
Evani Alves Lisboa 
trabalha no Ibama 
desde 2004. É 

coordenador do escritório 
de Açailândia e chefe da Reserva 

Biologica do Gurupi. Trata-se de 
uma “Unidade de conservação e 
preservação integral”, isto é, uma 
área onde o ser humano não pode 
morar: no máximo, pode-se fazer 
pesquisa cientifica.( veja pág....)

NOSSA VOZ
O primeiro jornal informativo de Pequiá

Nº 09 - Ano III            Órgão informativo e formativo da Associação Frei  Tito                     Junho de 2008 - Pequiá - Maranhão

DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

SIDERÚRGICAS:
FUMAÇA NO AR E NAS PALAVRAS

voarias próximas do assentamento de Califórnia, mas 
quem irá ressarcir as vítimas de três anos de fumaça 
expelida por 71 fornos industriais? Essas modernas 

empresas olham para o futuro, e isto é bom, mas de-
veriam antes saber consertar um passado desastroso. 
(continuação na pág....)

Personagem

em destaque
Festejo Paróquia
São João Batista

“Com João Batista para Açailândia cidade 
de Justiça”: esse é o lema do Festejo 2008. 
A Paróquia de São João tem o orgulho de 
celebrar a vida e a caminhada feita até agora. 
Fazer memória de todos os padres, irmãos e 
lideranças que se comprometeram na pastoral 
até agora. Festejar a gana e a resistência do 
povo, a riqueza de sermos comunidade, a 
beleza da dança de nossas crianças, a força 
dos jovens, a sabedoria das mães e pais 
desse povo, a fidelidade dos muitos agentes 
de pastoral. E essa festa é para todos e todas! 
Rumo a uma Paróquia cada vez mais aberta e 
acolhedora, preocupada com a vida do povo e 
a caminho com ele!
.( veja pág....)

Celebrar e festejar o aniversário de uma cidade, a sua emancipação política, é 
importante, pois é um momento privilegiado para todos os seus cidadãos festeja-
rem os avanços alcançados e refletirem sobre os problemas que ainda existem na 
cidade. Não pode ser uma folia coletiva que tenha poder de fazer esquecer, por 
algumas noites, os problemas existentes. Do oitro lado, se há motivos para festejar, 
pois há, que a festa, não a folia, seja de todos e para todos! Não é o que ocorreu 
no Açai-folia dos dias 6-8 de junho deste ano, na nossa cidade.
Tirando os que assistem de camarote, que acompanham o espetáculo do alto e de 
longe, para a grande maioria o Açaifolia é uma resistência coletiva através de três 
noites ‘loucas’, sem pausas, a todo volume, e muitas vezes sem regras. A música é 
companheira, mantém todos despertados, dá o ritmo e segura o balanço. Na folia 
sem regras dessas noites, é preciso fechar os olhos para não ver os efeitos cola-
terais: crianças passando a noite a recolher latinhas, em competição entre elas, no 
meio das pernas dos que dançam. Algumas crianças vêm até de fora da cidade, 

trazidas pelos pais em busca de uns trocados a mais. Bares e boates um pouco 
mais afastados da festa, na sombra, onde ao longo dos anos repetiram-se denún-
cias de aliciamento de menores. A bebida como grande senhora do baile: latinhas 
e bandejas de superalcóolicos dançando nas mãos do povo, para manter todos su-
ficientemente animados. Onde o álcool não chega têm as drogas, mais escondidas 
e também mais eficazes. Será que essa é a maior expressão da festa de nosso 
povo? Um povo tão criativo, capaz de curtir com pouco e nunca desanimado... 
Será que precisa mesmo dessa injeção artificial de alegria louca? Não é isso a 
nossa cultura! Continuaremos a receber agradecidos pão e folia para nos aquetar, 
ou vamos buscar a beleza da arte e da música produzidas por pessoas simples da 
nossa cidade onde todos e todas podem se expressar e curtir? É dinheiro demais 
para Açaifolia, enquanto a Prefeitura não leva em conta de jeito nenhum as nume-
rosas propostas do Fórum de Cultura de Açailândia, recentemente constituido...

Piquiá de Baixo reivindica 
moradia mais digna
Há 2 anos e 5 meses 21 famílias de Piquiá de 
Baixo entraram na justiça contra a Siderúrgica 
GUSA NORDESTE. Destemidas, entraram 
com coragem para reivindicar condições de 
vida mais dignas. (continua...)

A siderúrgica Gusa Nordeste está crescen-
do muito em Pequiá. Em breve, ela deverá 
pôr em operação uma usina termelétrica cuja 

construção exigiu um investimento de R$ 25 milhões. 
Segundo o diretor da Gusa, Ricardo Carvalho Nasci-
mento, a termoelétrica tem grande cuidado ambien-
tal. Segundo ele os gases produzidos nos alto-fornos, 
antes emitidos na atmosfera, agora serão queimados 
por uma caldeira que produzirá 50 toneladas de vapor. 
Este gerará uma considerável quantidade de energia 
elétrica que será vendida à cidade. 
 Depois do anúncio do dono da Gusa Nordeste 
cabe uma pergunta: onde foram parar ao longo dess-
es 20 anos os gases que em breve serão queimados 
para gerar energia? Não há como errar: nos pulmões, 
nas gargantas e nos olhos dos trabalhadores das sid-
erúrgicas e da população de Pequiá! Assim, todo novo 
empreendimento na siderurgia local acaba desmasca-
rando e denunciando as mentiras veiculadas ao longo 
de 20 anos pelos donos das siderúrgicas, segundo os 
quais os níveis de poluição produzida se encontrava 
sempre dentro dos padrões legais. Também a Vale fi-
nalmente informou que vai colocar (?) filtros nas car-

Carvoarias próximas ao Califórnia 
recebem filtros
Foi necessária muita luta e protestos bem visíveis, entre os quais o fecha-
mento da BR 010, para que os assentados conseguissem ser escutados. 
Eles moram na terra há 12 anos, enquanto os 71 fornos da Ferro-Gusa 
Carajás (Vale do Rio Doce) chegaram só três anos atrás. Nas últimas se-
manas foi manchete de muitos jornais e noticiários... (continua...)

AÇAI-FESTA OU AÇAI-FOLIA? O OUTRO LADO DA FOLIA



- � -

B
R

E
V
E
S
 M

E
T
A
LÚ

R
G
IC

A
S

PERSONAGEM EM DESTAQUE
BREVES
METALÚRGICAS

A Vale do Rio Doce uma vez era 
estatal, e chegava a contribuir com um 
Fundo de Desenvolvimento de até 8% do 
seu lucro anual. Agora é privada, isto é, 
decidiu se virar com suas próprias mãos. 
No primeiro trimestre de 2008 a Vale de-
clarou que estava tendo um “ritmo tórri-
do de crescimento econômico”, ou seja, 
quase dez vezes mais que em 2001. São 
dados inquietantes, se pensamos ao tão 
limitado retorno de desenvolvimento para 
as nossas populações.

