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Aigreja católica de São João Batista, Açailândia, lança através do jornal Nossa Voz um documento 
político dirigido a toda a sociedade, mas principalmente àqueles que pretendem “servir” o muni-
cípio de Açailândia mediante um cargo público em 2008. O documento que é fruto de um amplo 

debate iniciado em 2005 em ocasião da assembléia anual da paróquia de São João Batista não é algo 
exaustivo e completo, mas é expressão do olhar e do sentir de numerosas famílias e comunidades 
do nosso município. É expressão também, do olhar e do sentir da própria diocese de Imperatriz cujas 
diretrizes convidam a assumir o serviço político e o  exercício da caridade. O documento afirma que o 
que está em jogo nas eleições municipais deste ano não deveriam ser as disputas por vagas e cargos 
e sim, um novo jeito de atender e de se relacionar com a população. O documento apresenta propostas 
concretas para aprimorar o jeito de se fazer política na nossa cidade e melhorar as condições de vida 
de uma  população tão esquecida. O exercício da política, com efeito, não é um mero atendimento de 
algumas reivindicações, e sim, um novo jeito de encarar a cidadania, os direitos e deveres de quantos 
querem construir paz e fartura para todos. É fazer Política com “P” maiúsculo, aquela prática que de-
veria cuidar e zelar do jardim de Deus, a própria humanidade.

(Veja o documento completo no ESPECIAL)

Numa decisão surpreendente os senhores vereadores 
da Câmara Municipal de Açailândia se presentearam a si 
mesmos com um aumento de números de assessores. Bem 
11 novos assessores a serem remunerados com dinheiro pú-
blico. Daí o aumento, entre outros, dos recursos destinados 
à Câmara. Alguns se perguntam se, por acaso, os senhores 
vereadores não estariam preparando desde já a sua própria 
campanha para este ano eleitoral. 

(Leia a Coluna do Bocudo, pág. 4)

Maria Vitória morava no assentamento Nova Vitória, próximo ao 50bis. Era 
uma criança desnutrida e descuidada pela sua família natural que não tinha 
condições econômicas e mentais para acompanhar os filhos. Já um irmãozinho 
havia morrido por desnutrição. Em julho passado a pequena Vitória ficou interna-

da em Imperatriz. Depois disso, o Conselho Tutelar de Açailândia (CT) entregou-a 
aos cuidados de uma outra mulher do mesmo assentamento sem, porém, acompan-

har de perto a situação. Também o serviço médico que deveria visitar Nova Vitória uma 
vez por mês, pelas várias faltas e atrasos não acompanhou bem o caso. Maria Vitória 
torna-se o símbolo de todas as crianças brasileiras que ainda hoje morrem de fome no 
meio da fartura, do desperdício e da negligência dos que têm barriga cheia! 

(Leia reportagem completa na pág. 4)

CÂMARA MUNICIPAL  
AUMENTA O NÚMERO  

DE ASSESSORES

CASO MARIA VITÓRIA: MORRER AOS 10  
MESES POR DESNUTRICÃO E NEGLIGÊNCIA

Diretor do INCRA de 
Açailândia confirma 

concentração de terras  
no município

Fora da porta do INCRA 
em Açailândia, em barracos 
precários,  estão ainda acam-
padas cerca de 30 famílias 
das 115 que haviam sido des-
pejadas de Bom Jardim. Es-
tão à espera de uma outra área 
que o próprio INCRA vistoriou. 
Clima de incerteza que se encontra também dentro 
da própria sede do Instituto Nacional de Colonização 
e Reforma Agrária. A sede do órgão federal de Açai-
lândia é uma das 43 unidades do País que poderá 
ser fechada já em fevereiro ou março, devido a um 
programa de reestruturação administrativa nacional. 
Se isso acontecer, a administração do regional de 
Açailândia será incorporada pela unidade do INCRA 
de Imperatriz. A redação de Nossa Voz encontrou 
o dr. Clóvis Gomes de Carvalho, diretor da unidade 
de Açailândia desde 2005, mas funcionário ativo no 
INCRA há 27 anos. 

(Leia a entrevista completa na pág. 2).

