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Qual desenvolvimento para Açailândia?
esenvolver-se é sair de um estágio pobre e 
primitivo, para alcançar condições cada vez Dmais dignas e viver em plenitude.

Que bom que nossos governadores chegam, de vez 
em quando, para lembrar que precisamos nos 
desenvolver! De uma certa forma, estão nos chamando 
de primitivos, porém estão garantindo que alguém lá 
fora se deu conta que nós existimos e que vai oferecer 
crescimento, trabalho, lucro e civilização.

Foi assim que Açailândia, nossa cidade dos 
açaizais, iniciou a se desenvolver até tornar-se 
Ferrolândia, cidade do ferro, e agora, a cidade do aço.

O trabalho chegou, embora nem sempre e nem para 
todos, e o lucro também. É só ver o nível de riqueza que  
o Município alcançou. Alguns dizem que essa riqueza é 
mal repartida, mas nas estatísticas isso não aparece. O 
PIB (Produto Interno Bruto) e a receita são altos, e o 
dinheiro corre ao longo dos trilhos e das rodovias, mas 
se esquece dos muitos seres humanos parados à beira 
desse “corredor do desenvolvimento”.

Nessa edição de Nossa Voz iremos descobrir o que 
significa desenvolvimento: para que serve e para quem 
se destina. Iremos também escutar a voz de famílias e 
comunidades que são vítimas desse modelo. 

Seja bem-vinda a aciaria, mas com algumas futuro dos assentamentos do município? Como continua acreditando na vida, no crescimento humano, 
condições mínimas de recuperação do estrago que as resgatar a vocação amazônica de nossas terra, se os resgatando e celebrando em pequenas comunidades a 
siderúrgicas fizeram e ainda fazem até hoje! eucaliptos impedirem para sempre a verdadeira integridade da criação. É nessa igreja que buscamos 

Quanto à Suzano, grande multinacional da celulose, reflorestação feita com espécies nativas, e toda a um outro sentido para o desenvolvimento: mais lento, 
ainda não conseguimos dar as boas-vindas! Nossos riqueza que elas podem nos trazer? talvez, mas participado e inclusivo, à medida do ser 
irmãos e irmãs de São Luiz do Paraitinga (SP), Nazária Uma coisa sabemos: quem está dentro do corredor humano e de Deus. Afinal, o Evangelho traz um 
(PI), Santa Quitéria (MA), Eunápolis (BA) nos alertam do desenvolvimento não pode parar. Palavra de ordem paradoxo: crescer significa tornar-se cada vez mais 
quanto aos perigos da monocultura do eucalipto, que já é correr com o progresso ou acabar atropelado, pois capazes de servir e resgatar os mais pobres. É esse 
transformou suas regiões em “desertos verdes”. O que esses projetos não podem esperar. desenvolvimento que desejamos para nossas 
vai ser de nossos pequenos produtores rurais? Qual o Nossa Voz traz porém a postura de uma igreja que comunidades!
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Seu João, por que a ACBJ merece A aliança com a igreja católica em 
esse prêmio “Paixão pela Justiça”? tudo isso foi fundamental.
O que a entidade tem feito nesses 
anos? Quais deveriam ser as prioridades 

Desde 2001, quando a associação para a ACBJ nos próximos anos?
foi reativada, tivemos várias ações em Primeiramente dar continuidade a 
defesa dos moradores de nossa região. tudo o que já foi começado e que 
Acho que nossa entidade pode ser, de envolveu muitas pessoas do bairro. É 
uma certa forma, uma referência para urgente pressionar muito a Prefeitura 
outras entidades na cidade, e para obras urgentes de contenção da 
testemunhar que, teimando, é possível erosão e de saneamento básico. 
influir nas políticas públicas para os P r e c i s a  e s t r e i t a r  l a ç o s  d e  
bairros. colaboração e exercer pressão na 

De 2001 até hoje, todos os anos a Secretaria de Meio Ambiente para a 
ACBJ fechou convênio com o Conselho recuperação e conservação do rio 
Municipal dos Direitos de Crianças e Jacu.
Adolescentes, realizando assim Como Conselheiro da Cidade me 
atividades culturais no bairro com uma comprometo a trabalhar nisso ao lado 
média de 50-70 pessoas acompan- da Associação.
hadas a cada ano.

Em 2005 a Associação acompanhou A ACBJ recebeu da Igreja o prêmio 
a criação do Plano Diretor Municipal e Paixão pela Justiça. Qual deveria ser 
de lá para cá sempre solicitou melhoria o papel da Igreja na promoção da 
para o bairro de que se ocupa. justiça?

Lutamos bastante contra o despejo O papel da Igreja é conscientizar e 
dos moradores da Serraria Gallete, orientar a comunidade, integrando-se 
pedindo que as famílias fossem com a sociedade civil organizada. 
colocadas no plano habitacional da Ninguém pode mais trabalhar sozinho: 
Prefeitura. juntos podemos procurar e conseguir o 

Fizemos várias manifestações para bem integral do povo (moradia digna, 
a contenção da erosão e levamos por saúde, educação...).
duas vezes 80 pessoas no plenário da Lutar pela justiça é um dos primeiros 
Câmara dos Vereadores. papeis da Igreja também!

Em ocasião do último festejo paroquial, no mês de junho, a paróquia lançou a 
primeira edição do prêmio São João Batista – Paixão pela Justiça.
Nas pegadas de seu padroeiro, apaixonado pela justiça do Reino de Deus, nossas 
comunidades votaram várias pessoas ou entidades particularmente 
comprometidas nessa causa.
Quem ganhou foi a Associação de Moradores do Bairro do Jacu: o prêmio foi 
entregue à atual presidente, professora Nona. A equipe de Nossa Voz foi 
entrevistar um sócio da associação, o seu João, já presidente da mesma.