Ainda mais grave o fato que a Vale, 
mais de dez anos depois de sua privatiza-
ção, continua recebendo financiamentos 
públicos! Querendo construir mais uma 
siderúrgica no Pará, parece que a Vale vai 
poder receber do BNDES  pelo menos R$ 
5 bilhões para financiar a infra-estrutura. 
Em abril, o BNDES disponibilizou para a 
mineradora mais de R$ 7 bilhões, o maior 
montante liberado para apenas uma em-
presa na história do banco. Uma semana 
depois, o então secretário executivo do 
BNDES, responsável por esta negocia-
ção, recebeu convite e foi trabalhar para 
a Vale. Vê se pode!?
 

Pesquisadores da Vale são en-
contrados na reserva do Gurupi 
fazendo pesquisa. Fato gravíssimo. 
O projeto foi logo embargado pelo IBA-
MA e a Vale foi multada em 6 milhões de 
reais. A Vale, como sempre faz nessas 
ocasiões, recorreu e até hoje não pagou. 
Recuou até a divisa do Gurupi e continua 
pesquisando sobre a possível extração de 
bauxita. Não tem jeito mesmo!

Evani Alves Lisboa trabalha no Ibama 
desde 2004.

Alguns sentem-se re-
almente assediados. 
As grandes siderúr-
gicas e mineradoras 
compram as terras 
aos poucos...

É coordenador do escritório de Açailândia e chefe da Reserva Biolo-
gica do Gurupi. Trata-se de uma “Unidade de conservação e preser-
vação integral”, isto é, uma área onde o ser humano não pode morar: 
no máximo, pode-se fazer pesquisa cientifica. A Reserva Biológica do 
Gurupi é a última área de floresta que existe no Maranhão. O “bioma 
Amazônia” inicialmente ocupava 33% do Estado; hoje, só sobra 5% 
de floresta. (para aprofundar, aconselhamos a preciosa pesquisa do 
Centro de Defesa da Vida de Açailândia). 

 Nossa Voz foi procurar Evani após escutar as preocupações de 
alguns assentados, especialmente na região do Km 30 e Vila Aparecida: 

Evani, o que acontecerá com as terras dos pequenos agricultores, com toda essa 
expansão do eucalipto?
De fato, o eucalipto está se estendendo cada vez mais. Todas as 5 siderúrgicas da região de Piquiá-
Açailândia têm plantios dessa espécie. Sem considerarmos as grandes extensões da Vale e de sua 
controlada FerroGusa Carajás. O estrago ambiental aconteceu duas vezes nessas terras: primei-
ramente desmataram para fazer crescer capim. Depois, aos poucos, as fazendas de capim foram 
cedidas para extensas monoculturas de eucalipto: esse foi o segundo empobrecimento. O eucalipto 
provoca efeitos nocivos a longo prazo: o solo vai se enfraquecendo. Tendo raízes muito profundas, 
o eucalipto acaba secando as nascentes da região em que é plantado. Não há futuro para as terras 
plantadas com eucaliptos, a não ser que haja uma nova adubação maciça”.

Por falar em adubos, soubemos de es-
tudos das siderúrgicas para utilizar o 
‘pó de balão’ (sobra da produção de 
ferro) como adubo para os plantios de 
eucaliptos. O círculo vicioso se fecha: 
o dejeto da produção de ferro volta a 
nutrir árvores que serão queimadas 
para mais ferro. Qual a incidência des-
se adubo sobre o terreno, a longo pra-
zo?

“O Ibama de Açailândia ainda não tem estu-
do sobre isso” 

Mas estávamos falando dos pequenos produtores: qual a relação deles com o euca-
lipto?
“Alguns sentem-se realmente assediados. As grandes siderúrgicas e mineradoras compram as 
terras aos poucos, juntando pedaço após pedaço. Se um hectare de terra custa R$ 1.000, eles 
oferecem 4.000. A ordem é adquirir, de qualquer forma, as pequenas propriedades. O pequeno 
agricultor, frente a essas propostas, vende e vai para a cidade, onde logo gasta seu dinheiro sem 
conseguir se inserir no circuito sócio-econômico dos centros urbanos. Houve pequenos proprietá-
rios que se recusaram de vender. Vivem ilhados, produzem arroz, feijão, gado. Têm eucalipto por 
todo lado, e resistem teimosamente”.

Quais as relações do Ibama com a Vale do Rio Doce?
O Ibama tem a missão da preservação do meio-ambiente. Muitas vezes entra em embate com a 
Vale: há várias multas e autuações (lembramos que Vale é a empresa campeã em multas e conflitos 
com o Ibama, ndr).  A Vale sempre recorre na justiça e os processos se esticam além do devido.
Por exemplo: na reserva do Gurupi encontramos a Vale fazendo pesquisa, através de seus homens 
acampados. Fato gravíssimo. O projeto foi logo embargado e a Vale multada por 6 milhões de reais. 
A Companhia recorreu e até hoje não pagou: recuou até a divisa do Gurupi e continua pesquisando 
sobre a possível extração de bauxita. 

Carvoarias próximas ao Califórnia recebem filtros

Foi necessária muita luta e protestos bem 
visíveis, entre os quais o fechamento 
da BR 010, para que os assentados 

conseguissem ser escutados. Eles moram 
na terra há 12 anos, enquanto os 71 fornos 
da Ferro-Gusa Carajás (Vale do Rio Doce) 
chegaram só três anos atrás. Nas últimas se-
manas foi manchete de muitos jornais e not-
iciários a ‘boa ação’ da Vale que resolveu, de-
pois de três anos, colocar filtros para diminuir 
a emissão de fumaça. Ninguém comentou, 

porém, que foi o Ministério Público que pres-
sionou a Vale para fazer esse gesto caridoso. 
A própria Secretaria Estadual de Meio-Ambi-
ente, lerda e omissa, finalmente decidiu-se 
em realizar um laudo nas carvoarias. Poucos 
ressaltaram que tanta propaganda refere-se 
à instalação de somente um filtro, que ser-
virá para oito fornos. Os outros 63 fornos, dos 
quais 7 não têm licença ambiental, deverão 
ganhar um filtro até o final do ano... Se Deus 
quiser e a Vale ...permitir!
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Como viver o sofrimento? Podemos dizer que 
um ser humano tem mais dignidade de um outro? 
São essas e muitas outras as perguntas levantadas 
pela Campanha da Fraternidade 2008 “Escolhe, pois, a 
vida – Fraternidade em defesa da vida”.

