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João Batista padroeiro de 

uma política honesta

Fazia quinze anos que Tibério era imperador de Roma. 
Pôncio Pilatos era governador da Judéia; Herodes 
governava a Galiléia; seu irmão Filipe, a Ituréia e a 
Traconítide; e Lisânias, a Abilene. Anás e Caifás eram 
sumos sacerdotes. Foi nesse tempo que Deus enviou a 
sua palavra a João, filho de Zacarias, no deserto. E João 
percorria toda a região do rio Jordão, pregando um 
batismo de conversão para o perdão dos pecados, 
conforme está escrito no livro do profeta Isaías: «Esta é a 
voz daquele que grita no deserto: preparem o caminho do 
Senhor, endireitem suas estradas. Todo vale será 
aterrado, toda montanha e colina serão aplainadas; as 
estradas curvas ficarão retas, e os caminhos 
esburacados serão nivelados. E todo homem verá a 
salvação de Deus. 

O evangelho diz que João foi enviado num tempo 
especifico, num momento histórico bem definido, 
informando os nomes dos chefes da política regional e do 
império. O evangelho, porém, afirma que João não 
pregava nas cidades, e sim no deserto. A sua ação 
profética se desenvolvia fora dos centros de poder: 
templo, sinédrio, palácio do governador. Suas palavras 
eram tão fortes que desde o começo foi exilado e 
obrigado a se esconder. O que gritava, afinal, João, no 
deserto? “Endireitem os caminhos do Senhor!”. Essas 
palavras dirigiam-se ao povo em geral, mas 
principalmente a quem tinha o dever de proteger e cuidar 
do rebanho de Deus, ou seja, membros do sinédrio, 
tribunal de justiça, governadores e políticos profissionais. 
A todos eles dizia: convertam-se, para o perdão de seus 
pecados.

Hoje também a igreja católica e nossa Paróquia de São 
João Batista lutam para a promoção de uma política 
honesta, pelo exemplo do precursor e padroeiro. Por isso, 
também durante o Festejo de São João, estaremos 
promovendo a coleta de assinaturas para a campanha 
Ficha Limpa, contra a candidatura de políticos corruptos e 
injustos.

João Batista e a coragem de dizer a verdade

João Batista dizia às multidões que iam para ser batizadas por ele: «Raça de cobras 
venenosas, quem lhes ensinou a fugir da ira que vai chegar? Façam coisas para provar 
que vocês se converteram!» João repreendeu o governador Herodes, porque este se 
casara com Herodíades, a mulher do irmão, e porque tinha feito muitas outras 
maldades. Herodes tinha medo de João, pois sabia que ele era justo e santo, e por isso 
o protegia. Gostava de ouvi-lo, embora ficasse embaraçado quando o escutava.

 O nosso padroeiro não tinha medo de falar! Foi bem por isso que a governadora 
Herodíades mandou cortar a cabeça dele: único modo de silenciar quem diz a verdade. 
Outros grupos sociais, no tempo de Jesus, preferiram calar e ser oportunistas, 
bajulando os poderosos de turno. Jesus sempre admirou a coragem de João em dizer a 
verdade: por isso, o definiu o maior de todos os profetas. Também a nossa Igreja não 
pode calar frente ao descaso com as pessoas, à falta de compaixão, às contradições e 
às injustiças em que vivemos. O nosso bispo dom Gilberto ensinou isso com franqueza 
na homilia da missa de abertura da CF, denunciando a situação precária da saúde e do 
desemprego em Açailândia. A Paróquia São João continua na mesma linha através da 
rádio, dos conselhos de direito, de apelos à promotoria pública e da conscientização 
popular.

João Batista e os presos de hoje
João estava na prisão. Quando ouviu falar das obras do Messias, enviou a hoje: crise de identidade, de valores, perguntas sobre o sentido de suas 

ele alguns discípulos, para lhe perguntarem: «És tu aquele que há de vir, ou vidas... Jesus responde a João e a todos dizendo que a vida, lá fora da cadeia, 
devemos esperar outro?» João passou um bom tempo na prisão, com certeza vale a pena ser vivida para libertar as pessoas de todas as amarras (cegueira 
mais do que o próprio Jesus. Assim como os presos políticos de hoje, João e surdez, bloqueios, exclusão social, pobreza e morte).
experimentou a violência do poder e a privação de liberdade. Por isso, Também nossas igrejas de Açailândia querem recolher o apelo de Jesus e 
podemos considerá-lo padroeiro dos presos de hoje. Dentro da cadeia João fortalecer a Pastoral Carcerária, juntando um grupo de pessoas que façam 
passou por uma profunda crise de fé e identidade, chegando a perguntar-se visita aos presos, a suas famílias e às famílias das vítimas. A Pastoral 
se tudo o que tinha pregado com tanta força fosse verdadeiro. Mandou Carcerária vai tentar defender os direitos dos presos para um julgamento 
perguntar ao próprio Jesus: “É você mesmo o enviado que esperamos, o Filho justo, assistência à saúde e ao respeito dentro da cadeia, à recuperação, 
de Deus, ou será que desperdicei minha vida por nada?” reconciliação com a sociedade e com as vítimas e verdadeira conversão de 

A mesma crise atravessa violentamente o coração de muitos dos presos de vida.
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Tico, nesse momento de crise o 
STTR aponta também vários 
desafios e perigos para as 
famílias do campo. Quais são os 
maiores problemas?

Falando em moradia e acesso à 
propriedade, em que pé que está a 
Reforma Agrária em nosso 
Município?

Mas o sindicato está organizado 
em vista dessas cobranças e 
construção de alternativas?

As famílias com pequenas pro-
priedades de terra teriam chance 
de se manter com sua produção?

grandes supermercados hoje levam de 
longe para nossa cidade frutas, verduras... 
e até a própria farinha!).