Prêmio São João – Paixão pela Justiça

Associação de Moradores do Bairro do Jacu
Notícias
siderúrgicas

Dois caminhões gigantes com 

capacidade de transporte de 400 

toneladas chegam pelos trilhos até 

Carajás. Os dois gigantes têm a altura de 

um prédio de três andares (oito metros), 15 

metros de comprimento e 10 metros de 

largura. Com a caçamba levantada, a altura 

do monstro chega a ser igual a um prédio de 

cinco andares (15 metros). O novo caminhão 

tem quase a mesma capacidade de 

transporte de um boeing 747, o Jumbo que 

leva até 580 passageiros. Uma viagem 

desse caminhão corresponde a 16 de um 

convencional.

De origem alemã, os dois novos caminhões 

chegaram desmontados ao Porto de Itaqui, 

em São Luís. O restante do 

A Vale está se preparando cada vez mais 

para dobrar sua produção de minério, 

duplicar os trilhos e o porto de São Luís. Será 

que vão duplicar também as melhorias para 

nosso povo?

O maior contrato do mundo para 

trasporte marítimo foi assinado pela 

Vale  no dia 20 de setembro. Fechando o 

acordo com uma empresa sul-coreana, a 

Vale garantiu os próximos 25 anos de 

comércio com a China (300 milhões de 

toneladas de minério de ferro). O 

investimento da multinacional do minério é 

altíssimo: US$ 5,84 bilhões. Como se pode 

ver, dinheiro não falta, mesmo que  não 

tenhamos saído completamente da crise!

Dois seminários públicos para que 
a  Gusa expl ique melhor  o  
investimento A empresa Gusa Nordeste 

S/A, recentemente, colocou a primeira pedra 
de mais um grande empreendimento (veja a 
carta aberta de várias entidades, a pág. 3). A 
Paróquia e as associações de moradores 
buscam conhecer mais de perto qual será o 
impacto da futura aciaria, e quais os projetos 
da Gusa. Não tendo acontecido nenhuma 
audiência pública antes do licenciamento do 
projeto, as entidades negociaram com a 
empresa a realização de dois seminários 
abertos ao público. O primeiro tentará 
explicar ao povo quais as medidas que estão 
sendo assumidas para reduzir a poluição da 
siderúrgica Gusa. O segundo apresentará 
nos detalhes o projeto da aciaria e   seu 
impacto socioambiental  durante a 
construção e o funcionamento da usina.

trajeto até 

Parauapebas foi feito por rodovia e ferrovia e 

levou, ao todo, 15 dias para chegar ao 

destino.
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Trabalho sim, Poluição não!

Carta aberta à cidade de Açailândia e às autoridades 

sobre a nova aciaria em construção no Piquiá
A sabedoria popular de nossa gente ensina 

que o passado é lição de vida para trilhar o 
futuro de um povo.

Quem não lembra, por exemplo, quando a 
Celmar se implantou aqui em Açailândia? 
Eram muita promessas de empregos, solução 
para todos os problemas do nosso povo, 
dinheiro circulando no comércio com 
facilidade, entretanto muito pouco do que foi 
prometido se cumpriu. 

Somos moradores da periferia de 
Açailândia, chegamos no Piquiá quando ainda 
tudo era um açaizal, rios e córregos cartão 
postal da cidade: trinta, quarenta anos atrás. 
Tempos depois, as empresas siderúrgicas 
implantaram-se ao lado de nossas casas.

Prometeram trabalho e desenvolvimento, 
mas com isso trouxeram também poluição e 
morte. 

O povo mais humilde tinha um maravilhoso 
local de lazer, o Banho do Tito, que também foi 
fechado para a indústria, sem oferecer 
alternativas.

Somos sindicatos e movimentos defensores 
dos direitos humanos, trabalhistas e 
ambientais na cidade e região; há muitos anos 
acompanhamos, entre outros, o conflito no 
Piquiá em busca de dignidade de vida e 
moradia. - Por que antes de investir em novos A história nos mostrou quanto é sofrida a 

Somos uma Paróquia, comunidade de empreendimentos que terão mais um convivência com as siderúrgicas. Não 
comunidades, há vinte anos comprometida impacto ambiental não se usou parte do queremos esperar mais para exigir nossos 
com a justiça, a paz e a integridade da criação investimento da aciaria para minimizar direitos.
na região de Açailândia. Celebrando e a poluição dos altofornos, instalar filtros Seja bem-vinda a aciaria, mas com 
visitando o povo, tocamos com mão as anti-partículas, canalizar e reutilizar a garantias seguras de respeito para o meio 
consequências do desrespeito da legislação água do resfriamento, reter a poeira da ambiente, com imediatas providências 
ambiental por parte dos empreendimentos trituração do material, transferir o contra a poluição das siderúrgicas, com 
industriais no Piquiá. depósito do “pó de balão” em lugares solicitude no processo de deslocamento do 

Nos perguntamos: até quando a sede de protegidos e distantes das casas? povoado de Piquiá de Baixo para uma nova 
trabalho e a necessidade de sobrevivência terra e dignidade de moradia.
manterão o povo refém desse modelo de - Qual será o impacto da aciaria sobre 
desenvolvimento que destrói o meio nossas famílias e cidade? Não 
ambiente? queremos ser vítimas, mais uma vez, de 