O objetivo da CF desse ano é levar a igreja e a so-
ciedade a defender e promover a vida humana, desde 
a sua concepção até sua morte natural. A vida é dom 
de Deus e todos somos chamados a torná-la plena, va-
lorizando sua beleza em todas as situações e compro-
metendo-nos ao amor fraterno.Não podemos, porém, 
levantar escudos só na defesa ideológica de um prin-
cípio: é preciso um compromisso sério para a promo-
ção de condições de vida digna para todos. Isso implica 
criatividade. Não parar somente na denúncia do que 
ameaça a vida, mas construir formas alternativas. Os 
bispos reconhecem nisso mais um passo para a trans-
formação social, uma “revolução pela vida”.

O texto-base da Campanha oferece uma análise 
das ameaças contra a vida: nossa sociedade hoje 
respira constantemente formas de morte. Destacam-
se alguns pontos críticos: a primazia do individuo e do 

sucesso individual; a vivência de um amor egoísta, utili-
tarista e dominador; a ciência que obedece só aos inte-
resses de mercado... Tudo isso enfraquece a dignidade 
da vida e separa as pessoas que ‘merecem’ viver e os 
seres de quem ninguém precisa mais. A CF, ao contrá-
rio, é um hino aos que são considerados “inúteis”, ou 
seja, aos que ainda não nasceram, aos doentes, aos 
idosos, aos famintos, aos analfabetos, aos marginaliza-
dos, aos excluídos (CF 40). 

Entre muitos desafios, o texto-base destaca par-
ticularmente a sexualidade irresponsável, a violência 
contra a vida ainda não-nascida (aborto e exploração 
dos embriões) e a falta de dignidade nas situações de 
sofrimento e de morte (eutanásia, abandono dos idosos 
e dos doentes). Tudo isso é amplificado nas situações 
sociais em que a miséria e a exclusão apagam a digni-
dade da vida humana e os equilíbrios da natureza.

Nas comunidades em que os missionários com-
bonianos trabalham, o compromisso para a promoção 
da vida é fortemente ligado à conscientização e à di-
mensão política. Conscientização significa fazer apelo 
à própria consciência: oferecer a cada pessoa instru-

mentos para julgar a realidade e escutar honestamen-
te dentro de si o chamado primordial à defesa da Vida 
(CF 259). O texto da CF desse ano parece-nos aberto 
e rico de confiança nos meios que estão ao alcance de 
cada pessoa e família. Não é um proclama rígido de 
verdades às quais obedecer, mas um convite ao grande 
mutirão em defesa da vida e um anúncio de seu valor 
absoluto. Cada ser humano tem valor em si, “nele brilha 
um reflexo da própria realidade de Deus”. A vida é sem-
pre um bem (CF 165).

A dimensão política, essencial para a promoção 
da vida, significa cobrança de políticas públicas para 
as gestantes e as mulheres, sistema de saúde acessível 
a todos e de qualidade, promulgação de leis em defesa 
dos direitos humanos, do bem comum e do meio am-
biente... (CF 287). No livro de Deuteronômio, Deus con-
vida o povo a discernir entre o caminho da vida e o cami-
nho da morte. A CF 2008 provoca o povo brasileiro para 
que reconheça e escolha, a cada dia, a cultura da vida. 
Que esse ano, através de nossas lutas e compromis-
sos, ofereça novas esperanças de vida para todas as 
vítimas!

Iª Festa da Colheita 2008
No sábado 31 de Maio o assenta-

mento Sudelândia (50 bis) foi a 
comunidade anfitriã da Iª Festa 

da Colheita. Estiveram presentes mais 
de 400 pessoas representando as várias 
comunidades da Paróquia São João: o 
setor da cidade (S. Clara, S. Luzia, São 
João, Plano da Serra, Piquiá de Cima e 
de Baixo) e o setor dos assentamentos 
(Califórnia, Macaúba, Km 30, Vila Apare-
cida, Nova Conquista, Conquista da La-
goa, Nova Vitória, Sudelândia). 
A acolhida foi boa. As famílias prepararam 
café com bolachas e bolo. Na parte da 

manhã houve uma missa animada com a participação 
de bispo D. Gilberto. Foi uma celebração muito simples, 
bonita e simbólica. O tema central foi o agradecimento 
a Deus pela boa colheita deste ano. Todas as comu-
nidades participaram animando alguns momentos da 
missa fazendo com que a eucaristia fosse mais alegre, 
mais viva e mais participada. Depois da missa, houve o 
almoço partilhado, sendo que todos os alimentos e be-
bidas foram trazidos pelas várias comunidades presen-
tes. A tarde cultural foi animada pelas danças do Lindô, 
algumas quadrilhas com crianças, forró e a esperada 
“Gincana da Roça” organizada e animada pelos alunos 
da Casa Familiar Rural foi a última atividade. 

Jesus de Nazaré realmente ainda está vivo no meio 
de nós: essa Páscoa foi mais uma ocasião para en-
contrá-lo. A Paróquia São João tentou valorizar os dias 
sagrados de Páscoa alcançando o maior número de 
comunidades possível. Precisávamos de ajuda, espe-
cialmente para chegar aos interiores mais distantes... 

e os jovens responderam bem! Juntos, organizamos a 
missão dos jovens no interior. Participaram os grupos 
de jovens de Piquiá de Cima, Piquiá de Baixo, Plano 
da Serra, Santa Clara, São João, Santa Luzia, Vila Il-
demar, Capelosa. Quase 60 jovens missonários, que 
foram enviados oficialmente durante a missa de ramos 

celebrada na Santa Clara. A missão conseguiu alcançar 
as comunidades de Sudelândia, Macaúba, Conquista 
da Lagoa, Nova Vitória, Novo Bacabal, Córrego Novo, 
Califórnia, Km 30 e Vila Aparecida: três dias para cele-
brar juntos a paixão e a ressurreição de Jesus.