• • • • •
Orçamento Municipal 2008: 
entre verdades e mentiras

Na ultima ses-
são da Câmara Muni-
cipal do ano 2007 (19 
de Dezembro) os ve-
readores aprovaram 
o projeto de lei n° 018 
de 28/09 /2007. Tra-
ta-se do orçamento 
do Município de Açai-
lândia para o ano de 
2008. O orçamento é 
a previsão de quanto dinheiro entrará nos cofres da 
Prefeitura, por meio de receitas municipais, repasses 
federais e estaduais, e de quanto dinheiro sairá para 
ser gasto em serviços e políticas públicas. Para o 
ano 2008 a previsão de gastos do município de Açai-
lândia é de R$ 80.181.915  (Oitenta milhões, cento 
e oitenta e um mil Reais). Trata-se de muito dinheiro 
que, se bem utilizado, poderá melhorar, e muito, a 
vida dos cidadãos e cidadãs açailandenses.

(Continua na pág. 3).
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Convênios com Governo  
Federal garantem melhorias  

em Açailândia
Frequentemente, muitos prefeitos se vangloriam por serem grandes 

tocadores de obras. Querem passar a imagem de que são eles mesmos, 
com sua própria grana, que estão beneficiando a população. Esta, por sua 
vez, por não saber de onde vem o dinheiro, acaba acreditando na propagan-
do oficial. Todos sabem que uma administração pública administra dinheiro 
público, ou seja, dinheiro que é dado por cidadãos e cidadãs mediante im-
postos e outras tributações. Não importa se os recursos vêm dos cofres mu-
nicipais, estaduais ou federais. Hoje em dia, graças à internet e à vontade do 
governo federal de ser o mais transparente possível, podemos saber quanto 
dinheiro é enviado pelo Governo federal aos vários municípios brasileiros. 
A Redação do jornal Nossa Voz foi dar uma olhada na internet (www.portal-
transparencia.gov.br) e descobriu coisas interessantes que os cidadãos não 
podem deixar de ler. 

Prefeitura de Açailândia recebe 
dinheiro para construir 64 casas

O Ministério das Cidades mediante a Caixa Econômica assinou 
um convênio (CR.NR.0193208-59) com a Prefeitura de Açailândia de R$ 
682.500,00 para a construção de 64 casas. Já foram liberados mais de R$ 
400.000,00. Para a prefeitura para poder receber os recursos tem que entrar 
com uma pequena contrapartida. O valor da contrapartida assumida pela 
Prefeitura de Açailândia foi de R$ 34.125,00. Será que a população vai saber 
que é o Governo Federal que está ....tocando as obras em Açailândia?

Em Açailândia, se retoma  
a Compra Direta Local

Após qua-
se um ano de 
suspensão do Pro-
grama da Compra 
Direta Local em 
Açailândia, que é 
um programa na-
cional de ajuda à 
agricultura familiar, 
foi assinado mais 
um convênio en-
tre o Ministério de 
Desenvolvimento 
Social e Comba-
te à Fome e a Prefeitura de Açailândia para a retomada do Programa que 
em muito beneficiou a população local. O valor total do convênio foi de R$ 
840.000,00 e contrapartida da Prefeitura foi de somente R$ 45.000,00. O di-
nheiro já está nos cofres da Prefeitura desde o dia 14 de dezembro de 2007. 
Agora é só produzir, vender e distribuir. Não há mais desculpas para atrasar 
o pagamento a quem produz. 

Governo Federal financia 
construção de quadra 

poliesportiva
Muitos políticos irão afirmar que foram eles a construir a quadra po-

liesportiva coberta de Piquiá, mas o principal financiador é mais uma vez o 
Governo federal. Através do Convênio Nº CR.NR.0200247-98 foram destina-
dos R$ 150.000,00 para a obra. A Prefeitura local vai dar uma contrapartida 
de 8.250,00, isso mesmo, pouco mais de oito mil!  No dia 12 de dezembro 
passado foram liberados pelos Governo federal R$ 75.000,00. Agora, é só 
fazer as coisas direto!