Será que não é possível um modelo de novos gigantes poluidores além dos 
produção industrial em que trabalho e catorze altofornos descontrolados das 
respeito à vida caminhem juntos, mesmo se siderúrgicas! Juntamente a essa carta 
fosse necessário reduzir de um pouco os aberta, nossas entidades entregaram 
enormes patamares de lucro alcançados até ao Ministério Público o pedido para a 
agora pelos donos das empresas? convocação de uma audiência pública 

Para nós, progresso é quando todos e todas na qual possa ser detalhado para o 
ganham, quando o direito a uma vida saudável povo o impacto ambiental da aciaria e 
e digna é respeitado, quando o ser humano é as condicionantes assumidas no 
posto em primeiro lugar e, harmonizado com o licenciamento ambiental para o 
meio ambiente, é capaz de repassar às funcionamento da mesma. 
gerações presentes e futuras valores éticos e 
morais. - O Poder Público tem um projeto político 

Depois de vinte anos de difícil convivência e urbanístico para a gestão desses 
com as siderúrgicas (ainda sem filtros de novos implantes industriais? Qual será 
manga nem tratamento das águas de defluxo), o impacto dessa e de outras indústrias 
chega agora a notícia da implantação em sobre as casas e a rede viária de Piquiá 
nossa região de uma aciaria (firma para a e Açailândia? Que tipo de formação 
produção de aço). está sendo prevista para que nossos 

Que bom! Verticalizar a produção, valorizar trabalhadores possam ter acesso às 
nosso trabalho e nossos recursos sempre foi vagas de trabalho e os empreendimen-
um objetivo comum. tos sejam genuinamente açailanden-

Estamos porém muito preocupados e ses, e não (mais uma vez) dependentes 
inquietos, com as seguintes grandes duvidas, de pessoal especializado vindo de fora?
às quais ninguém até agora deu resposta:

Paróquia São João Batista 

Centro de Defesa da Vida e dos 
Direitos Humanos 

Sindicato dos Metalúrgicos

Associação dos Moradores de 
Piquiá

Centro Comunitário Frei Tito

Sindicato dos Trabalhadores e 
Trabalhadoras Rurais

Sintrasema

Sindimotaa

Associação Rádio Comunitária 
Açailândia
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A Bíblia nos

grupos de rua
As comunidades primitivas evangelizavam animadas e fascinadas Tivemos cerca de 50 grupos espalhados em todos os cantos da 

por Jesus Cristo. A partir dele, assumiam um estilo de vida acolhedor, Paróquia, estudando e partilhando os conteúdos da Carta de Paulo 
radical na igualdade e na partilha. Isso também fascinava as pessoas. aos Filipenses.
O encontro com Jesus na comunidade dos discípulos era o centro, Isto fortaleceu os vínculos entre as famílias de cada bairro, a ajuda 
bem mais forte de qualquer outro laço familiar ou de grupo. recíproca e o crescimento na fé. Nossa Voz oferece aos leitores uma 

Da mesma forma, os encontros de oração nas casas durante esse das cartinhas escritas pelos grupos de rua, trabalho de conclusão de 
mês da Bíblia foram um evento bem bonito e chamativo. Envolveram um mês de caminhada. Parabéns a dona Domingas, redatora da carta!
muitas pessoas reunidas ao redor de Jesus e da sua Palavra. 

Caros paroquianos de São João Batista, é com bastante alegria que escrevo esta cartinha compartilhando com vocês o evangelho nas famílias. Neste mês da Bíblia 
debatemos a cada encontro, e nos enriquecemos muito.

No primeiro dia encontramos dificuldades no entendimento do texto, mas no final foi passada uma tarefa aos participantes para lerem em casa e trazerem no grupo 
seguinte o que cada um entendeu. Assim foi feito, e jà no segundo encontro tudo tornou-se mais fácil.

Falando a respeito das cartas de Paulo, não tem muita diferença com a realidade de hoje. Uma coisa que temos em comum é que hoje também a grande maioria que 
acompanha os grupos e vive a fé cristã è formada por  mulheres!

A nossa comunidade já tinha grupos de rua formados, que trabalharam nos meses passados. Nesse mês lemos a Bíblia, vivenciamos e refletimos sobre o tema central 
da carta aos Filipenses que è Cristo vivo.

Cristo renasce em cada um de nós a partir do momento em que todos se mobilizarem nas periferias, nos lares, fazendo despertar em cada pessoa este Deus da 
esperança, da vida e do amor.

E todos unidos podemos fazer grande diferença.
Como Paulo diz, os verdadeiros circuncidados somos nós, movidos pelo Espírito Santo. Nesta certeza, devemos seguir de mãos dadas formando uma só corrente de 

oração e ação.

Grupo de rua “Santa Teresa d'Ávila”

Ecos do

Intereclesial

das CEBs
esperança, pois ainda há jovens que cultivam sonhos, e tentam construí-los 
juntos!

Outra coisa que me surpreendeu foi a unidade entre as religiões presentes: 
católicos, evangélicos, pais de santo, religiões indígenas, até muçulmanos. 
Todos em diálogo uns com os outros e na escuta do grito da Amazônia. Me dei 

Meu nome é Zé da Leni, pois por metade pertenço a ela, minha esposa. conta que não há motivo para ter preconceitos, afinal todos somos pessoas 
A outra metade pertence aos meus filhos e à minha comunidade: Nossa com os mesmos problemas e com grandes riquezas culturais.