É claro que hoje em dia não é mais 
possível para um pequeno agricultor se 

O campo, na região de Açailândia, está sustentar e ser competitivo se não houver 
vivendo um período de total abandono. É investimentos tecnológicos: brocar, cortar 
preciso rediscutirmos todas as áreas de machado, derrubar, plantar e colher a 
políticas: infraestrutura, educação, saúde mão são práticas que não rendem o 
(tudo bem os novos postinhos, mas não há suficiente. Mas com investimentos 
atendimento médico no local). A habitação apropriados, a pequena agricultura pode 
apresenta no campo um déficit altíssimo: oferecer uma produção satisfatória e 
muitas das nossas famílias ainda vivem integrar o camponês no mercado.
em condições primitivas de moradia 

É preciso rediscutir a agricultura de (casas de barro, pau a pique, lona, taboca 
subsistência, partindo dos produtos típicos de imbaúba...)
de nossa região (arroz, milho, feijão, 
m a n d i o c a ) :  o f e r e c e r  m e l h o r i a s  
consistentes para esses cultivos. Numa 
segunda etapa, pode-se estudar a 
viabilidade de alternativas econômicas 
(reflorestamento e manejo florestal, plantio 

Nos anos passados houve muitos de espécies frutíferas e extrativismo, 
incentivos à formação de grandes comercialização e até industrialização de 
fazendas e latifúndios na região de alguns produtos).
Açailândia. Por outro lado, ainda hoje 
existem no Município aproximadamente 
5.000 famílias sem terra: é urgente 
repensar a distribuição da terra, legalizar 
as pequenas propriedades, discutir o 

Estamos num momento positivo de gerenciamento das médias e pressionar o 
mobilização e articulação de rede INCRA para que adquira áreas das 
(também com movimentos e grupos de grandes fazendas em prol das famílias que 
outros segmentos, aliados contra a crise). necessitam.
As famílias do campo têm uma capacidade 
incrível de se mobilizar e articular a luta. No 
mês de Junho realizamos um grande 
encontro com debate sobre a realidade do 
campo e agora estamos querendo 

Até 1986 nosso Município exportava convocar uma Jornada dos Direitos do 
produtos agrícolas! Hoje estamos Campo em Açailândia, envolvendo o povo, 
importando alimentos que poderíamos a sociedade civil organizada e os poderes 
muito bem produzir localmente (os públicos. Esperamos que todos estejam lá!

Tico Martins - STTR

Francisco Martins  de Souza (Tico) é presidente do Sindicato dos 
Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais de Açailândia (STTR). Nossa Voz o 
entrevista, reconhecendo a parceria viva e fecunda que existe entre a Paróquia 
São João Batista e esse sindicato.

Prêmio São João 
Paixão pela Justiça
 Nosso padroeiro, São João, destacou-se 

pela paixão por justiça, pregando a busca 

do Reino de Deus. “Buscai primeiro o 

Reino de Deus e sua Justiça”, 

recomendava Jesus! E a carta aos 

Romanos explica ainda melhor: “O Reino 

de Deus é Justiça, Paz e alegria no 

Espírito Santo”.

Como Paróquia São João Batista, temos o 

orgulho e a responsabilidade de caminhar 

nas pegadas de nosso padroeiro! Vamos 

então buscar quem, no meio de nós e de 

nossa cidade, está promovendo justiça.

Há muitas pessoas, católicas ou não, 

comprometidas por justiça. Podemos 

dizer que um pedacinho de João Batista 

vive dentro delas. Em ocasião do Festejo 

de São João, a Paróquia lança o “Prêmio 

São João – Paixão pela Justiça”.

Ao longo do mês de Junho todos/as 

poderão sugerir nomes de pessoas que, 

de alguma forma, estão vivendo o 

exemplo de São João hoje, em nossa 

região. Uma comissão irá escolher o 

vencedor  do Prêmio 2009 e o 

reconhecimento será entregue na noite 

de fechamento do festejo, dia 24 de 

Junho, pelo próprio bispo de nossa 

diocese, dom Gilberto Pastana.

Viva São João Batista! Viva a Justiça! 
Viva nossa Paróquia!
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Não à violência sexual!
“Quem ama protege!” Esse foi o grito na boca de centenas de 

crianças e adolescentes em caminhada contra a violência 
sexual tendo como vítimas crianças e adolescentes.

No dia 19 de maio as escolas municipais de Pequiá e Vila Ildemar 
pararam suas atividades e marcharam pelas ruas desses dois bairros, 
onde acontece o maior número de violações a crianças e adolescentes. A 
coordenação do evento foi do Conselho Municipal da Criança e 
Adolescente e do CREAS (Centro de Referência Especial de Assistência 
Social). Em apoio, muitas entidades, entre as quais a paróquia São João 
Batista e o CDVDH. 

As crianças e os jovens mostraram a beleza de que são capazes: houve 
apresentações de teatro, dança e capoeira por parte de vários grupos. 

O objetivo principal do dia nacional de enfrentamento à violência sexual 
é combater a pornografia, a prostituição e o turismo sexual, e todas as 
formas de exploração comercial de criança e adolescentes. A partir disso, 
os movimentos se propõem a conscientizar e despertar a atenção da 
comunidade sobre o problema, incentivando a denúncia e acompanhando 
os casos de crianças e adolescentes que já foram vítimas dessa situação.

Quem ama protege!” Como? Por exemplo, denunciando através do 
“Disque 100” ou do conselho tutelar (telefone 3538.1198). 

O “Disque 100” é um sistema gratuito, pelo qual o usuário não precisa 
se identificar. É um serviço de utilidade pública que recebe e encaminha 
denúncias de violência contra crianças e adolescentes. As denúncias são 
recebidas e encaminhadas de segunda a domingo, inclusive feriados, das 
8h. ás 22h. Logo que são recebidas, as denúncias são encaminhadas para 
os órgãos mais adequados: conselho tutelar, delegacia de proteção, polícia 
civil, ou federal, ou rodoviária federal.

Açailândia precisa de coragem e participação para sanar a praga da 
violência sexual contra menores. Vamos acabar com esse crime!

A luta do povo de Piquiá de Baixo
“Que ordem e progresso é esse, que invade o espaço dos 

moradores, polui e nem mesmo disfarça mostrando um 
mínimo de atenção para com as vítimas da produção 
siderúrgicas?”

O povo de Piquiá de Baixo está repetindo essa pergunta desde o final dos anos '80, quando 5 
siderúrgicas instalaram-se numa região já previamente habitada por vários moradores.

Hoje, das 300 famílias que moram no Piquiá de Baixo, mais de metade estava já no local antes da 
chegada das siderúrgicas.