Pavimentação de ruas  
de Açailândia é obra  
do Governo Federal

Mais um 
exemplo de que o 
Governo Federal é o 
que mais investe nas 
melhorias das condi-
ções de vida da popu-
lação é a pavimenta-
ção de várias ruas na 
cidade de Açailândia. 
Através do Convênio 
Nº CR.NR.0210990-
18 o Ministério das 

Cidades com a Caixa Econômica Federal destinou quase meio milhão de 
Reais parta pavimentar várias ruas em Açailândia. A Prefeitura, como reza 
o acordo, terá que entrar com uma quantia mínima de R$ 24.375,50. Desde 
o dia 24 de dezembro já se encontram nos cofres da Prefeitura mais de R$ 
350.000,00. Bem venham esses convênios, desde que haja responsabilida-
de e seriedade na justa aplicação dos recursos e na qualidade das obras 
públicas.

Dr. Clóvis 
Gomes  

de Carvalho

Dr. Clóvis, quantas 
pessoas trabalham 
atualmente no INCRA?

Ao todo somos 13 pes-
soas, mas a unidade está 
em déficit de pessoal: pre-
cisaríamos ao menos de 20 
pessoas. Se agora a sede 
daqui passar para Imperatriz, 
o atendimento nessa região 
vai ser ainda mais precário. 
Os movimentos sociais de 
nossa região estão também 
lutando contra essa re-estru-
turação. Por parte do Municí-
pio de Açailândia não tenho 
conhecimento de alguma po-
sição oficial, o Secretário de 
Agricultura, porém, está do 
nosso lado, ou seja, a favor 
da manutenção dessa sede 
em Açailândia. 

Pode oferecer para nós alguns dados sobre a realidade dos assentamentos?
Hoje temos no INCRA-unidade de Açailândia 30 projetos de assentamento, envolvendo 

3. 364 famílias para uma área complexiva de 126 mil hectares, nos municípios de Açailândia, 
Bom Jesus das Selvas, Itinga e Bom Jardim. Olhando para a realidade de Açailândia, temos os 
assentamentos do PA Açai (50 bis, Nova Vitória, Macaúba, Conquista da Lagoa e Nova Con-
quista), Santa Clara, Planalto I e II, Novo Oriente e Califórnia. A área toda do município é de 
580.600 hectares, dos quais cerca de 6% são para os assentamentos. 

Quem são os donos de todas essas terras no interior do Município?
Não tenho essa informação. Podemos, porém, resgatar um pouco de história de nossas 

terras. O INCRA trabalhou nessa região até 1980, quando o GETAT (Grupo Executivo das Ter-
ras de Araguaia e Tocantins) entrou na administração das terras, para resolver os numerosos 
conflitos do Bico do Papagaio. Em 1987 o GETAT cedeu novamente a coordenação ao INCRA. 
Após 1980 um decreto governativo arrecadou para a União as terras da região que ficavam na 
área de 100 Km de um lado e do outro das principais estradas de comunicação (BR). Todas as 
terras, também aquelas com documentos, foram arrecadadas e sucessivamente entregues aos 
posseiros. 

Isso significa que, de alguma forma, houve uma operação explícita contra 
a grilagem e uma certa redistribuição das terras de nossa região. Mas, 
então, como aconteceu a concentração de terras que temos hoje, na nossa 
região?

Foi a venda sucessiva dos lotes a fazendeiros que foram crescendo aos poucos, ou às fir-
mas siderúrgicas como a Viena, que compraram dos pequenos proprietários e agora investem 
no plantio de eucalipto.  

Por que 11 anos após a entrega das terras nenhum assentado possui ainda 
o título definitivo da terra?

Quando o governo faz a titulação da terra é como se ele a estivesse vendendo ao possei-
ro ou ao assentado. Mas um assentado só pode emancipar-se, ou seja, tornar-se legítimo dono, 
somente após existir uma infra-estrutura adequada no local onde possui o seu lote. Isso é de 
responsabilidade do INCRA. Cabe ao órgão federal construir as estradas de comunicação, vila-
cidade, sistema de abastecimento de água e moradia. Cabe ao Município e ao Estado estrutu-
rarem o sistema de saúde e educação. Nesse sentido, estamos prestes a titular o assentamento 
do PA Açai, mas ainda não houve passagem das terras da União para o INCRA.