Em Missão para celebrar a Páscoa

“A comunidade nos recebeu muito 
bem! Já estavam à nossa espera e 
ficamos hospedados em suas casas. 
Foi a primeira experiência para nós; 
uma responsabilidade grande, exigin-
do nosso compromisso. Não faz senti-
do sair de seu bairro para dar um tes-
temunho falso: precisa de coerência.
Aprendemos, também, que cada um 
precisa do outro e não somos nada 
sem a ajuda dos outros”

“Na comunidade que nos hospedou 
encontramos um problema no grupo 
de jovens: muitos vão à Igreja sim-
plesmente por ir, o que não é diferente 
também em outras comunidades. Mas 
lá encontramos um desafio maior. Pu-
demos oferecer só um simples con-
vite, mas já isso foi muito e criou la-
ços novos de participação e amizade. 
Falamos também das dificuldades de 
nosso grupo, partilhando os desafios 
que temos em comum.”

“Visitamos muitas famílias; tínhamos 
o compromisso de ler um trecho da 
Bíblia e pedir à família se queria uma 
oração, convidando-a, depois, para as 
celebrações da noite. Para ser missio-
nário não é necessário ser padre ou 
freira. O cristão leigo, pela força do 
batismo, é chamado a testemunhar a 
novidade do Evangelho em ambientes 
onde mais dificilmente o sacerdote en-
tra.”

“Encontramos um povo de muita fé, 
bastante unido. O que falta é um pou-
co de iniciativa e de ânimo. Também 
nós tivemos que trabalhar o nosso 
lado espiritual e missionário, que por 
vezes fica adormecido. Conhecemos 
pessoas que entraram e mudaram 
nossa vida.”

CF/2008 - Qual o sentido da vida e quem é seu dono?

Nossa Voz foi entrevistar os jovens, de volta de sua missão; eis alguns dos comentários deles:
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Domingo 15:
Abertura do festejo – missa 19.00h
Tema:  A Justiça para Deus e para João Batista

Quarta 18:  
Missa campal 19:30h no loteamento Sunil – Jacu, com fogueira de São João

Quinta 19:
Noite Cultural às 19.30h, com equipes de teatro e música da cidade toda

Sexta 20:  
19:30h: missa na igreja São João
Tema: Justiça Ambiental 
A seguir: Músicas juninas, barracas típicas, leilões e festa...

Sábado 21: 
19:30h: missa na igreja São João
Tema: Justiça no Campo  
Continua a parte social, com o grande bingo paroquial

Domingo 22: 
19:00h: celebração eucarística
Tema: Justiça na Cidade
Continua a parte social, com leilões de gado

Terça 24:
Dia de São João Batista e celebração eucarística conclusiva
18.00 h.: Procissão partindo da Prainha do Jacu, até a Igreja São João Batista 
Festa popular para todos, sem cerveja e com preços baixos

A Paróquia São João Batista está desenvol-
vendo nesses meses um trabalho de cons-
cientização e acompanhamento da vida po-

lítica da cidade.Houve uma série de seminários sobre 
Cidadania e Política, envolvendo pessoas e movimentos 
das três paróquias da cidade. Esses seminários já ana-
lisaram a situação do Conselho da Cidade e do Conse-
lho Municipal de Saúde, tentando promover uma efetiva 
e eficaz participação da sociedade civil nas escolhas 
da administração pública. Também vários membros de 
nossa Paróquia estão participando dos conselhos mu-
nicipais de direito. Domingas Pereira do Nascimento e 
Expedito Anastacio da Silva são membros do Conselho 
do Idoso. Creuza Barbosa Silva e Maria do Desterro da 
Silva (dona Tetê) são membros do Conselho da Criança 
e Adolescente. Maria Bartolomea Alves dos Santos é 
coordenadora do Fórum da Criança e Adolescente em 
nome da Paróquia.

Mas qual é a importância da Igreja na vida política 
da cidade? Nossa Voz fez essa pergunta a Carmen 
Bascaran, presidente do Centro de Defesa da Vida e 
dos Direitos Humanos de Açailândia.

Desde sempre a discussão sobre o papel da 
Igreja na política causa certa inquietude. Até onde 
a Igreja, instituição que se move no âmbito do reli-
gioso, tem direito ou dever de dar palpites, ou até 

de intervir, nos problemas da organização da socie-
dade e, mais concretamente, na vida política de um 
País, Estado ou Município?

Carmen - A Igreja foi ‘fundada’ por Jesus Cristo, que 
falou coisas tão claras como “que todos tenham vida e 
vida em abundancia...”; “Tive fome e me deste de co-
mer, tive sede e me deste de beber ...”. Jesus referiu-
se à esfera político-religiosa de seu tempo chamando-a 
“raça de cobras venenosas...”; seus discípulos teriam 
que ser “Sal e luz do mundo”. Como é possível, portan-
to, que a Igreja não tenha o dever de fazer Política?O 
recado do Evangelho é claro: “Todos tenham vida e 
vida em abundancia”. Portanto, cada um de nós pre-
cisa fazer uma opção clara: ou nos colocamos do lado 
dos que acumulam riqueza e vivem na opulência, ou 
escolhemos o lado dos que até morrem por desnutrição 
ou sofrem por falta de saúde, educação, trabalho... Se 
quero dar-lhe de comer, de beber, etc., com quem tenho 
que estar? Com os que têm comida até se fartar, fazem 
da água sua propriedade para se enriquecer... ou junto 
daqueles que estão passando fome, sendo escraviza-
dos, sofrendo a falta de água?Isto é fazer Política.

Mas o que é Política? Será que fazer política é 
administrar com todas as falcatruas, corrupção, 
sem-vergonhices às quais quase estamos acostu-
mados? Ou Política é administrar os bens da cria-

ção de forma tal que o universo inteiro viva em har-
monia, sem exploração do ser humano pelo ser hu-
mano, cuidando da natureza como bem de todos?

Carmen - Por isto é necessário que, claramente e 
sem covardia, trabalhemos incansavelmente apoiando 
os empobrecidos, denunciando os que acumulam ri-
queza e não se importam com as pessoas nem com 
o futuro da humanidade, e anunciando que há pos-
sibilidade sim, de viver e se organizar de outro modo. 
Entender, enfim, que não estamos obrigados a aceitar 
como única verdade esta sociedade que tantos crimes 
tem nas suas costas. Para conquistar este sonho pos-
sível e concreto precisamos reconhecer primeiro que 
não estamos sós. Que há muitas pessoas neste preci-
so momento, trabalhando e dando cada minuto de sua 
vida para um futuro diferente. Feito isso, precisamos 
nos juntar, reconhecer o trabalho de cada um e uni-lo 
ao nosso. Iremos assim construir uma organização ho-
rizontal, ou seja, sem chefes autoritários, com tarefas 
específicas a segunda das necessidades. Assim, ne-
nhuma idéia ou iniciativa fica propriedade privada de 
qualquer grupo religioso, político, sindical, mas perten-
ce ao conjunto de membros dessa rede, que quer vida 
e vida em abundancia para todos. 