Algumas famílias (21, moradoras do lado esquerdo da pista, direção São Luís) denunciaram a 
Gusa Nordeste em ações individuais, pedindo indenização pela poluição de todos esses anos. O 
resto do povo apoia e realizou uma manifestação em suporte, no mês de maio de 2008, enquanto o 
juiz do Fórum de Açailândia estava ouvindo as testemunhas. O processo ainda está correndo na 
justiça, mas no entanto o povo não resiste no Piquiá de Baixo: várias famílias tiveram que mudar, os 
médicos aconselham as gestantes a não permanecer na região, numerosas crianças já queimaram-

se com o pó de balão incandescente depositado ao lado do povoado sem proteções seguras.
É preciso organizar-se ainda mais e cobrar um direito do povo: direito à saúde, moradia digna, perspectivas de trabalho e de vida.
Por isso, desde abril de 2008, a Associação de Moradores do Piquiá, o centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos de Açailândia e a Paróquia São João Batista assessoram as 

famílias de Piquiá de Baixo cobrando uma urgente transposição do povoado de um lugar para outro.
Recentemente, algumas novidades animaram ainda mais essa rede de movimentos: o promotor do meio ambiente dr. Leonardo sugeriu que, ao invés de proceder com uma causa 

penal, poderia ser mais eficaz um acordo entre as partes, encaminhando a possível transferência das famílias através de um Termo de Ajustamento de Conduta.
As três entidades coordenadoras do movimento pela nova casa dos moradores de Piquiá de Baixo convocaram portanto uma audiência pública na igreja São José (Piquiá de Baixo). 

Estavam presentes cerca de 200 moradores para debater sobre o assunto, assessorados pelo promotor de justiça dr. Leonardo, o procurador do Município dr. Júlio César, o secretário de 
meio ambiente dr. Galvão.

A discussão avançou numa direção de grande interesse para o povo: objetivo é a transferência a médio prazo das famílias do Piquiá de Baixo para uma área menos poluída, com 
garantia de serviços, infraestrutura, transporte, etc. O promotor explicou seu plano de mediação entre poder público e empresas privadas, o secretário de meio ambiente declarou que há 
todo o interesse da Prefeitura em assumir esse tipo de obra, o procurador não negou a participação do Município.

O dr. Júlio César comprometeu-se a encaminhar todas as informações ao prefeito e marcar até metade de Junho um 
encontro entre a comissão restrita do movimento, o promotor e a prefeitura.

O dr. Galvão ofereceu a Secretaria de Meio Ambiente para pesquisar, a partir dos mapas e do Plano Diretor, as 
possíveis áreas de realocação; o movimento já individuou uma área (disponível pelo Plano Diretor) e tem o esboço de 
planta de construção para 306 famílias.

Esse mapa e a proposta de loteamento foi já encaminhada tanto à Prefeitura quanto ao Promotor. As entidades da 
sociedade civil aguardam portanto uma resposta rápida das autoridades, tendo em vista um segundo encontro para 
devolução das informações ao povo de Piquiá de Baixo.

Depois dessa primeira negociação com a prefeitura, a outra etapa prospectada é uma mesa de trabalho com 4 atores 
essenciais nesse tipo de negociação: Poder Público Municipal, Poder Público Estadual, siderúrgicas e Vale. Tratar-se-á de 
uma sessão muito concreta, em que poder-se-á medir o compromisso de cada grupo para com a saúde do povo. O prefeito 
em exercício Antônio Erismar se disse interessado e disponível a integrar essa mesa de trabalho; o povo tem certeza que 
também o prefeito Ildemar não negue esse direito às pessoas de Piquiá de Baixo e coroe sua gestão com a resolução do 
maior problema sócio-ambiental de Açailândia, vitrine do anti-progresso bem na porta de entrada da cidade!
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Ou nos unimos para acabar com a crise,
ou a crise acaba conosco!

Caminhada dos trabalhadores e do povo – Primeiro de Maio

E EC AL C
ISE:

SP
I

R

Nesses últimos meses muitas pessoas e famílias batem à porta da paróquia São João, 
desesperadas, em busca de apoio, de um trabalho, de uma cesta básica. Com certeza 
muitas outras portas recebem o mesmo apelo por sobrevivência. Não é fácil responder, há 
uma grande desproporção entre os pedidos e nossas forças.

Por isso, a Paróquia juntamente a outros movimentos voltou a organizar a caminhada 
do Primeiro de Maio, dia de luta e dignidade dos trabalhadores. O trabalho digno é um 
direito de todos e vontade de Deus! (veja a Carta Aberta das Paróquias na última página)

Ou as comunidades e os movimentos se unem para reivindicar o direito ao trabalho, ou 
ficaremos sufocados na desesperada tentativa de resolver com a esmola os problemas 
das centenas de famílias em crise em nossos bairros!

21 de maio de 2009, Escola Lourenço Gallete, Açailândia: de manhã cedo o movimento já é 
grande. Ônibus de muitas localidades do interior, representantes de várias entidades da cidade, 
líderes de muitas comunidades católicas, jovens, empregados e desempregados se reúnem para 
discutir a respeito da atual crise: responsabilidades e possíveis saídas. É o Movimento Popular em 
Favor da Justiça e da Dignidade Humana, composto pela Paróquia São João Batista, o Centro de 
Defesa da Vida e dos Direitos Humanos, o Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais, o 
Sindicato dos Metalúrgicos, o SINTRASEMA, o Sindicato dos Mototaxistas e dos Taxistas, ADEFIA, 
Conselho Municipal da Pessoa Deficiente, MST, Associação Comunitária do Bairro do Jacu, 
Associação de Moradores do Piquiá, DCE/UEMA, SECA, SICA, AFECA, GRENTAL, CODIGMA, OAB, 
ACIA/CDL, Prefeitura Municipal de Açailândia.

Convidados, comparecem também representantes e membros dos mais diversos segmentos da 
sociedade civil e política e dos empreendedores:

Fetaema, CUT estadual, Instituto Federal do Maranhão – campus de Açailândia, Sindicato dos 
Urbanitários do Maranhão, Agerp, Prefeitura Municipal de Itinga, Diretoria Regional de Ensino de 
Açailândia, Sindicato dos Produtores de Carvão e vários outros. 

Finalmente, a mesa se compõe com os representantes das entidades e instituições locais com 
maiores potencialidades de encaminhar saídas frente à crise desses tempos: sociedade civil 
organizada de Açailândia, Prefeitura Municipal de Açailândia, Governo do Estado do Maranhão, 
SIFEMA, Vale do Rio Doce.