Quais investimentos estão sendo feitos nos assentamentos?
Está saindo crédito para a reforma habitacional. Há um convênio entre a Prefeitura (20% 

de contrapartida) e o INCRA (80%) para a estrada e um poço no P.A. Açai, subárea Terra Nova. 
A Prefeitura está pleiteando outro convênio para a melhoria das estradas do PA Açai, Planalto I 
e II e Santa Clara. É competência do INCRA abrir as estradas de comunicação; cabe ao Muni-
cípio a manutenção ordinária das mesmas e a criação das estradas vicinais. Pode-se, também, 
buscar recursos procurando as devidas parcerias.

Quais as prioridades da sua unidade para o ano 2008?
A unidade não tem programação própria. Dependemos da superintendência de São Luís. É de lá que nos vêm 

todas as indicações programáticas, dependendo também do volume de recursos liberados de ano em ano.
Em Açailândia 72,6% da população vive na cidade, sendo que a média dos municípios 

do Maranhão é de 59,53 Dados de 1999 mostram que 31% do território de Açailândia é são 
formado por ‘minifúndio’, 39% de pequenas áreas produtivas, 22% de média produção e 8% de 
grande produção. De lá para cá houve uma progressiva concentração da posse.

Personagem em destaqueC I D A D E
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Nos dias 1 e 2 de Dezembro de 2007 
as 27 comunidades da Paróquia São 
João Batista encontraram-se, mais 

uma vez, em ocasião de sua assembléia anu-
al de avaliação e planejamento. Foram mo-
mentos de festa, de encontro, de troca de ex-
periências, de oração e reflexão sobre nosso 
jeito de sermos igreja, hoje. Á luz da palavra 
que tudo re-cria e transforma, os presentes 
identificaram desafios e avanços em nossa 
caminhada pastoral. Participaram 120 pesso-
as bem animadas e motivadas. Serão elas, 
agora, que terão a tarefa de ‘reproduzir e mul-
tiplicar’ nas próprias comunidades tudo aquilo 
que aconteceu e foi decidido naqueles dias.

O jornal Nossa Voz entrevistou Franci-
neide e José ‘Louro’, que vivem e trabalham 
na comunidade S. Luzia do Jacu há mais de 
20 anos.

Em sua opinião, o que mais se destacou 
na Assembléia Paroquial desse ano?

Primeiramente a chegada de novas comunida-
des em nossa Paróquia (Plano da Serra, Novo Ba-
cabal, Córrego Novo, São Sebastião, São José). Os 
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Analisando em detalhes a proposta orça-
mentária e confrontando-a com a lei or-
çamentária 2007 descobrimos, porém, 

algumas mudanças estranhas. Observa-se, 
por exemplo, que em 2007, na área da infân-
cia e adolescente, o orçamento foi de 6 mil-
hões e seiscentos e cinqüenta mil reais. Já no 
orçamento para este ano, a Câmara fez uma 
previsão de gastos e/ou investimentos muito 
menor, na ordem de meio milhão a menos.  
Vejamos um outro exemplo significativo. Os 
gastos previstos em 2007 para a Câmara Mu-
nicipal, ou seja, despesas com manutenção 
de atividades administrativas e legislativas 
dos vereadores foram de 2 milhões e oitocen-
tos mil, aproximadamente. Já no orçamento 
aprovado para o 2008 houve um aumento de 
01 milhão e trezentos mil a mais. Interessante 
é que não houve qualquer explicação para justificar um aumento tão sig-
nificativo com a Câmara. O artigo 227 da Constituição Federal e o artigo 04 
do ECA (Estatuto Criança e Adolescente) afirmam que programas, projetos 
e atividades que tenham por destinatários crianças e adolescentes devem 

IGREJAS VIVAS

• Cidadania e Participação: cristãos na Igreja e na sociedade. Nos próximos 
anos continuará com decisão a formação e o compromisso para que a 
nossa Paróquia não seja omissa na promoção de políticas públicas para o 
bem de todos, especialmente dos mais pobres e excluídos/as.