Senhora Aparecida, no assentamento Nova Conquista. A preocupação pela defesa do meio ambiente nos unia: refletimos sobre as 
Vocês devem lembrar do meu nome, pois estive nessas páginas de Nossa condições das nossas florestas, do cerrado, da caatinga, dos rios. Sentíamos 

Voz o número passado, falando para vocês de minha expectativa antes de a natureza viva atrás de nós, no meio de nós, dentro de nós...
participar do encontro intereclesial das Comunidades Eclesiais de Base Os milhares de representantes presentes tiveram a preocupação de 
(CEBs), em Rondônia. conhecer as situações de maior exclusão e de maior esperança na região. Em 

Pois é, fui lá... e voltei renovado! grupos, visitamos hospitais, presídios, povos indígenas, ribeirinhos, 
Fomos recebidos de braços abertos pela igreja de Porto Velho e por todas pequenas comunidades de resistência. Foi muito bom!

as famílias que fizeram de tudo para receber os milhares de delegados do Senti que, além da igreja, há muitos outros trabalhando com paixão e 
Brasil e de outras partes do mundo. O povo da Rondônia, por outro lado, abrindo caminho por mais justiça e paz entre nós e com a criação. Realmente 
precisava muito dessa 'invasão pacífica' de companheiros e aliados, para uma fé sem obras é morta.
fortalecer a luta em defesa da vida no norte do País. O lema do encontro era Lá, no encontro intereclesial, um assessor dizia assim: 
“Ecologia e Missão - do ventre da terra, o grito que vem da Amazônia”. O grito “Não é contando o número de pessoas presentes na missa ou nos 
do povo rondoniense, assim, ecoou na vida e no testemunho de todos os cultos que se mede a vitalidade de uma Igreja, mas sim na sua capacidade 
presentes. de contribuir para que haja mais honestidade, diálogo e justiça na 

Fiquei animado ao ver quantos jovens estavam presentes! Isso dá sociedade onde ela está inserida”.
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II curso de Liturgia

Quem já namorou sabe quanto é importante cuidar do 
corpo, das expressões, do jeito de se comportar e aproximar 
às pessoas de que a gente gosta.

Claro que a forma não é suficiente, mas é o primeiro 
instrumento que temos para mostrar a alguém quanto 
amamos.

O mesmo acontece com a liturgia: se fosse somente 
forma, seria um exercício vazio, um teatrinho piedoso e 
talvez um pouco hipócrita, porque distante da realidade. O 
próprio Deus na Bíblia afirma “Estou farto de suas 
celebrações e sacrifícios vazios!”

Mas, tendo algo a celebrar e muita vida e esperança para 
compartilhar com os irmãos e irmãs... quanto é importante 
celebrá-lo bem, com qualidade e uma beleza que faça 
apaixonar!

Por isso a Paróquia convidou mais uma vez a amiga Jô, 
da “Rede Celebra” de São Luís, para trabalharmos juntos, 
todas as comunidades, nosso jeito de celebrar e ser igreja.

Percebemos quanto é importante que cada comunidade 
sente e prepare com carinho suas celebrações, vivenciando-
as, dividindo as tarefas, escolhendo gestos e símbolos, 
definindo os cantos e o roteiro da missa ou celebração da 
Palavra.

É também muito importante permanecer alguns minutos 
depois da celebração, para avaliarmos juntos como foi a 

da Palavra de Deus e, proximamente, um para cantores.celebração, se ajudou a rezar ou deixou o povo mais vazio, 
Enfim, a Paróquia está sendo um canteiro litúrgico bem interessante, distraído, confuso ou distante de Deus.

onde a vida se entrelaça com a oração e provoca a todos e todas para a Já os efeitos do curso percebem-se em várias comunidades: as 
missão: Deus veio para que todos tenham vida, em abundância e equipes de liturgia fortaleceram-se, há mais criatividade, beleza e 
beleza.ordem nas celebrações; realizamos também um curso para leitores 

Liturgia: Como uma casa
 Sonho de toda família é ter uma casa: um lugar para morar, 

guardar suas coisas, ficar à vontade, brincar com os filhos, Oconvidar os amigos. O sonho leva às vezes anos e anos para 

realizar. As economias são poucas e tudo está muito caro. Pouco a 

pouco, os alicerces vão sendo colocados, as paredes vão subindo 

devagar, já dá para andar por cada um dos cômodos, os vãos das 

janelas e das portas estão ai aguardando o futuro acabamento. Quando 

se terminou de colocar a laje... que vitória: já dá para morar... Só que 

para se ter um “casa” de verdade, não basta o prédio: o alicerce, as 

paredes, portas e janelas, uma laje... Tudo isso é absolutamente 

necessário, porém, é também absolutamente insuficiente. Porque casa 

é lar! Casa é convívio, abrigo, amparo, aconchego, proteção, encontro, 

carinho, cuidado, comunhão... Só as paredes não bastam. 

Liturgia é como uma casa. É absolutamente necessário cuidar da 

estrutura da celebração, de cada um de seus elementos: os ritos inicias, 

a Liturgia da Palavra, as leituras, o salmo, a música, a Liturgia 

eucaristia, os ritos finais, o espaço litúrgico... É preciso escolher 

cuidadosamente os cantos de acordo com o tempo litúrgico e cada 

momento da celebração. É indispensável preparar bem as leituras, a 
convivência e calor humano, de fazer acontecer o encontro, a relação homilia, as preces, escolher a oração eucarística com seu prefácio, 
com Deus e entre nós aqui e agora... não há liturgia de verdade. É casa-pensar em alguma ação simbólica relacionada com o evangelho do dia 
parede, mas não é ainda a casa-lar onde se possa morar e se abrigar ou com o tempo litúrgico. Cada ministério deve saber o que lhe cabe 
em tempos de felicidade, como em tempos de dúvidas, de incerteza, de fazer e preparar sua parte.
desesperança, de rejeição, de desamor... Frieza, impessoalismo, No entanto, só isto não basta: ainda é absolutamente insuficiente. 
indiferentismo, desinteresse, impedem que a Liturgia aconteça. Porque Porque Liturgia é para se “Lar”, encontro transformador com o Deus 
a Liturgia é celebração de aliança, de comunhão; é questão de se criar que nos acolhe em seu aconchego e renova nossa vida no encontro 
laço, conhecer pelo nome, reconciliar, com ele, como renovou a vida de Abraão, de Moisés, de Elias, de João 