Nesse “Especial Crise” o jornal Nossa Voz oferece uma síntese da discussão: vamos examinar 
antes as responsabilidades de cada setor que, de alguma forma, tem contribuído no surgimento da 
crise em Açailândia. E vamos, na última parte do especial, assumir 11 compromissos que podem 
ajudar a cidade a sair dessa situação precária. Mãos à obra!

A crise em Açailândia: impacto,
responsabilidades e possíveis saídas  1. VALE

 “A Vale apresentou sólido desempenho no primeiro trimestre de 2009, apesar do 
impacto desfavorável da mais severa recessão global no período pós-guerra” 
(relatório Vale 1T09).

 “Maximizar eficiência, minimizar custos e contribuir para o reequilíbrio dos 
mercados onde atuamos”
Por isso Vale em dezembro demitiu 1.300 trabalhadores, colocou 5.500 em férias 
coletivas e 1.200 em treinamento para realocação. 

 “O aumento dos empréstimos bancários é a chave para uma recuperação 
consistente”
Já a companhia teve muitas facilitações. Novamente, assim como as 
siderúrgicas, pede subsídios aos bancos. Mas também as famílias precisam 
desses subsídios. E no primeiro trimestre de 2009, de toda forma, Vale teve um 
lucro de mais de 4 bilhões de R$ (20% a menos do último trimestre 08). 
Apesar de tudo isso, a política de investimentos e novas aquisições continua 
forte:
- Investimento de 7 bilhões de R$ para duplicação da linha de ferro e do porto nos 
próximos 5 anos. Somente nesse ano, Vale vai poupar 1 bi R$ por causa da 
redução dos custos do trabalho.
- Aquisição da mina de Corumbá (MT) por 1,6 bi R$ 
- Projeto de construção da Termelétrica em Barcarena
- Projeto Carvão Moatize (Moçambique) por 2,7 bi R$ 
- Linha de transporte marítimo para Ásia (compra de 12 grandes graneleiros e 
frete de outros 6)
- Aquisição mina de carvão na Colômbia
- Aquisição mina de Potássio na Argentina
- Aquisição minas de cobre na África

 “O minério de Carajás é de baixo custo e alta qualidade”. “Maximizar a 
apropriação do valor em uso dos nossos minérios de Carajás”
Enquanto para o povo do corredor de Carajás sobra quase só a pobreza, os 
atropelamentos e a poluição, Vale reconhece abertamente que é aqui que a 
Companhia lucra melhor sem gastar muito. Quando será que o povo do Pará e 
Maranhão vai exigir suas parcelas de direito?

 “Estamos adotando posição mais flexível na definição do preço do minério de 
ferro, incluindo a prática de preços provisórios”
Nas negociações para ela convenientes, Vale já descontou o preço do minério de 
ferro. Por que não dá para negociar com as nossas siderúrgicas, assim como elas 
estão pedindo há tempo para escoar a produção.

 Qual foi a estratégia da Vale para enfrentar a crise? 

1.

2.

3.

4.

As Responsabilidades
1. VALE
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S E I
E P C AL CRISE:

 3. A CIDADE E O PODER PÚBLICO

•Todas as evidências mostram quanto a crise e o desemprego afetam as 
famílias e os equilíbrios da sociedade de Açailândia (em termos de 
insegurança, aumento da violência, mobilidade das famílias, 
inadimplência). Apesar disso, lamentamos um aparente desinteresse 
da Câmara dos vereadores a respeito do problema: solicitados mais 
de uma vez a participar da reflexão sobre a crise e da organização da 
audiência pública, o vereador encarregado e o presidente da Câmara 
não deram nenhum tipo de retorno nem demonstraram interesse no 
debate.

•Constatamos a dificuldade de mobilização dos trabalhadores nesses 
últimos anos, fruto de uma progressiva desmobilização da sociedade 
civil. O desafio para todos (poder público e sociedade civil) é 
aproveitar dessa crise para incentivar uma maior participação popular e 
fortalecer as ocasiões de debate e construção conjunta do futuro de 
nossa cidade.

•Em Açailândia temos uma diversificação do trabalho ainda fraca. O 
poder produtivo da cidade é centralizado na pecuária, na metalurgia e 
nos serviços. Apesar de algumas iniciativas valiosas (como o programa 
federal PAA), o atendimento à agricultura familiar é ainda muito 
limitado, assim como o acesso a investimentos para pequenos 
empreendimentos. Faltam programas de geração de emprego e renda 
que saibam valorizar outras vocações produtivas de nossa região.

•A Assistência Social e o sistema de Saúde Pública na cidade são 
extremamente carentes; os únicos programas de assistência social 
instalados na cidade são financiados pelo governo federal e 
absolutamente desproporcionais em relação à exclusão de inúmeras 
famílias. Uma parcela significativa da população sobrevive quase 
exclusivamente com o Bolsa Família, sem despertar iniciativas de 
desenvolvimento autônomo, facilitando sub-emprego, trabalho infantil 
e prostituição. Estamos muito preocupados em relação aos próximos 
meses, quando os efeitos da crise e o fim das parcelas do seguro 
desemprego deixarão muitas famílias da cidade à mercê do destino. 

•A Prefeitura Municipal corre o perigo de ficar refém das siderúrgicas 
e da Vale (das quais recebe benfeitorias que poderiam ser negociadas 
com mais poder de influência). Há dois anos, por exemplo, o 

As Responsabilidades

2. AS SIDERÚRGICAS

Entre 2000 e 2008, o volume do ferro gusa exportado duplicou; o valor das 
exportações de ferro gusa quase decuplicou, passando de cerca de US$ 165 
milhões em 2000, para US$ 1,5 bilhão em 2008.

Os efeitos da crise econômica atual não afetaram as exportações de ferro gusa em termos 
do valor exportado até o final de 2008. Uma pequena redução na quantidade exportada (de 
pouco mais de 67 mil toneladas) foi mais do que compensada pelo valor exportado, com um 
aumento de cerca de 498 milhões de dólares quando comparado ao ano anterior.