“Sempre fui a favor da cidadania e da conscientização política. É muito importante que a Igreja esteja 
inserida na luta em defesa dos direitos do povo; perdemos muito quando não participamos ativamente 
nos meios públicos. A Igreja prega a solidariedade e o amor, enquanto muitas vezes a lógica dos políticos 
é a troca de favores. Precisamos estar presentes e promover a participação: se hoje o povo tem uma 
mentalidade um pouco mais madura, é graças às visitas e aos trabalhos de conscientização de nossas 
lideranças de comunidade.”

Vanderlei Trombela, membro da associação de comerciantes e da Paróquia de São Francisco

“Mudanças profundas e rápidas agravam o mundo, surgem desafios novos que exigem novas respostas: 
o aumento das injustiças sociais, a desigualdade entre ricos e pobres, a concentração da renda, o acú-
mulo de capitais, o desemprego, a marginalização e exclusão, a violência. Estar atenta a estas situações 
é dever da Igreja. A partir desses desafios, de um lado, e da fé em Jesus Cristo, por outro, partimos para 
a missão de promover integralmente “o homem todo e todos os homens” (Paulo VI).

Eduardo Hirata, assessor do Conselho Municipal da Criança e Adolescente e membro da Paró-
quia São João Batista

Evangelho de Lucas, capítulo 3. Um homem corajoso apare-
ce no meio do povo. Um profeta que não tem medo dos po-
derosos, dos policiais, dos funcionários do Império. Ele tem 
uma palavra direta e clara para cada um. O povo lhe pergun-
ta: “O que devemos fazer?”. E João Batista confia para cada 
grupo social uma missão urgente: “Endireitem as estradas 
do Senhor!”. Convertam-se, tenham a coragem de mudar 
de vida! Não somente em palavras, mas façam coisas que 

Festa do padroeiro
da Paróquia São João Batista
“Com João Batista parauma Açailândia de Justiça”

Jesus, a Comunidade e a Política...

provem que vocês se converteram! Hoje novamente, como 
Paróquia, chegamos até ao nosso padroeiro e perguntamos 
humildemente: o que devemos fazer? “Pratiquem a justiça! 
Quem tiver duas túnicas, dê uma a quem não tem. E quem 
tiver comida, faça a mesma coisa”.
O que significa esse convite para nossa Paróquia? Que tipo 
de Igreja devemos construir? O nosso projeto pastoral res-
ponde a essas ordens veementes de João Batista?
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Hoje em dia, o contexto ‘cultural’ em que 
vive o município de Açailândia se re-
duz a um carnaval fora de época, intitu-

lado ‘Açaí-Folia’. Alguns segmentos, preocupa-
dos com a unilateralidade de administradores que 
esquecem a riqueza, o potencial e a diversidade 
cultural de nossa gente, resolveu criar oficialmen-
te o Fórum de Cultura de Açailândia. Dentro desta 
perspectiva, nos dias 30 de abril e 1 de maio mais 
de trinta entidades e grupos gritaram por “PÃO, 
CIRCO E DIGNIDADE!”. Estiveram participando 
várias personalidades do mundo das artes, bem 
como representantes da Secretaria Estadual de 
Cultura. Há uma pluralidade de manifestações 
culturais que os cidadãos e cidadãs deste muni-
cípio vêm desenvolvendo ao longo destes anos 
com muita dedicação, teimosia e qualidade. Consta-
tamos, também, com certo sentimento de frustração 
a ausência de representantes do poder público mu-
nicipal. Apesar disso, em momento algum os partici-
pantes manifestaram  sentimentos de resignação ou 
passividade. Ao contrário, renovamos um redobrado 
compromisso, na certeza da criatividade do poder 
popular, que mesmo sem apoio das autoridades pú-
blicas locais pôde cantar vitórias de liberdade e forta-
leza, desde o mais íntimo da paixão por vida, justiça 
e dignidade.

O evento aconteceu em dois momentos. No primei-
ro dia foi um grande seminário para discutir políticas 
públicas para a cultura no Estado e no Município de 
Açailândia. Foi elaborado um documento propositivo 
para a Câmara Municipal de vereadores e uma ‘Carta 
da Cultura’ para o prefeito municipal, denunciando a 
falta de políticas públicas para o fomento cultural no 
Município. Na ocasião tivemos  duas mesas temáti-
cas. A primeira, com a contribuição da Srª Elizandra 
Rocha representando o Conselho Estadual de Cul-
tura, discorreu sobre “Conselho Municipal de Cultu-
ra: uma alternativa para a participação popular”.  Na 

segunda mesa tivemos a oratória 
de Marcelo Grangeiro represen-
tando o IDASULMA (Instituto de 
Dança do Sul do Maranhão) com 
a temática “Identidade Cultural: 
qual é a nossa?” No terceiro mo-
mento, deu-se início à construção 
do Plano Político Cultural que que-
remos. Foram apresentadas duas 
moções: uma em favor da retirada 
dos troncos de madeira fincados 
na rotatória da BR 010 que aces-
sa o Município de Imperatriz; outra 
de repúdio à ausência da coorde-
nação municipal de cultura no I 
Fórum de Cultura de Açailândia.
No dia primeiro de maio, por sua 

vez, aconteceu a caminhada pelas ruas da cida-
de, partindo da praça do mercado em direção à praça 
do Pioneiro. Lá, vários artistas reunidos celebraram 
o dia do trabalho com a temática: “Trabalhadores da 
cultura por circo, pão e dignidade”. O dia inteiro pas-
sou ao ritmo de diversas apresentações de danças, 
capoeira, exposições, praticas circenses  e cantorias. 
O evento teve como objetivo principal a luta por um 
ESPAÇO CULTURAL onde nossos artistas possam 
manifestar sua arte de forma livre e democrática. 
Sabedores que, além de todas as deficiências vistas 
em nossa  humilde Açailândia, somos um povo de-
sprovido de espaços! Qualquer evento (não somente 
cultural) que venha a acontecer na cidade deve cada 
vez mendicar seu espaço... Uma vergonha!
No sábado 03 de maio o Secretário de Cultura do 
Estado, Sr. Joãozinho Ribeiro, não mediu esforços 
para escutar os anseios de nossa gente, anuncian-
do que dentro de suas possibilidades irá contribuir 
com as ações do Fórum. O Secretário entende que 
a cultura do Maranhão tem que ser descentralizada 
de São Luis e que outras cidades do Estado têm o 
direito à cultura, para um desenvolvimento integral 
de sua gente.