interessar-se uns pelos outros, estar atento, cuidar...Batista e tantas outras pessoas. Para que isto aconteça, não basta uma 
Por isso, tanto na preparação como durante a celebração, cada liturgia tecnicamente perfeita. Se não for capaz de nos arrancar de 

momento deve vir entranhado de atitudes orante, de carinhosa nossa mesmice, de iluminar os olhos de nosso coração para perceber a 
devoção, de mística intimidade com Deus.presença do Mistério em nossa vida, se não for capaz de criar 

Falar de Deus, falar com Deus
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É um grupo de pessoas representantes de um grupo maior, - a população 
de uma cidade, - com a função de aconselhar o poder público municipal sobre 
determinadas políticas públicas (educação, saúde, segurança, transporte, 
etc.) No nosso caso específico, o Conselho de saúde trata com o poder público 
sobre a melhor forma de agir quanto às políticas de saúde  da cidade.

O Conselho municipal da saúde acompanha tudo o que um município   
planeja para a saúde daquela população. Ele propõe ações concretas, discute 
e calcula o orçamento necessário e fiscaliza o cumprimento da lei nas ações 
voltadas para a saúde no município. 

Você sabia que existe em Açailândia um órgão que fiscaliza os serviços 
públicos e privados de saúde e também decide quais devem ser as prioridades 
básicas do setor da saude em nosso município? É o Conselho Municipal de 
Saúde (CMS) que está sempre de olhos abertos, pronto para buscar soluções 
em favor do cidadão.

Quem participa?
O Conselho é composto por representantes das diversas áreas ligadas à 

saúde: médicos, representantes de laboratórios, entidades filantrópicas, 
hospitais, sindicatos, associações de classe, clubes de serviço e cidadãos da 
comunidade que utiliza o Sistema Único de Saúde (SUS). Os usuários, ou 
seja, os cidadãos comuns, participam com 50% da representação no 
Conselho, e a outra metade é dividida entre representantes do gestor público e 
representantes dos trabalhadores e dos prestadores de serviços privados. 
Cada um deles  participa com 25% cada.

E a Paróquia?
O que faz o Conselho? A Paróquia São João Batista há tempo acompanha as políticas de saúde e 

Todas as contas da secretaria Municipal da Saúde são remetidas à tenta fiscalizar o uso do dinheiro público. Nos últimos meses a Paróquia está 
apreciação e aprovação do Conselho Municipal de Saúde. Seus integrantes investindo na formação de conselheiros para que sejam cada vez mais 
são responsáveis também por fiscalizar os serviços dos estabelecimentos preparados na área da saúde, da educação e do meio ambiente. Parabéns a 
comerciais e prestadores de serviço da área da saúde. Cabe ao Conselho dona Fátima,  Aldenora, Elioneide, Ivone, Zé Louro e vários outros 
fiscalizar, planejar, propor e controlar os recursos destinados à área da Saúde conselheiros/as recém-eleitos. Parabéns a quem trabalha nas comunidades 
no Orçamento do Município, bem como propor o Plano Municipal de Saúde na da Paróquia e coloca seu tempo e energias a serviço do povo!
Lei de Diretrizes Orçamentárias e Plano Plurianual. 

A delegação da Paróquia na última Conferência de Saude

Os jovens rurais são vistos como estudar sem deixar de trabalhar no 
uma minoria. Representam 4,5% da lote familiar, onde o acesso ao 
população brasileira, totalizando 8 computador não seja o fim do gosto 
milhões de pessoas. Apesar de ser pelo mato, mas uma ferramenta para 
um grupo relativamente pequeno, aprender a produzir alimentos sem 
está bem longe de ser homogêneo. usar o fogo.
Duas dimensões se entrelaçam para E s s e s  s ã o  o s  p r i n c í p i o s  
gerar essa imensa diversidade. A norteadores da Pedagogia da 
juventude em si é plural, cheia de Alternância, uma forma de organizar a 
g rupos  (ou  a té  t r i bos )  com educação do campo criada pelas 
necessidades e expectat ivas Casas Familiares Rurais. Essas 
diferenciadas. A isso somam-se as escolas são administradas por uma 
disparidades oriundas do enorme associação formada por agricultores 
espaço geográfico brasileiro, que se familiares. Eles escolhem os assuntos 
torna mais contrastante quanto mais sobre os que mais precisam se 
se aproxima o foco nas áreas rurais, aprofundar, ditam as normas e 
onde às diferenças culturais somam- escolhem os educadores. Os jovens 
se as diferentes formas de adaptação que lá estudam pesquisam as 
a ecossistemas muito distintos. necessidades e conhecimentos da 

Mas, em meio a tanta diversidade, comunidade, levam-nos para a Casa 
uma questão se faz comum a todas Familiar Rural e devolvem tudo o que 
essas juventudeS ruraiS (assim aprenderam lá para a família. No final 
mesmo, em plural): o problema da do estudo, que dura três anos, 
saída dos jovens do campo. tornam-se protagonistas de suas 