Quadro 1: Quantidade, valor e preço médio do ferro-gusa exportado
(Pará e Maranhão)

Empresa 2007 2008 Variação

Viena Siderúrgica 145.419.000 217.931.190 + 72.512.190 

Gusa Nordeste

 

92.905.660

 

133.237.400 + 40.331.740 

Cia. Vale do Pindaré*

 

78.871.330

 

129.900.950 + 51.029.620 

Cia. Siderúrgica do Maranhão* (Cosima)

 

72.601.610

 

116.458.920 + 43.857.310

Maranhão Gusa (Margusa)

 

49.457.630

 

85.145.980 + 35.688.350   

Ferro Gusa do Maranhão (Fergumar)
 

63.191.660
 

70.678.310 + 7.486.650 

Siderúrgica do Maranhão* (Simasa)
 

29.840.880
 

2.847.530 - 26.993.350 

Total  532.287.770  756.200.28 + 223.912.510

 

Quadro 2: Evolução do valor das exportações de ferro gusa por empresa localizada 
no Maranhão – (2007/2008)(em US$ FOB)

Fonte: SECEX/MDIC.  (*) Pertencentes ao grupo empresarial Queiroz Galvão.
As empresas siderúrgicas  localizadas em Açailândia continuaram exportando nos três primeiros 
meses de 2009, inclusive, em um volume e valor superiores ao do mesmo período de 2008.

Quadro 3: Comparação exportações de ferro gusa por empresas no município de 
Açailândia/MA no primeiro trimestre de 2009 com o mesmo período em 2008

 

Janeiro a Março de 
2008

 

Janeiro a Março de 
2009

 

Variação

Quantidade Exportada 

(em toneladas)

 
224.072

 
271.748 + 47.676

Valor Exportado

 (Em US$) 76.612.116 131.869.706 + 55.257.590

dados Secretaria de Comércio Exterior)

Que conclusões podemos assumir?
−Mesmo se com uma redução do lucro previsto, as empresas 

continuaram exportando e lucrando com a venda do ferro gusa; de 
forma oportunista aproveitaram o cenário da crise econômica para 
demitir trabalhadores logo que apareceram os primeiros sinais de 
dificuldade. Podia-se fazer mais esforços para garantir um vínculo 
com os trabalhadores. Na hora do crescimento, os lucros entraram no 
bolso de poucos; na hora da crise, o prejuízo cai nas costas dos 
trabalhadores.

−Tanto as siderúrgicas quanto a Vale estão aproveitando da crise para 
tentar obter ganhos em negociações entre empreendedores e com os 
governos federal e estadual: reivindicações como a redução do preço do 
minério de ferro vendido pela Vale, a liberação de créditos de exportação 
(Lei Kandir) e a concessão de linha de crédito para reflorestamento pelo 
BNDES.

As empresas siderúrgicas da região estão bem preparadas para enfrentar a 
crise econômica mundial, pois tiveram ao longo dos últimos cinco anos um 
desempenho excepcional em termos de valor e quantidade de ferro gusa 
exportado, confirmado pelo excelente desempenho obtido pelas exportações em 
2008 e no início de 2009.

movimento “Justiça nos Trilhos”, integrado por muitos segmentos da 
sociedade civil do corredor de Carajás, está trabalhando a uma proposta 
de Fundo de Desenvolvimento gerenciado por conselhos paritários, 
através do qual a contribuição econômica da Vale não seja entendida 
como esmola, mas se torne uma devida parcela fixa dos lucros realizados 
ao longo dos trilhos.

A dependência quase exclusiva do FPM e dos repasses estaduais por parte da 
Prefeitura nesses últimos anos colocou o Município inteiro numa situação de 
extrema debilidade agora que os Governos Federal e Estadual realizaram cortes 
ao financiamento público.

As Responsabilidades
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S E I
E P C AL CRISE:

Depois da Audiência Pública, a sociedade civil organizada está continuando a 
se encontrar, para efetivar a seguinte pauta de ação e pressionar os poderes 
públicos, assim que as coisas aconteçam.

1. Incentivar a 
 

bolsas de estudo, realocação dos empregados. Em particular as 
empresas, juntamente com o poder público, contribuam 
economicamente para que os trabalhadores e a juventude sejam 
requalificados;

2. Considerando que o IDH do Maranhão é o mais baixo do País, o 
poder público municipal e estadual lutem para a 

 e das terceirizadas ligadas ao mesmo 
ciclo no Maranhão;

3. Constituir uma  sobre as 
prioridades de investimento em Açailândia sugeridas pela 
sociedade civil organizada e o poder público local. A partir da 
realidade local e sua vocação produtiva, negociar com a Vale os 
investimentos mais necessários e de interesse comum na região. 

b. discussão sobre 4. Examinar as propostas do  e capacitar 
dando oportunidade para desenvolver pequenas atividades os conselheiros do ; implementar o que está 
produtivas previsto no Plano Diretor em parceria entre iniciativa privada e 

c. investimento numa  em parceria poder publico.
entre as associações, o STTR e o poder público, com o objetivo Em particular, cobrar e fiscalizar investimentos das empresas em 
de qualificar e acompanhar uma comunidade rural na 
capacitação técnica, na organização política e no fornecimento  Cumprir com a 
de uma patrulha mecanizada para o cultivo da terra pauta urgente de regularização ambiental das siderúrgicas, 

d. criação de um aproveitando da interrupção da produção para colocar filtros, 
 conjugada com assistência dos instalar ciclos fechados de utilização da água, etc.

técnicos da Embrapa, para identificar a vocação dos pequenos 
produtores

5. Organização social e institucional envolvendo todos os setores 
e. Pleitear junto ao Governo Federal a edição de uma medida 

da nossa sociedade, para fiscalizar o cadastramento das famílias 
provisória,  para que se conceda uma 

e a aplicação em Açailândia do programa  
, até o limite de R$ 5.000,00, 

 e a entrega das casas às famílias mais carentes da 
contratado junto aos bancos públicos: BANCO DO NORDESTE 

cidade. 
DO BRASIL S/A. e BANCO DO BRASIL S/A., dos produtores que 

De forma particular,  
perderão tudo (casa, equipamentos, safra, animais e tantos 

para uma área adequada para habitação; envolver nesse 
outros bens)

processo o MPE, as empresas e o poder público municipal e 
f. Criar um , com 

estadual. 
a produção de adubo doméstico. 

g. Pleitear junto ao BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S/A. que 
6. Realizar uma  nos moldes de abra a caixa preta das  ocorridas no Agência de 

uma segunda audiência pública que possa discutir e efetivar Açailândia, que atingiu muitos pequenos produtores rurais, que 
ações concretas de incentivo à agricultura familiar e agilizar os na maioria assentados
processos de reforma agrária ainda pendentes em nosso 
Município. Em particular, nessa Jornada sejam discutidos as 7. Criação de um 
seguintes propostas:  com a finalidade de fortalecer a base 

a. uma alimentar das famílias maranhenses pela ajuda direta da 
 (como BNDES e Caixa) a Prefeitura. 

respeito de incentivos a pequenas iniciativas de geração de renda 
em Açailândia e região. 8. Criação de  com a oferta de empregos 

temporários, para trabalharem na recuperação da malha asfáltica 
de nossas ruas; particularmente, o Município de Açailândia 
trabalhe para a recuperação das estradas vicinais, pontes, 
bueiros, propiciando o transporte de produtos do campo para a 
cidade

9. Criação da  no Município de Açailândia e luta para 
a instituição de um Fundo Nacional de Defesa Civil, para controlar 
e coordenar as atividades de socorro aos mais variados setores 
fragilizados de nossa sociedade. 