CIDADE

AÇAILÂNDIA  É PALCO DO I  FÓRUM DE
       CULTURA POR CIRCO, PÃO E DIGNIDADE.
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DO CAMPO... À MESA DA CIDADE

PAA AÇAILÂNDIA: OS NUMEROS
(janeiro – março)

Produtores beneficiados: 106
Instituições atendidas: 76
Quantidade total de pessoas beneficiadas: 76.000
Quantidade de produto recolhido: 43.500 Kg.
Recurso total disponível: R$ 850.000 
Recurso até hoje utilizado: R$ 90.000 

Quem visita ou acompanha as comunidades 
do interior logo percebe uma grande con-
tradição: existe terra para cultivar, mas mui-

tos têm dificuldades de produzir e vender os frutos da 
terra. Cresce o desemprego e a fome, no campo e na 
cidade. Há quem fale já em‘favelas rurais’, observando 
que em várias agrovilas há um número crescente de 
desempregados que permanece inativo e cai facilmen-
te na bebida e no desânimo.Algumas semanas atrás no 
interior vimos um caminhão transportando abóboras e 
perguntamos para onde as estava levando e a resposta 
foi que tudo ia para Fortaleza! Ao mesmo tempo, nos 
nossos supermercados vendem-se alface, quiabo ou 
tomate que muitas vezes vêm de outras cidades e esta-

dos do Brasil.Algo não está funcionando: se não houver 
valorização do que se produz na região as famílias do 
interior acharão mais conveniente vender a terra aos 
fazendeiros e criadores de bois, ou à Vale e às siderúr-
gicas para plantio de eucalipto. Tudo isso desmascara 
aqueles que afirmam que a cidade de Açailândia é mo-
delo de desenvolvimento e progresso, pois o município 
está registrando a sua reforma agrária ao contrário, ou 
seja, voltando a concentrar terras!
O programa federal de compra direta de alimentos, 
chamado PAA (Plano de Aquisição de alimentos) pro-
cura ir na contra-mão, ou seja, financia os municípios 
para que utilizem produtos de suas terras e favoreçam 
os agricultores familiares. Dessa forma, o pequeno 

produtor encontra alguém a quem vender, que valoriza 
a sua produção e renda garantida. Graças a isso as 
escolas, o hospital, as associações e vários grupos se 
beneficiam com produtos de nossa terra sem ter que 
comprar nos supermercados. Ainda falta muito para 
consolidar o programa federal: aumentar o número de 
produtores cadastrados para não perder o financia-
mento federal, oferecer uma séria capacitação técnica 
e fortalecer a agroecologia, além de facilitar e garantir 
aos cultivadores o acesso ao mercado da cidade. A Se-
cretaria de Agricultura comprometeu-se oficialmente a 
promover na cidade uma Feira da Agricultura Familiar. 
É uma iniciativa louvável que conta com o nosso apoio. 
Vamos cobrar isso!

O QUE É O PAA
PAA significa Programa de Aquisição de Alimentos
É um programa do Governo Federal
É uma das ações da Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional
PAA em Açailândia: convênio entre o Ministério de Desenvolvimento Social e 
Combate à Fome e a Prefeitura Municipal,  através da Secretaria de Agricultura.

COMO FUNCIONA O PAA
Produtores e entidades beneficiárias são cadastrados na Secretaria de Agricul-
tura do município
Os produtores vendem à Secretaria de Agricultura os produtos, entregando-os 
em dias estabelecidos.
A Secretaria Municipal de Agricultura, respeitando um calendário preestabeleci-
do, faz a entrega para as entidades beneficiadas.
Os preços dos produtos são determinados pela Secretaria de Agricultura a partir 
de uma pesquisa de mercado. 

PAA OBJETIVOS
Garantir às pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional o acesso 
aos alimentos em quantidade, qualidade e regularidade necessárias.  
Promover a inclusão no campo por meio do fortalecimento da Agricultura Familiar.
Desenvolver a economia local
Geração de trabalho e renda no campo.

Saúde no Jacu!
O bairro do Jacu é um dos maiores da cidade. As áreas da Prainha, algumas parte 
da Vila Maranhão e os novos loteamentos da Sunil carregam em si contradições e 
violências estruturais. Naquelas áreas, recentemente, houve vários casos de dengue, 
febre, diarréia e desnutrição, devidas às condições precárias das famílias e da higie-
ne. Além dos conhecidos problemas da erosão e da falta de coleta de lixo que são 
uma permanente ameaça.

A população não está agüentando e, de várias formas, procura as associações 
e grupos mais ativos na região. Em resposta à pressão popular, a Associação Co-
munitária do Bairro do Jacu, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, 
a Paróquia São João Batista e a Pastoral da Criança organizaram-se para cobrar 
do poder público os direitos desse povo sofrido. Quando os grupos se articulam em 
nome do povo, os vereadores se fazem mais próximos e a Prefeitura não pode deixar 
de atender. Foi assim que as teimosas associações locais conseguiram, junto à ve-
readora Diomar, uma audiência com o senhor Prefeito de Açailândia e o Secretário de 
Saúde, entre outros. 

O  objetivo da coordenação popular de saúde era voltar às condições do ano 
2005, quando no bairro atuavam duas equipes médicas e os agentes de saúde tinham 
um trabalho mais respaldado. Uma vistoria do Ministério da Saúde identificou a falta 
de condições na estrutura do posto de saúde e acabou afastando uma das duas equi-
pes. Naquela época a prefeitura comprometeu-se a restaurar as condições iniciais no 
prazo de um ano... mas, depois de três anos nada fora feito. O povo se mexeu, e des-
sa vez parece estar conseguindo resultados. Uma nova estrutura está sendo alugada 
no bairro do Jacu. Em breve, se tudo correr como esperado, o bairro voltará a ter duas 
equipes médicas e talvez até dois postos, evitando à população doente dos barracos 
mais distantes longas caminhadas debaixo do sol ou da chuva.

Prevaleceu o ditado “Água mole em pedra dura tanto bate até que fura”, demon-
stração clara de que o povo quando se organiza, persiste e busca o bem comum, e 
faz ouvir sua voz! Ainda faltam muitas conquistas, é claro: o posto da Vila Maranhão, 
por exemplo, está caindo aos pedaços. Se houver uma vistoria (palavra de profissio-
nais da saúde) tudo será fechado. É urgente uma reforma desse posto, um trabalho 
sério e definitivo nas numerosas erosões do bairro, garantia de moradia digna para os 
ocupantes da praia do Jacu e a interdição de toda a área na beira do rio, que acaba 
destruindo os barracos que foram construídos ali. Um passo de cada vez, mas ca-
minhando sempre, o povo organizado chega onde quer!
Associação Comunitária do Bairro do Jacu, Centro de Defesa da Vida e dos Direitos 
Humanos, Paróquia São João Batista, Pastoral da Criança.