Diversas pesquisas no Brasil e em próprias vidas implementando um o gosto pelo trabalho agrícola.
outros países mostram uma tendência de saída dos Projeto Profissional de Vida do Jovem, uma forma de Mas muitos jovens rurais não têm a sorte de ter esse 
jovens do meio rural rumo às cidades. No caso do Brasil, dar início a um empreendimento apoiado pela família, problema, pois são membros de famílias sem um pai 
é preocupante que esta tendência permaneceu intensa mas gerenciado pelo jovem.presente. Nesses casos temos muitos jovens de 18 
mesmo num contexto de reforma agrária, desde 1985 A Casa Familiar Rural valoriza a cultura da roça. anos “donos de roça” ou diaristas ocasionais. Sem 
até 2000. Mesmo quem afirma que nessa época houve Uma cultura que não é só tradição, folclore, tempo e forças para estudar à noite numa sala mal 
reversão do êxodo rural, reconhece que não foi assim artesanato... é tudo isso e também ciência, fotografia, iluminada e um professor desmotivado que fala sobre 
entre os jovens, e muito especialmente entre as jovens. poesia, pintura, teatro, you tube, filosofia ( = o gosto pelo coisas que nada têm a ver com o seu cotidiano.
Esse processo atinge de forma crônica os próprios conhecimento).Isto nos leva a pensar que é fundamental, para os 
assentamentos da reforma agrária. No início de outubro a Casa Familiar Rural de jovens, se tornarem protagonistas e empreendedores 

Um dos motivos é a atração do jovem pela cidade e Açailândia organizou a I Noite da Filosofia Camponesa. capazes de promover discussões nas suas 
pelo jeito de vida urbano (e a vergonha de ser da roça). Um evento que congregou a família camponesa da CFR comunidades, problematizando em suas localidades a 
O principal motivo, apontado por todas as pesquisas, para apreciar a poesia, mística, música, teatro... da necessidade de construir um novo conhecimento que 
porém é a dificuldade dos jovens para estudarem no roça. Do camponês, que é o roceiro militante. Do proporcione desenvolvimento e a concretização dos 
campo ou para acharem emprego nele. campesino, que é o camponês com visão de mundo. projetos que melhorem a qualidade de vida do meio 

Outro problema é a própria família. A agricultura Foi numa noite de luta cheia. De lua cheia, para que rural.
familiar obriga a uma convivência nem sempre ela refletisse ao mundo que não queremos mais aceitar É possível uma forma de educação que torne o 
tranqüila. A rebeldia própria da idade juvenil choca-se a forma como historicamente os jovens, homens e jovem rural o protagonista, que trate de sua realidade 
com o peso da autoridade paterna, que costuma mulheres do campo vêm sendo olhados, assistidos e cotidiana, que lhe ofereça novas formas de solucionar 
perceber o jovem como alguém que deve ser vigiado e concebidos como seres desprovidos de qualquer seus velhos problemas na produção agrícola, de 
controlado. Essa autoridade no espaço doméstico é conhecimento, e sem habilidades e capacidades de acesso à cidadania, de relacionamento familiar. Uma 
continuada no ambiente de trabalho familiar no campo. produzir saber. educação que o torne líder de sua comunidade, 
O pai toma as decisões, na casa e no lote. O jovem Essa lua cheia anunciou que é possível construir um referência de consulta para seus vizinhos adultos, 
perde a capacidade de tomar a iniciativa, perde a fé novo sujeito para o novo campo que já ousamos incluído seu próprio pai. Uma escola que lhe permita 
numa possível inovação tecnológica, e acaba perdendo transformar.

Juventudes Rurais
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Piquiá de Baixo:

a caminhada continua

Nos últimos meses a situação e a luta Essa equipe, formada por 8 pessoas, 
dos moradores de Piquiá de Baixo trabalhou por quinze dias ao 
acabou sendo bastante conhecida em longo do mês de setembro e já 
Açailândia e no Maranhão inteiro. completou sua pesquisa. Ao 

O  povo  daque le  l oca l  es tá  longo das próximas semanas, 
simplesmente cobrando o direito à vida, haverá o batimento dos dados 
à saúde e à moradia digna; essas l e v a n t a d o s ,  q u e  s e r ã o  
c o b r a n ç a s  d o  p o v o  f o r a m  s e  c o n f r o n t a d o s  c o m  o  
organizando cada vez mais e recebendo cadastramento previamente 
suporte e assessoria de entidades e realizado pela Associação de 
instituições solidárias. Moradores de Piquiá e com os 

Muitas das aproximadamente 300 dados do SUS e Secretaria de 
famílias de Piquiá de Baixo já residiam Assistência e Promoção Social. 
no local antes da chegada das Dessa forma, poder-se-á ter uma 
siderúrgicas. descrição completa e confiável 

Desde abril de 2008, a Associação de da composição do povoado de 
Moradores do Piquiá, o Centro de Piquiá de Baixo. Seguirá um 
Defesa da Vida e dos Direitos Humanos p e r í o d o  d e  e v e n t u a i s  
de Açailândia e a Paróquia São João reclamações e averiguações por 
Batista acmpanham as famílias de parte do Ministério Público, 
Piquiá de Baixo cobrando uma urgente depois do qual considerar-se-á 
transposição do povoado de um lugar d e f i n i t i v o  e  o f i c i a l  o  
para outro. cadastramento das famílias. 