10. Incentivar a  já existente no Município, 
oportunidade de geração de renda e de aprendizagem para 
muitas famílias. 

11.Criação de um cadastro, constituído em um banco de dados, para 
identificação das famílias, quantificando o número pessoas que a 
compõe, classificando-as por idade, com os seus dados 
profissionais, 

 para o encaminhamento dessa 

participação econômica das empresas a projetos 
de qualificação profissional dos trabalhadores demitidos,

prorrogação do 
seguro desemprego para os trabalhadores demitidos das 
empresas metalúrgicas

mesa de trabalho com a Vale

meios para manter as pessoas no campo, Plano Diretor da Cidade
Conselho da Cidade

experiência-piloto no campo,

atividades de requalificação ambiental das estruturas e do 
ciclo de trabalho das próprias siderúrgicas.

banco de sementes de hortaliças para 
distribuição à comunidade,

anistia nos débitos 
“MINHA CASA, 

decorrentes de créditos rurais
MINHA VIDA”

realocação das famílias do Pequiá de Baixo

Programa de Enriquecimento Artesanal do Solo

“Jornada dos Direitos do Campo” FRAUDES

programa de hortas caseiras na área urbana e 
também nas escolas,

mesa de debate com os diretores de bancos e 
instituições financeiras estatais

frentes de trabalhos,

DEFESA CIVIL

produção artesanal

que permita conhecer a força de trabalho 
disponível no núcleo familiar,

Os Encaminhamentos
Propostas da sociedade civil, das empresas e do poder público
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A Paróquia envia um delegado em Rondônia
Terminou o mês de maio, mas não Com a ajuda do livrinho preparado pela 

terminaram os encontros dos grupos de rua. A coordenação nacional os grupos de rua vão 
caminhada com Maria foi um verdadeiro refletir sobre a situação da Amazônia e a 
sucesso: muita gente participou, os grupos necessidade de preservá-la impedindo o 
aumentaram. O povo descobriu uma nova desmatamento e a poluição. A Amazônia é 
maneira de viver a devoção a Maria: considerada o grande pulmão do mundo, mas 
reconhecer nas mulheres de hoje os traços da se continuar a sua destruição haverá um 
Mãe de Jesus e procurar imitá-la. Com Maria grandes desequilíbrios climáticos no planeta 
aprendemos a  servir os mais pobres e a lutar como um todo. Para Porto Velho vai viajar um 
em defesa dos oprimidos; ela vai agora nos representante da nossa paróquia: o Zé da 
guiar neste mês de junho na preparação ao Leni, da comunidade Vila Aparecida - 
12° encontro das Comunidades Eclesiais de assentamento Nova Conquista. Nestes dias 
Base (CEBs)  que vai acontecer  em Porto ele está visitando as comunidades da nossa 
Velho (Rondônia) de 21 a 25 de julho. Lá paróquia para partilhar com elas a riqueza da 
estarão presentes mais de 10.000 sua longa experiência de animador de 
animadores de comunidades do Brasil inteiro comunidade, e da sua participação a dois 
e alguns representantes do exterior. encontros das Cebs: São Luis em 1997 e 

Estes encontros intereclesiais acontecem a Ilhéus em 2000. 
cada três ou quatro anos, em vários lugares do Além disso, através dessas visitas o Zé da 
Brasil; Em 1997 São Luis do Maranhão Leni procura conhecer a vida das nossas 
hospedou o nono encontro das Comunidades comunidades com seus sofrimentos, suas 
Eclesiais de Base. Cada encontro tem um lutas e suas conquistas para levar esta sem se deixar influenciar pelos estilos de 
tema específico ligado à vida das CEBs e aos riqueza com ele e ser assim um verdadeiro oração e de cantos que são veiculados pela 
problemas e desafios da região onde representante de todas as nossas 27 televisão, e que são muito distantes do nosso 
acontece o encontro. Sendo Porto Velho comunidades. Qual o recado de Zé antes de cotidiano”. Em nome da Paróquia São João, 
capital de um estado que faz parte da viajar para Porto Velho? “A coisa mais Nossa Voz deseja a Zé da Leni uma 
Amazônia o tema escolhido para o encontro importante para as comunidades de base é experiência de fé e esperança, que deverá 
deste ano é: Ecologia e Missão, e o lema: “Do celebrar a vida de cada dia, expressando o partilhar com todos nós na sua volta. Boa 
ventre da Terra o grito que vem da Amazônia”.  próprio jeito de ser e vivenciar o Evangelho, viagem, Zé!

A pastoral da juventude não poderia ser considerada pastoral se 
não tivesse vinculação com a comunidade dos seguidores de Jesus, 
ou seja, se não colocasse as mãos na massa das lutas da própria 
comunidade. Os membros da pastoral da juventude, em nome de 
toda a Igreja assumem o serviço da caridade. Sua ação serve de 
estímulo para que outros se animem a assumir o mesmo serviço.

O saber e o sabor da ação da nossa juventude nos alimentam de 
sonhos. Nesse contexto queremos fazer memória de algumas 
atividades significativas realizadas pelos jovens durante os meses 
de Março, Abril e Maio.

1- O encontro de preparação sobre a semana de Cidadania em 
Imperatriz nos dias 20, 21, e 22 de Março. Esse ano toda a juventude 
brasileira colocou em pauta o tema “Juventude e Criminalização” e o 
lema “juventude em marcha contra a violência”. O objetivo foi 
mostrar que os diversos fatores sociais contribuem para a 
criminalização da juventude e com isso, fomentar a discussão e 
ação em vista da construção de um país mais justo.