DE QUAL FESTA PRECISAMOS?
É também com a festa e a cultura que a gente investe no futuro, aponta para as 
jovens gerações modelos e valores que consideramos de referência. Que tipo de 
sociedade imaginamos e sonhamos, a partir dessas festas? Falando em preços, va-
mos refletir sobre os gastos de dinheiro público: dizem que não houve investimentos 
diretos da Prefeitura na festa (precisa verificar se é assim mesmo, pedindo uma séria 
prestação de contas e fazendo uma análise atenta). Mesmo assim, consideramos o 
impacto e as despesas que esse evento gera a partir dos efeitos indiretos: pessoas 
hospitalizadas, muitos gastos para a segurança pública, uma cultura do descaso que 
Açaifolia promove e que cria consequências a longo prazo em nossas gerações. As 
drogas e o álcool têm seu preço sócio-econômico, que logo vem pesar nas costas de 
todos nós.

Reações de alguns cidadãos-ãs de Açailândia sobre o Açai-folia

“Podemos falar de festa de todos e para todos quando uma abadá custa 80 reais (e 
nos últimos dias chega até a 200)? Quantas famílias em Açailândia podem se permitir 
um gasto tão grande?” (M.A. 45 anos)

“Não entendo essa folia que deveria ser de todos, mas aí têm cordas e camarotes. 
Por que as cordas? Porque os camarotes? Porque dividir o povo que já está vivendo 
numa situação de divisão e injustiça entre quem pode gastar dinheiro e quem não 
pode?” (J.D.S. 33 anos)

“ Gostaria de saber mesmo quanta grana foi gasta com esse negócio de folia. É 
dinheiro público que foi gasto ou de alguns patrocinadores? Se foi a Prefeitura que 
bancou parte da festa ela tem que prestar conta de forma clara!” (A.B. 39 anos)

“ Será que festejar o aniversário da cidade é só cair na gandaia? Por que não se orga-
nizou dois dias antes um seminário, um debate para mostrar o que se conquistou ao 
longo desses 27 anos de cidade? Essa festa, aliás, essa loucura, é tapeação!” (R.A. 
65 anos)

“Achei  massa o Açai-folia. Me diverti à bessa. Conheci muitas gatinhas, fiquei ligadão 
o tempo todo! Valeu mesmo!” (J.D.S. 16 anos)
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“Orçamento é o calculo de receita e de despesa”. Da receita: é o dinheiro que 
entra, se ganha, se arrecada, e da despesa: o dinheiro que sai,  que se gasta, ou 
se investe. O orçamento é instrumento essencial para planejar e fazer acontecer as 
coisas, seja na vida das famílias, das empresas e na vida pública.

Alguns estudiosos definem “ORÇAMENTO PÚBLICO” como a razão de ser do 
Estado: são os governos planejando - de preferência com o povo – os investimentos 
a serem feitos para melhorar a qualidade de vida das pessoas. Ou seja, os serviços, 
as obras, os benefícios em saúde, assistência e previdência social, habitação, sa-
neamento, meio ambiente, educação, cultura, trabalho-emprego-renda, segurança, 
justiça, produção economica, etc.Mas isso exige escolher prioridades, ver quais são 
as melhores formas para fiscalizar a aplicação dos recursos ( controle social). 

Alguns dizem que os problemas que vivemos no nosso Brasil não são enfren-
tadas de maneira mais competente por falta de dinheiro, de recursos públicos. 
Há muitos Recursos públicos, a questão é que eles são mal utilizados, mal gastos. 
Estudos apontam algo em torno de 20% do total dos Orçamentos Públicos são de-
sviados, apropriados, roubados da nação por governantes e quadrilhas associadas. 
A Corrupção é uma praga, um câncer que corrói as entranhas do país e definha seu 
futuro! Parece que o grande objetivo, a grande meta de 20% da classe política bra-
sileira é apoderar-se do domínio absoluto sobre os Orçamentos Públicos! Não ficam 
na intenção, apoderam-se mesmo! Não é simples roubo, é verdadeiro assalto!

Tudo o que o governo gasta vem dos impostos e taxas que todo o povo paga. 
Até o pobre paga quando compra um pão que é sempre mais caro, quando anda de 

ônibus, compra uma sandália, toma sua pinguinha... Em tudo que pagamos, lá estão 
embutidos vários impostos...É preciso que o povo saiba mais sobre o uso que é 
feito do dinheiro público do município, do estado, do país. Com esse conhecimento, 
com controle social, certamente o dinheiro público será melhor aplicado, ajudando a 
melhorar de vida de todo o povo. Daí a importância de conhecer os nossos direitos 
quando o assunto é gasto público. A gestão pública municipal tem o dever de gastar 
corretamente e prestar contas, com a população têm o direito de saber onde e como 
esses recursos estão sendo usados. Afinal, o dinheiro é de todos e não dos que 
estão no governo. Fiscalizar a sua aplicação, praticar o controle social, é a nossa 
contra-partida, o nosso dever.

O jornal “NOSSA VOZ” tem procurado fazer a sua parte, informando sobre Orça-
mento. Agora, nos propomos a intensificar essa informação. Por exemplo, na Câma-
ra Municipal se estuda o Projeto de Lei n° 004, de 11 de abril de 2008, encaminhado 
pelo Prefeito, propondo sobre “a Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercicio 
financeiro de 2009”. Essa LDO, que é uma Lei anual, define as metas e prioridades 
para o próximo ano e estabelece as orientações para a elaboração da Lei Orçamen-
tária Anual (LOA). Em termos financeiros, por exemplo, o projeto da LDO propõe 
Orçamento de R$ 67. 695.450,41. Um orçamento menor do que foi previsto para 
este ano de 2008 que foi de mais de de 80 milhões. Uma diferença que mereceria 
uma reflexão. Na próxima edição da “NOSSA VOZ”, escreveremos mais sobre os 
Orçamentos LDO e  LOA.

DIREITOS EM DIA
“ORÇAMENTOS: OLHO VIVO NO DINHEIRO PÚBLICO!”