Recentemente, o promotor dr. Será a partir disso que iniciará a 
Leonardo Tupinambá (MPE, Comarca negociação a respeito das 
de Açailândia) se dispôs em articular um indenizações e do deslocamento 
acordo entre as partes, encaminhando a das moradias.
possível transferência das famílias - A segunda equipe multidisciplinar 
através de um Termo de Ajustamento de foi encarregada de encontrar 
Conduta. uma série de 2 ou 3 áreas na 

Em função disso, já houve em Julho região, onde seja possível 
2009 uma audiência pública na igreja transferir o povoado. Também 
São José de Piquiá de Baixo, com a presença de 200 moradores, dos essa equipe avançou muito e identificou dois terrenos com as 
Promotores de Justiça dr. Leonardo e dr. Alexandre, do Procurador do condições suficientes para hospedar as novas casas. Boa parte dos 
Município dr. Júlio César e do Secretário de Meio Ambiente dr. Galvão. moradores de Piquiá de Baixo já conheceram e aprovaram tanto uma 

No dia 07 de Agosto, no gabinete do Prefeito, aconteceu a primeira como a outra área. Nestes dias, a Prefeitura está efetuando a vistoria 
reunião oficial convocada pelo MPE, juntando os vários segmentos dos terrenos para avaliá-los e decidir qual poderia ser o melhor.
interessados na negociação: estavam presentes o Ministério Público, o Ao longo desses meses, a Igreja Católica manifestou solidariedade ao povo 
Prefeito de Açailândia, o Secretário de Meio Ambiente, o Presidente da atingido pela poluição. O bispo da Diocese de Imperatriz, dom Gilberto 
Câmara dos Vereadores e vários deles, o presidente da OAB, o presidente Pastana, visitou Piquiá de Baixo em agosto e encontrou-se com a população, 
da Gusa Nordeste S/A representando o SIFEMA, a Paróquia São João escutando e aconselhando o povo sobretudo a respeito da necessidade de 
Batista, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos Humanos e a Associação manter-se unidos/as nesses momentos importantes de negociação. Na 
de Moradores de Piquiá. ocasião, os atores do grupo teatral do Jupaz de Açailândia, sob a direção de 

SIFEMA e Prefeitura manifestaram vontade política de resolver a Xico Cruz, apresentaram a peça “Ao pó voltaremos”, sobre o conflitos em 
situação, mesmo tendo a necessidade de conhecer de forma mais detalhada Piquiá de Baixo.
o contexto, as condições e história de cada família. Concordou-se que a A peça, forte, realística e provocatória, já apresentou-se em diferentes 
partir do próximo encontro de conjunto também a Vale fosse envolvida na localidades e destacou os graves problemas ambientais de Açailândia 
elaboração de estratégias para um deslocamento do povoado. também no contexto da Romaria da Terra e das Águas do Maranhão, em 

Os encaminhamentos feitos nomearam duas equipes multidisciplinares, Codó, com a presença de mais de 5mil pessoas.
compostas por representantes de todos os segmentos envolvidos na 
negociação: A pequena periferia de Piquiá está levantando a voz e se fazendo conhecer 

- a primeira foi encarregada de realizar um cadastramento de todas as pela sua obstinação, resistência, união e luta. Nesses meses está sendo 
famílias de Piquiá de Baixo, pesquisando as condições habitativas e referência e estímulos por todos os grupos que já desanimaram ou que ainda 
o período de permanência no povoado. não acreditam suficientemente na força dos pequenos.
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Cadastramento pela equipe multidisciplinar no Piquiá de Baixo

Um Tribunal Popular para o Judiciário

Cinquenta mil reais são o suficiente para evitar a cadeia. Palavras da A iniciativa chama-se “Tribunal Popular do Judiciário” e tem como objetivo 
doutora Ana Flávia (coordenadora da Defensoria Pública do Maranhão), discutir, problematizar e denunciar coletivamente a atuação do Judiciário 
durante a formação sobre Campanha da Fraternidade no salão de nossa maranhense.
Paróquia. Concretamente, cinco caravanas percorrerão o Estado do Maranhão; 

Falar das falhas do sistema judiciário brasileiro parece um tabu: todos serão feitas reuniões públicas para que o povo possa relatar casos de difícil 
sabem, mas ninguém ousa denunciar. acesso à justiça ou de desrespeito aos direitos humanos por parte de 

Em muitos casos, cidadãos e cidadãs simples encontram grandes funcionários públicos e juízes. 
dificuldades para ter acesso à justiça; quando conseguem, a resposta e o As cinco caravanas terão o seu encerramento na cidade de São Luís, nos 
julgamento podem demorar anos. dias 1 e 2 de dezembro, para apresentar a pesquisa realizada e as denúncias 

A Justiça no Brasil  - e no Maranhão de maneira particular - não é uma recolhidas.
divindade de olhos vendados que julga de forma imparcial. Ao contrário, ela é Também nossa região Tocantina foi contemplada com uma das etapas 
muito parcial e favorece sempre os interesses dos mais ricos, deixando os previstas das caravanas: as visitas aconteceram no dia 1 de outubro em 
pobres de mãos vazias e em maus lençóis. Açailândia e no dia 2 em Imperatriz.

Será que juízes, desembargadores, promotores, procuradores são seres A audiência pública de Açailândia realizou-se no Centro de Defesa da Vida 
que vivem em outro planeta? Os gordos salários, os privilégios, os favores e dos Direitos Humanos e frisou alguns casos emblemáticos entre os muitos 
parece que os transformam em figuras acima do bem e do mal, não sujeitas a que Açailândia conhece: os processos sobre pedofilia e abuso sexual de 
uma vida normal entre os simples mortais. Alguns não querem se misturar com crianças e adolescentes (CPI e PROVITA), alguns casos de tortura e maus 
os humanos: consideram-se inquestionáveis e sujeitos inalcançáveis. tratos por policiais civis e militares, e outros casos de trabalho escravo e de 

conflitos agrários.
O que fazer para enfrentar essa situação? Esse processo todo pode desvendar os olhos do povo sobre as graves 
Um conjunto de organizações, redes e entidades da sociedade civil responsabilidades do sistema judiciário ineficiente, e às vezes, injusto. Talvez, 

organizada estão realizando em nosso Estado uma pesquisa detalhada sobre depois dessas caravanas, a venda volte finalmente a cobrir de verdade os 
a atuação do Judiciário. Estão encontrando profundas negações e violações olhos da Justiça, para que seja igual para todos e todas, sem distinções e 
dos Direitos Humanos, e dos princípios constitucionais. privilégios.