• Defesa do Meio-Ambiente: para que tudo tenha vida. Os Missionários 
Combonianos em Açailândia têm essa prioridade e desde já estão con-
struindo redes de articulação para defender a vida dessa nossa região.

• Comunidades Eclesiais de Base: nosso jeito de sermos igreja. Aceitando 
o desafio da Conferência de Aparecida, queremos cada vez mais fortalecer 
os pequenos grupos de oração e de reflexão bíblica, de solidariedade e 

Paróquia de São João realiza  
sua Assembléia Paroquial anual

recém-chegados foram acolhidos com muito carinho, 
e isso manifesta o clima familiar que existe na nossa 
Paróquia. Também apreciamos o chamado ao com-
promisso para cada membro das pastorais. É neces-
sário que cada pastoral não se preocupe só consigo 

mesma, isolando-se, mas que se envolva na 
caminhada da comunidade como um todo.

Quais valores emergiram  
da Assembléia Paroquial?

Insistiu-se numa Igreja preocupada 
com o povo e com o meio-ambiente. Não é 
suficiente cuidar da liturgia para sermos co-
munidades vivas! Não somos chamados a 
evangelizar só com palavras, mas também 
vivenciando o Evangelho no dia-a-dia, em to-
das as realidades.

Houve alguma novidade na 
programação da Assembléia?

Sim, foi o estudo de um documento po-
lítico escrito por algumas lideranças da Paró-
quia em preparação ao ano eleitoral de 2008. 
Achamos importante que o povo cresça na 
consciência da luta pelos seus direitos, que 

não podem ficar no papel. Também é necessário 
voltar a acreditar na política, sem banalizá-la nem 
confundi-la com ‘politicagem’. A verdadeira política é 
vivência em favor do povo.

ter “prioridade absoluta e destinação privile-
giada de recursos públicos”. Infelizmente, não 
é o que vem ocorrendo nesse município. 

A Paróquia São João Batista, juntamente 
com o Centro Comunitário Frei Tito vêm pro-
pondo aos poderes públicos há mais de ano 
a criação de um novo Conselho Tutelar para 
Pequiá. É uma necessidade reconhecida até 
por vários setores da Prefeitura. Até o presen-
te momento, porém, a justificativa apresenta-
da para não se criar um Conselho Tutelar para 
Pequiá era porque no orçamento anterior não 
estavam previstos recursos suficientes para 
tal finalidade. Agora, em 2008, que se podia 
mexer no orçamento e alocar o dinheiro sufi-
ciente para tanto, a Câmara, submissa ao Sr. 
Prefeito, não só não destinou o dinheiro sufici-
ente, como diminui sensivelmente os recursos 

para essa área tão delicada da infância e adolescente. A Prefeitura mais 
uma vez é obrigada a jogar a máscara. Em Açailândia continua verdadeiro 
o ditado popular que diz que “mentiras têm pernas curtas”!

Orçamento Municipal 2008: entre verdades e mentiras

Prioridades da paróquia São João Batista...
participação na vida pastoral, nas ruas e nos bairros. As nossas comuni-
dades irão ter uma base/presença ativa e organizada de pessoas do povo. 
Há uma coordenação levada adiante por um Conselho, mas a preocupa-
ção é de ‘levar a igreja até às casas das pessoas’. 

• Os meios de comunicação: falar de forma significativa ao povo em geral 
utilizando os meios que temos ao nosso alcance. Não adianta termos boas 
idéias ou prepararmos projetos bonitos se não conseguirmos envolver as 
pessoas, comunicar e testemunhar com gestos e ações os objetivos e os 
valores que nos animam. A rádio (programa Kairós), o jornal (Nossa Voz) 
e talvez a TV e Internet são alguns meios privilegiados de evangelização, 
mas temos que encontrar outros.