2- Os jovens responderam de maneira significativa ao apelo dos 
bispos sobre a campanha da ficha limpa. Eles se organizaram e 
aproveitaram dos momentos que antecediam as celebrações 
eucarísticas para sensibilizar sobre a importância da campanha de 
ficha limpa e motivando o abaixo-assinado. A campanha pretende 
alterar a Lei de inelegibilidade, tornando inelegíveis aqueles 
candidatos que têm condenação em primeira ou única instância por 
crimes como estupro, tráfico de drogas e desvio de verbas públicas. 
Além disso, tornar inelegíveis os candidatos que possuem foro 
privilegiado, mas com denúncia recebida por um tribunal, e, enfim, 
aqueles parlamentares que tenham renunciado ao mandato para 
fugir de cassação, entre outros.

3- A realização da missão de nossos jovens nos assentamentos 
durante a semana santa de esse ano. “Ide, pois, e ensinai a todas as 
nações; batizai-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito santo. 
Ensinai-as a observar tudo o que vos prescrevi”. (Mt 28,19-20)

Com essas palavras os jovens das paróquias São Sebastião e 
São João Batista se animaram e foram visitando e convivendo nas 
comunidades de 50 bis, Nova Vitória, Vila Aparecida, Califórnia, 
Córrego Novo, etc. para partilharem suas experiências de Cristo 
Ressuscitado com outros jovens. São iniciativas como estas que 
ajudam os jovens a amadurecer na consciência dos seus direitos e 
nos direitos da sociedade em geral. É nisso que se faz história!

Presença ativa da
Juventude na comunidade

Festa da Colheita 2009
No passado dia 24 de maio realizou-se 

a II Festa da Colheita, desta vez no 
assentamento Califórnia. A proximidade 
da cidade e o fácil acesso a esta 
comunidade permitiram uma participação 
superior à do ano passado: cerca de 700 
pessoas. Para que essa festa? As 
comunidades do interior se juntam com 
aquelas da cidade para comemorar e 
agradecer a Deus a boa colheita do ano. 
Demonstram, assim, que ainda é possível 
trabalhar na roça, tirando o sustento da 
terra e vivendo com muita dignidade no 
campo. É um sonho que precisamos 
alimentar! No geral, a colheita deste ano foi 
boa, apesar de algumas comunidades 
terem tido problemas com o excesso de 
chuva, que provocou o alagamento de 
várias propriedades. Depois da acolhida 
na escola, seguiu-se uma missa celebrada 
pelos combonianos Dário e Pedro e pelo 
padre Eliezer, da Paróquia S. Sebastião. A 
celebração teve como pontos altos a 
entrada das comunidades entregando um 
fruto e explicando o seu significado, o 
ofertório com o produto da terra e a 
homilia. Terminada a missa, seguiu-se um 
almoço na escola (com os produtos 
alimentares entregues pelas várias comunidades participantes). De tarde realizou-
se a parte cultural com apresentações diversificadas. As diferentes danças, as peças 
teatrais e a quadrilha das crianças entusiasmaram os presentes. A quadra esportiva 
permitiu uma acolhida excelente das pessoas e o enorme trabalho das moradoras e 
moradores de Califórnia foi premiado pelo sucesso do evento todo. Viva Califórnia e 
sua preciosa acolhida! A bola, agora, passa às comunidades do Km 30 e Nova 
Conquista, que hospedarão a Festa da Colheita 2010: já estamos ansiosos para 
participar lá também!
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CARTA ABERTA IGREJA CATÓLICA SOBRE A CRISE

 «O Reino do Céu é como um patrão, que saiu de mais importante da Política: oferecer 
madrugada para contratar trabalhadores para a sua condições e oportunidades de vida para 
vinha. (...)» todos e todas!

Leia Mt 20, 1-15 e acompanhe a reflexão preparada Que todos/as tenham direito a uma 
pela Igreja Católica de Açailândia sobre o educação de qualidade, à formação 
desemprego, em vista da Audiência Pública que se p r o f i s s i o n a l ,  a  o p o r t u n i d a d e s  
realizou no dia 21 de maio. diferenciadas de trabalho. Que os 

pequenos produtores possam ter acesso 
“Por que vocês estão desempregados?” ao mercado, ao escoamento de seus 

produtos, a financiamentos acessíveis 
É Deus mesmo que faz essa pergunta, preocupado para pequenos empreendimentos.
pela situação de tantas famílias que vivem à mercê de 
um sistema econômico que tem seus alicerces na  O crescimento econômico desordenado e 
procura insaciável de lucro. Também a igreja católica, sem planejamento de Açailândia deve-se 
hoje, tem o dever de repetir a mesma pergunta, num a  p o l í t i c a s  i r r e s p o n s á v e i s  d e  
momento difícil de crise mundial e local. f i n a n c i a m e n t o s  p a r a  g r a n d e s  

empreendimentos e proprietários. É a 
Por que há desemprego? Quem foi que o gerou? De assim chamada 'economia do saque' que 
onde vem a crise? Quais as responsabilidades locais? ao longo dos anos sugou os recursos 

locais gerando poucas oportunidades, 
A audiência pública do dia 21 de maio sobre a crise foi degradando o ambiente e favorecendo 
ocasião para debater tudo isso, num clima construtivo, uma minoria que só tem acumulado lucros 
em busca de saídas. para si (veja-se o ciclo das madeireiras, das serrarias, da responsáveis por seu próprio bem-estar.

pecuária, das mineradoras, das guseiras).
 “O patrão saiu e saiu de novo...”