“Se você possui 50.000 reais, nunca será levado para uma cadeia no Brasil”
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Quem diria que no 2009, em Açailândia, tem outros a espernear. Alguns se sentem 
protegidos pela tradição de impunidade de 

 para poder ser o primeiro que a categoria goza. Há, todavia, outros 
da fila na manhã seguinte! Outros enfrentam magistrados que nada devem, e por isso nada 
a fila ao meio dia e passam a tarde toda para temem... A esses brasileiros tiramos o 
ser atendidos, o que nem sempre acontece. chapéu!
As filas intermináveis e desgastantes 
humilham os cidadãos da nossa cidade, 
enquanto a Prefeitura continua repetindo o Há gente que acha que está acima da lei. 
refrão “não tem dinheiro!” Cara de pau tem Apronta, mas acha que tudo fica como está. 
limite! 

 esteve em São Luís. Intimou 
suspeitos e estes não compareceram. 

Chuva, em geral, é bênção, mas para o povo Achavam que não ia dar em nada! Mas a CPI 
do Jacu é ameaça.  Deu uma chuvinha, e de em novembro vem diretamente a Açailândia. 
novo a prainha do Jacu ficou debaixo da lama. Vai convocar os que se acham acima de 
E desde a lama trazida pelas águas mal todos! A justiça demora e as vezes falha,  mas 
canalizadas tem gente que levanta a voz para quando chega perto dá calafrio em quem 
gritar com força. sabe que aprontou! 

 para o prefeito e 
para o secretário de infraestrutura para que 
finalizem a obra do Jacu antes do Tem gente que acha que “essa historia de 
inverno...Ou será que vamos ter pedir a graça escravo, hoje em dia é invenção do pessoal 
a Santa Tereza? dos Direitos Humanos”. Pena que gente 

assim não leia “a lista suja” que o Ministério do 
Trabalho publica a cada 6 meses com os 

Têm magistrados que começaram a se sentir nomes e sobrenomes de gente daqui e de 
inseguros diante da inédita iniciativa que criou outros lugares que continuam incorporando o 
o Tribunal Popular do Jurídico. espírito de Ana Jansen! 

 a atuação dos  em Açailândia, vem 
magistrados. Diante disso, alguns deles para divulgar a verdade...verdadeira!
começaram a debochar, outros a insultar, 

gente dormindo trancafiado dentro dos 
postos de saúde

A 
CPI da pedofilia e da violência sexual 
contra menores

As vítimas da lama 
apelaram mais uma vez

Um tribunal O encontro nacional 
do povo que fiscaliza e julga “Escravo nem pensar”

EXPEDIENTE

Coluna do Bo dou

E ao pó voltaremos
Uma peça teatral sobre o drama de Piquiá de Baixo

No mês de agosto estreou o novo espetáculo dos 
jovens do Jupaz (Juventude pela Paz), representando o 
drama da poluição e da vida precária das famílias de Piquiá 
de Baixo. A peça já foi apresentada em vários lugares: no 
Piquiá de Baixo com a presença de nosso bispo dom 
Gilberto, na igreja de São João (Jacu) e de S. Luzia (Piquiá 
de Cima), na Casa Familiar Rural durante a “I noite 
filosófica do campo” e em Codó, na frente dos 5 mil 
participantes da “Romaria da Terra e das Águas”.
Nossa Voz parabeniza os jovens do Jupaz e hospeda esse 
artigo de Xico Cruz, diretor da peça, para conhecermos o 
que está por trás do palco.

Em geral, quando se monta um trabalho 
teatral, a pesquisa sobre o assunto a ser 
apresentado deve ser boa. O mesmo vale para o 
modo de preparar a peça que deve ser feito com 
amor, com intensidade, sinceridade e com 
dedicação. Tudo isto vale muito mais do que o seu 
resultado final. Esse é o caso de “E ao pó 
voltaremos”.

Para a construção do texto e dos personagens 
era necessário realizarmos uma pesquisa de 
campo. Então fomos visitar as famílias que vivem 
no Piquiá de Baixo. Foi  bastante assustador para 
alguns de nós. Sabíamos daquela realidade, mas 
era apenas de ouvir falar. Quando vimos, 
sentimos, analisamos e acompanhamos o 
sofrimento daquela gente a reação foi de dor e 
indignação. Isto nos deu mais força e um desejo 
maior de realizar o trabalho.

“E ao pó voltaremos” é um espetáculo que tem 
força, energia, simbolismo, onde os corpos dos 
atores falam, os olhos sofrem, a pele sente a dor. 
Não há cenário, pois o centro do espetáculo é a 
própria presença dos atores. E' a presença da 
dor, do sofrimento das famílias que vivem num 
dos lugares mais poluídos do mundo.

Foi interessante e de muita valia a união dos 
jovens do Grupo JUPAZ nesse processo de 
encenação da peça. Sem a entrega, a dedicação, 
sem a doação desses meninos e meninas 
certamente não teríamos alcançado nossos 
objetivos.