(Continuação 1ª página)



- � -

Redação: Jornal Nossa Voz
Revisão: Cláudio Bombieri

Diagramação: Rom Freire (Estação)
Impressão: Estação Gráfica
Tiragem: 1.000 exemplares

Escreva para a Redação:
Jornal Nossa Voz

Rua São Cristóvão, 111,
65930 - Pequiá - Açailândia - MA

No dia 22 de Outubro a Paróquia São João Ba-
tista solicitou uma intervenção do Conselho 
Tutelar, pela grave situação da crian-

ça. Passaram-se mais dez 
dias (e várias solicitações da 
Paróquia), até que a própria 
mulher que cuidava da Maria 
Vitória não agüentou mais e 
entregou a criança na sede do 
próprio Conselho que encami-
nhou o caso ao hospital de Açai-
lândia (SESP). Segundo o pare-
cer dos médicos do hospital não 
era necessário encaminhar Maria 
Vitória para uma unidade mais es-
pecializada em Imperatriz. No en-
tanto, o CT encontrou uma família 
adotiva em Açailândia. Depois de 
aproximadamente vinte dias, o hos-
pital deu alta, indicando para a famí-
lia adotiva alguns remédios e pedindo 
que continuasse a hidratação e nutrição da criança. 
Duas semanas depois, de repente, Maria Vitória mor-
reu (sexta-feira 30 de novembro). A Paróquia de São 
João Batista no intuito de verificar as responsabilida-
des de cada instituição envolvida enviou um pedido 
de esclarecimento ao Conselho Tutelar, Conselho 
Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente, ao 
Conselho Municipal de Saúde, à Secretaria de As-
sistência Social, à Promotoria da Infância e Adoles-
cência e ao Juiz da Vara da Infância de Açailândia. 
Aguarda-se um retorno que até agora não veio.

■ Os novos conselheiros do COMUCAA (Conse-
lho Municipal dos Direitos da Criança e Adoles-
cente de Açailândia) tomaram posse no dia 12 de 
dezembro de 2007. O Centro Comunitário Frei Tito 
e a Paróquia São João Batista indicaram como con-
selheiras as senhoras Creusa Barbosa Silva (coor-
denadora da pastoral da Criança do Piquiá) e Maria 
do Desterro Silva (mais conhecida como Dona Tetê). 
A todos Conselheiros/as do COMUCAA queremos 
desejar bom trabalho e assegurar o acompanha-
mento por parte de toda a comunidade e da redação 
do jornal “Nossa Voz”.

■ Promotores de Justiça da Comarca de Açai-
lândia fizeram prestação de conta das atividades 
desenvolvidas ao longo do ano. Ação cidadã ocor-
reu no dia 19 de dezembro no plenário da Câmara 
Municipal. Foi fato inédito no Município. Já o jornal 
“Nossa Voz” havia percebido que alguma coisa esta-
va mudando com respeito da atuação da  Promotoria 
local. Parabéns, e esperamos que a essa ação con-
tagie outras instituições!

■ A violência continua deixando marcas em Pi-
quiá. Mais um homicídio de um jovem e, mais uma 
vez, nas proximidades da danceteria BLAKALT. Mui-
tas interrogações ficam no ar. Até agora não esclare-
cida a dinâmica do acontecimento. É difícil entender 
porque não se pensa num sistema de segurança e 
vigilância pelo menos quando há grandes concentra-
ções de público naquele local.

Caema fez corpo mole. As 
manifestações em frente 
da sede chegaram a pe-
gar um rumo feio. Tudo 
foi mais calmo quando o 
problema foi resolvido. 
Esperamos que a Caema 
não seja propositalmente 
negligente só para jogar a 
população nos braços dos 
que querem privatizar. 

■ O documento político da igreja de São João 
“Para que todos tenham vida” em vista das elei-
ções administrativas deste ano encontrou dois 
aliados de peso. O bispo de Imperatriz Dom Gilber-
to Pastana e a Paróquia de São Sebastião na Vila 
Ildemar, se manifestaram não só favoráveis, mas o 
assumiram integralmente. Este fato  dá um “peso 
político” significativo às propostas e considerações  
contidas no documento. 

■ Açailândia desce para o 4º lugar... na lista das 
cidades mais “ricas” do Maranhão. Graças a ado-
ção de novos critérios sócio-econômicos por parte do 
IBGE, a cidade de Açailândia não é mais a 2ª cidade 
mais “rica” do Maranhão como era apresentada até 
pouco tempo atrás. Era para ser esperado. Quando 
uma administração pública deixa tudo nas mãos das 
empresas privadas e não tem um plano de desen-
volvimento e incentivos só pode dar nisso mesmo! 
Açailândia acorde, antes que seja tarde demais!