 Com Deus, hoje, de novo, repetimos decididamente as 
O capital defende sempre o seu interesse particular. Cabe palavras do Evangelho:Deus, na parábola do Evangelho, não se limita às 
à Política defender os interesses dos trabalhadores e da 

perguntas, não analisa o fenômeno atrás da mesa do 
sociedade favorecendo o diálogo entre as partes. “Eu quero dar a esse último o mesmo que dei a você” seu escritório ou somente pelos artigos de um jornal. 
Lamentavelmente os profissionais da política em lugar de visando a plena justiça e iguais oportunidades para todos. Sai ao encontro dos trabalhadores repetidas vezes, 
sair às praças em busca dos que precisam de trabalho e Neste sentido propomos que haja uma inversão social de d i a l o g a  c o m  e l e s ,  b u s c a  s o l u ç õ e s  e  
pão, ficam em seus gabinetes fazendo dobradinha com os opções, ou seja, que “Os últimos sejam os primeiros, e os encaminhamentos. A preocupação de Deus é que, ao 
donos do capital. Traem a missão da política e deixam de primeiros os últimos”, a fim de que quem precise mais final da tarde, cada um tenha sua moedinha de prata 
ser...profissionais! receba mais e quem possui muito receba menos.para levar para casa, alimentar sua família, garantir-

 A Igreja Católica de Açailândia quer participar lhes a dignidade do dia-a-dia, e ele mesmo se sentir  A igreja, por ter como missão a defesa da dignidade da ativamente do diálogo permanente entre a sociedade útil. pessoa toda e de todas as pessoas, principalmente os civil organizada, os poderes públicos e os 
mais ameaçados em sua existência, defende de forma empreendedores em busca de caminhos que amenizem  Essa também é a preocupação das nossas Paróquias 
intransigente os direitos dos mais esquecidos e os essa crise e construam progressivamente uma e dos movimentos sociais: dar oportunidade a todos 
convoca para que eles mesmos se tornem atores sociedade em que não haja primeiros e últimos, mas de ganharem seu pão de cada dia. Trata-se do papel 
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• Posto de Saúde Jacu. A falta de respeito oficial continua. Há mais hoje, não explicou ao povo como é esse projeto e quais são os 
de ano que a Prefeitura paga o aluguel da "casa verde" no Jacu. critérios e responsáveis pela sua execução. “Cada pai do projeto” 
Deveria ser posto de saúde, mas nunca foi ativado, apesar das explica do seu jeito criando confusão na cabeça de muita gente! 
numerosas cobranças, ofícios, visitas à secretara de Saúde e Também a Vale, agora, se aproveita da ocasião: ela também está 
encontros com o Conselho de Saúde. A demora se explica: parece dizendo que vai fazer o projeto. Com tanta esmola ' até santo 
que a dona da casa é parenta do prefeito. Agora ficou para o desconfia'.... Espero que não queiram apadrinhar o “Minha Casa 

minha Vida” como fosse deles! Vai-te pra' lá!secretário dar uma resposta, uma vez por todas. Caso adie mais 
uma vez a decisão, acho que o povo irá à rua. Há gente de lá já em 

• Piquiá de Baixo: a luta avança. O promotor se comprometeu e pé de guerra, pois parece que 'os surdos' da administração pública 
disse que no prazo de um ano tudo vai acontecer. O povo está só atendem quando há levantes populares...!!!!!
animado, mas precisa ter muita calma e cabeça fria! Sabemos que 

Posto de saúde Piquiá esquentada a justiça demora mesmo! Sabe-se que já haveria uma área • . Depois de uma sessão ' ' no 
disponível do lado do Plano da Serra. Tem que ver, porém, de onde Conselho de Saúde e de repetidas denúncias com fotografias, 
sai a grana para eventuais indenizações, para a compra do terreno, finalmente a Secretária de Saúde permitiu a reforma do posto. Mas 
como será o cadastro, se os documentos do terreno disponível foi de mentirinha: a pintura mais se pareceu com maquiagem 
estão legalizados e, enfim, se haverá a possibilidade de reservar rápida, e os pequenos consertos foram superficiais. O telhado 
300 casas do Programa Minha Casa Minha Vida. E a Vale e as continua com muitas infiltrações e algumas salas ainda não estão 
siderúrgicas, vão ficar de fora? Será que mais uma vez elas vão vir arrumadas. A ambulância que havia sumido para conserto, 
com o lero-lero de sempre dizendo que não têm fundos para isso? finalmente voltou, mas em compensação tiraram da equipe médica 
Nessas coisas, minha gente, o que vale é 'preto no branco', ou seja, o carro que servia para fazer as visitas. Agora as visitas acontecem 
assinar os compromissos assumidos pelas partes em cartório, e de ambulância  o que não pode - e se alguém precisar da 
com a presença da justiça!ambulância para correr ao hospital, novamente não 

haverá.....transporte! É brincadeira????!!!!!
• Ficha Limpa: se conclui nesse mês a campanha ficha limpa. As 

Uma comissão de 8 vereadores últimas assinaturas serão coletadas no festejo. Parabéns a quem • , finalmente, decidiu ir às ruas e 
"para informar o prefeito sobre a assinou, e à nossa diocese de Imperatriz que demonstrou muita visitar alguns postos de saúde, 

sua situação sensibilidade a respeito. Eis os números parciais até agora: ". O jornal Nossa Voz gastou saliva e tinta, mas parece 
Assinaturas Paróquia São João Batista: 1.100 Assinaturas Diocese que alguém lá de cima não tem óculos para ler! Será que os 
Imperatriz: 13.000 Maranhão todo: 18.000 Brasil: 800.000vereadores só agora se lembraram que são pagos para fiscalizar 

as ações do executivo ou será que esta é mais uma ação de auto-
propaganda deles? Queira Deus que mostrem o que realmente • Antônio Erismar: concluiu-se, depois de dois intensos meses, o 
acontece com os postos de saúde do município, e queira Deus que mandato do vice-prefeito de Açailândia que havia assumido 
o executivo.... execute! interinamente as funções do executivo. Destacou-se pela 

capacidade de dialogar com a sociedade e os movimentos sociais. 
• Minha Casa Minha Vida é um programa do Governo Federal! Participou ativamente da audiência pública sobre desemprego e 
Mas há muitos políticos de Açailândia querendo assumir a propôs encaminhamentos concretos, assumindo compromissos. 
paternidade do programa. Os vereadores vislumbram uma chance Durante o seu exercício como prefeito foi empossado - depois de 
para se promover e continuam enfiando o nariz onde não devem. um ano da nomeação - o Conselho da Cidade. Parabéns aos 
Desse jeito todo mundo fica desconfiado. Será que o processo de conselheiros, agora reconhecidos oficialmente e bom trabalho para 
cadastro dos beneficiados vai ser feito de forma imparcial pela transformar a cidade!! Parabéns ao Erismar que nos fez ver um 
Secretaria de Assistência Social e pela Caixa? A Prefeitura, até jeito diferente de ser...prefeito!

EXPEDIENTE

Coluna do Bo dou

Crise, desemprego e Palavra de Deus