Há 2 anos e 5 meses 21 famílias de Piquiá de Baixo 
entraram na justiça contra a Siderúrgica GUSA NOR-
DESTE. Destemidas, entraram com coragem para rei-
vindicar condições de vida mais dignas. A siderúrgica, 
uma das maiores da região, vem provocando todo tipo 
problemas, seja na área da saúde pública, bem como 
no meio ambiente. Sabe-se que a justiça anda devagar, 
mas anda! Nos dias 27, 28 e 29 de Maio de 2008 as 
21 famílias, depois de mais de dois anos,  foram cha-
madas a testemunhar nos respectivos processos, nas 
dependências do Fórum da Cidade. Foi um momento 
muito importante para a vida da comunidade. Um bom 
grupo de moradores de Piquiá de baixo decidiu manife-
star, de forma pacifica, na porta do Poder Judiciário da 
Cidade. Os manifestantes populares  foram apoiados e 

acompanhados pela Paróquia São João Batista e pelo 
Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de 
Açailândia, depois de varias reuniões realizadas em 
conjunto. 

Por que manifestar? Para declarar não somente o 
apoio de toda a comunidade à luta das 21 famílias, mas 
também para chamar a atenção das autoridades, da 
imprensa e da população em geral sobre o problema da 
poluição provocada pela espessa fumaça que é emitida 
diuturnamente das chaminés da fábrica de ferro-gusa. 
Um momento importante da manifestação foi a presença 
do Promotor de Justiça pela área do Meio Ambiente do 
Município de Açailândia, o Dr. Marcos Aurélio Fonseca. 
O Promotor, que está acompanhando o processo das 

21 famílias, apoiou abertamente a manifestação, elo-
giando os moradores do Piquiá de baixo pelo trabalho 
de conscientização que estão levando para frente. São 
do Promotor as seguintes palavras: “Os Moradores do 
Piquiá de Baixo estão no rumo certo, servindo de exem-
plo para outras comunidades que podem se organizar 
para conquistar os seus direitos!” 
Parabéns, comunidade do Piquiá de baixo, porque o 
sonho que se sonha juntos se transforma em realidade. 
A redação do jornal Nossa Voz promete acompanhar 
de perto toda a caminhada dos moradores do Piquiá de 
baixo e somar forças nas lutas para um mundo e uma 
vida digna para todas e todos.

A luta da Comunidade de Piquiá de Baixo para uma moradia mais digna
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ELEIÇOES LIMPAS N.1
Já está trabalhando em Açailândia o comitê municipal 
da lei 9840, a lei anti-corrupção eleitoral. Foram feitas 
varias reuniões entre diferentes entidades da socieda-
de civil organizada e foi formada uma coordenação com 
CDVDH, SINTRASEMA, PARÓQUIA SÃO JOÃO BATI-
STA. A primeira iniciativa assumida pelo comitê foi um 
seminário para explicar a lei às lideranças locais, o que 
aconteceu no dia 13 de junho. O trabalho do comitê 
continua agora com palestras nas escolas, intervenções 
nos meios de comunicação, sensibilização nas comuni-
dades, e marcação estreita com os candidatos.

ELEIÇÕES LIMPAS N. 2
Parabéns para os juízes e os promotores eleitorais da 
Comarca de Açailândia. No dia 28 de maio consegui-
ram lotar o recinto da Camara Municipal. O motivo era 
uma reunião para explicar aos  candidatos e dirigentes 
dos partidos, mas também à população em geral, as 
regras do processo eleitoral municpal. Tudo isso para 
evitar atos de corrupção eleitoral, compra e venda de 
votos, presentes eleitorais, etc. A população respondeu 
muito bem ao convite e o trabalho de esclarecimento 
vai continuar. Uma nova reunião está programada para 
o dia 19 de junho. Tomara que às palavras possam se-
guir os fatos.

PROJETO ARTE E COMUNIDADE
A primeira apresentação do projeto “Arte e Comunida-

de, Estratégias de Inclusão” aconteu no dia 11 de maio 
na quadra poliesportiva da paróquia São Francisco. 
Agora, mais de 80  crianças e adolescentes dos bairros 
de Jacu e do Piquiá estão se encontrando, duas vezes 
por semana e, acompanhados por instrutores profis-
sionais, estão entrando no grande mundo da arte. O 
desejo de aprender e de fazer bem as coisas não falta. 
Parabénsm crianças e adolescentes!

A COMUNIDADE DE NOVO BACABAL E A 
DEFESA DO MEIO AMBIENTE
No dia 28 de março a Comunidade de Nossa Senhora 
Aparecida de Novo Bacabal organizou juntamente com 
as escolas e as outras igrejas presentes no território um 
dia dedicado ao meio ambiente.  Depois de encontros 
e palestras foram plantadas mais de 100 mudas de di-
ferentes tipos de árvores. Parabéns para a comunidade 
de Novo Bacabal e tomara que o exemplo possa agora 
ser realizado por outras comunidades.  
 
TERMO DE AJUSTE DE CONDUTA SOBRE O 
CONSELHO TUTELAR
A luta por melhorias no Conselho Tutelar vem de longe. 
A Paróquia São João faz tempo que insiste na criação 
de um segundo conselho tutelar para a região de Pi-
quiá. Até agora se conseguiu  que pelo menos um dia 
por semana o CT atenda as famílias no próprio Piquiá. 
Mas o escândalo maior é a demora em resolver os pro-
blemas da estrutura física do Conselho. Falta o telefone, 

há uma lâmpada só para muitos quartos (!), falta uma 
secretária, o centro de atendimento é muito isolado e 
distante do centro. Faz meses que está se cobrando 
isso. Foi necessário que a Promotoria Pública lavrasse 
um termo de ajuste de conduta. Agora a Prefeitura tem 
sessenta dias para resolver todos esses problemas, 
caso contrário, terá que pagar R$ 1000 por cada dia 
de atraso. Talvez as multas consigam o que o povo até 
agora não conseguiu... 

CADÊ O CONSELHO DA CIDADE?
Após uma espera de vários meses, editais anulados 
de convocação para realização da conferência muni-
cipal da cidade e revisão da própria Lei Municipal, foi 
criado o Conselho da Cidade de Açailândia. Trata-se 
de um conselho com poderes de deliberar, chamado 
a fiscalizar e a elaborar políticas de gestão da cidade, 
a partir do Plano Diretor recentemente preparado den-
tro de um processo participativo. A Paróquia São João, 
através do Centro Comunitário Frei Tito, é representada 
por José Albino. Parabéns pela escolha! Agora é neces-
sário acompanhar esse nosso delegado em todas as 
decisões e propostas que o Conselho é chamado a to-
mar. Só fica uma dúvida: será que vai deslanchar, pois 
foi criado em 25 de Abril, mas até agora não foi realiza-
da sequer a posse oficial! Um pouco devagar, não é? 
Será que tudo tem que ser feito na base de “Termos de 
ajustes de conduta?”


