brasileiras, distribuí-
das em mais de 260 supermer-
cados. A expectativa deste ano 
é a arrecadação de 4,5 tonela-
das. Em 2017, os voluntários 
arrecadaram cerca de 4 tone-
ladas que ajudaram 32 insti-
tuições carentes.  

Segundo o coordenador da 
campanha em Belém, Márcio 

Wariss Monteiro, o objetivo da 
campanha é promover o ato de 
compartilhar por meio de duas 
direções. “Queremos arreca-
dar a maior quantidade de ali-
mentos para ajudar o máximo 
de pessoas e destacar a caracte-
rística educativa. A campanha 
aborda desde o doador até o vo-
luntário e desperta a educação 
no sentido de ‘sair de si mesmo 
e ir ao encontro do outro’ em 
prol da solidariedade”, afirma. 

A campanha é promovida 

pela Companhia das Obras 
(CdO), uma Organização Não 
Governamental (ONG). Os 
alimentos arrecadados serão 
recolhidos por Bancos de Ali-
mentos e doados para famílias 
carentes cadastradas em ins-
tituições que integram o pro-
grama Mesa Brasil. O projeto 
atende cerca de 15 mil pessoas 
em situação de vulnerabilida-
de social em todo o país. De 
acordo com Wariss, a coleta 
acontece desde 2006 e já arre-

cadou 1.346 toneladas em todo 
o Brasil durante todas as edi-
ções. “Este ano teremos uma 
novidade. Serão 40 instituições 
beneficiadas, o que mostra a 
importância do nosso trabalho 
e da nossa causa”, afirma. 

Neste ano em Belém, serão 
200 voluntários. Os voluntários 
ficarão concentrados das 8h às 
19h na entrada de supermerca-
dos parceiros, convidando os 
clientes a doar alimentos não 
perecíveis. Interessados em se 

voluntariar podem enviar um 
e-mail para coletadealimentos.
belempa@gmail.com ou com-
parecer em um dos pontos de 
coleta no dia do evento para 
falar com o coordenador res-
ponsável. Em Belém, a cam-
panha vai acontecer no Líder 
Doca, no bairro do Reduto; Lí-
der Praça Brasil, bairro Uma-
rizal; Líder Pedreira, no bairro 
Pedreira; Líder BR e Makro, 
em Ananindeua; e Formosa 
Umarizal, no Telégrafo. 

Dia Nacional da Coleta de Alimentos será realizada amanhã