DIREITOS EM DIA

VIDA E MORTE DE MARIA VITÓRIA

■ No assentamento 50 
bis aconteceu a ultima 
etapa do curso de for-
mação para lideranças 
da pastoral da criança. 
Foi no dia 6 de janeiro. 
Participaram 12 pessoas 
dos assentamentos 50º 
bis e Nova Vitória. A ação 
faz parte do plano da co-
ordenação da Pastoral da 
Criança de continuar a preparar líderes que possam 
trabalhar com competência nos assentamentos.

■ Foi parida uma nova erosão no Jacu. O bairro 
mais tristemente famoso de Açailândia por causa de 
suas voçorocas (erosões) gerou mais uma que põe 
em risco as casas de várias famílias. Pressionada, 
a Prefeitura está intervindo e através da Secretaria 
de Obras pretende evitar que as chuvas ampliem a 
erosão e se torne incontrolável. Esperamos que os 
técnicos da Prefeitura façam uma intervenção de 
qualidade que garanta segurança a quem mora pró-
ximo dessas “bocas infernais”!

■ 15 dias sem água no bairro do Jacu. Tempos 
difíceis para a Caema de Açailândia que não conse-
gue atender com rapidez e eficiência os seus  usuá-
rios, principalmente quando ocorrem problema técni-
co que colocam em risco o abastecimento de água. 
Uma simples bomba queimada deixou sem água por 
15 dias seguidos, centenas de famílias. Avisada, a 

“Se não vejo na criança uma criança,  
é porque alguém a violentou antes,  
e o que vejo é o que sobrou de tudo  
que lhe foi tirado. Mas esta que vejo 
na rua sem pai, sem mãe, sem cama 

e comida, essa que vive a solidão das 
noites sem gente por perto, é um grito, 

é um espanto. Diante dela, o mundo 
deveria parar para começar um novo 

encontro, porque a criança é o princípio 
sem fim e o seu fim é o fim de todos nós.”

(Herbert de Souza)

“O seu fim é o  
fim de todos nós”
Chamava-se Maria dos Reis, mas quem cuidava dela preferiu 

mudar o nome: Maria Vitória. Apesar das mil dificuldades, mui-
tos bem-intencionados diziam que ela ia viver e se recuperar. Ao 
contrário, Maria Vitória foi apagando-se e morreu com somente 
dez meses de vida. Agora está lá, sepultada ao lado de várias 
outras crianças no Campo da Saudade.  Muitos túmulos já estão 
cobertos pelo capim, pela pressa de esconder a morte vergon-
hosa dos menores dessa cidade. Maria Vitória é um grito, um 
espanto. Exige respostas imediatas a perguntas graves: o que 
é prioridade nesse Município? Onde estão sendo investidos os 
recursos? Por que nesse ano houve um corte no orçamento 
das políticas públicas para criança e adolescente (veja artigo 

sobre orçamento 2008 nesse mesmo jornal)? Quem fiscaliza o trab-
alho do Conselho Tutelar, da saúde, da assistência social? Quando 
o Município vai cumprir os compromissos assumidos em relação à 
melhoria do Conselho Tutela? Quem nos explicará por que Maria 
Vitória morreu? Dentro de toda essa dor, uma pequena nota de es-
perança: Nediana Maria e João Paulo são os pais adotivos de Maria 
Vitória. Adotaram a criança apesar da situação limite em que se en-
contrava. Acompanharam-na por pouquíssimos dias, tentando fazer 
tudo o que estava ao alcance deles. Correram, cobraram das institu-
ições, sofreram muito na hora da morte. Nunca se arrependeram de 
seu gesto de solidariedade e consideram Maria Vitória como uma 
verdadeira filha. Hoje, após tudo o acontecido, estão querendo ado-
tar de novo uma outra criança: apostar na vida e defendê-la com 
todas as forças é compromisso de muitas famílias em nossa cidade. 
Ainda vale a pena lutar e esperar, para a Vitória da Vida!

(Continuação 1ª página)


