
Irmãos, 

Meu nome é João, são João Junino. Escrevo 
esta carta para agradecer a todos e todas pelas 
belíssimas festividades em minha 
homenagem, ainda mais pela beleza e 

criatividade cultural! 

Nasci no dia 24 de junho de mil e duzentas 
alegrias: de fato a notícia de que minha mãe 
Izabel estava grávida foi motivo de alegres 

celebrações e agradecimentos ao nosso Deus. 
Quando Maria foi visitar minha velha mãe, eu 
estremeci dentro de seu ventre, pois recebia 

simultaneamente a visita da mãe do Salvador e 
do próprio Salvador, a quem depois eu viria a 
batizar nas águas do Jordão. 

"Balões coloridos subindo ao céu, 

bandeírolas e flores para 

me homenagear 

Percebo que hoje muita gente deixou de fazer 

suas fogueiras em frente às portas, mas 
reconheço que queimar madeira polui e não é 
de tudo legal. Existem grupos que se preparam 

o ano inteiro só pra se apresentarem nesse 
período, falo das quadrilhas, dos grupos de 
dança portuguesa, do pau de fita, do bumba 
meu boi... e por ai vai. 

Quero vos agradecer por tudo que as 
comunidades que levam meu nome fazem para 
relembrar minha trajetória, minha luta pela 

evangelização! Levo todos os vossos pedidos 
aos pés de Deus. Agradeço também aos grupos 

juninos de Açailândia pelos belíssimos 

espetáculos de quadrilha, pelos balões na Terra planta a semente da alegria e 

coloridos subindo ao céu, pelas celebra o batismo. 
bandeirolas penduradas para enfeitar as 
ruas, pelo andor decorado com flores 

para me homenagear. Não tenho palavras 
para agradecer, me sinto emocionado, 
lisonjeado e agora agradecido por tudo, 

nunca irei me esquecer de nenhum que 

Que nosso Salvador Jesus Cristo, filho 

de Deus Pai, vele por todos e tenha 
infinita misericórdia e amor. 

Amém! 
Com carinho 

João Batista 

Chegou pe. Ângelo! Até logo, pe. Pedro! 

Padre Ângelo Yánez Garcia é um 

Missionário Comboniano espanhol, 

sacerdote há 36 anos. Está 

chegando em Açailândia para 

substituir nosso querido padre Pedro 

e dar continuidade às atividades da 

família comboniana e à caminhada 

de nossa Paróquia São João Batista. 

Vamos conhecê-lo melhor! 
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Pe. Pedro está se despedindo da 

Paróquia e da cidade de Açailândia. 

Depois de quatro anos de serviço 

dedicado e apaixonado, está na hora 

de voltar para a família dele. Com uma 

carta muito bonita e humana está se 

despedindo de todos nós. Seu jeito 

humilde e a serviço dos mais fracos 

será sempre um exemplo para nós! 
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Notícias 

Siderúrgicas 

Situação estável no setor 

siderúrgico de Açailândia. Depois 

da greve e dos protestos dos 

trabalhadores metalúrgicos, o 

sindicato se diz satisfeito. O acordo 

com as empresas está sendo 

comprido e não há demissões 

desde o segundo semestre do ano 

passado. 

A Fergumar parece ser a 

siderúrgica em maior dificuldade: 

os custos de produção são muito 

altos, devido à falta de 

modernização das instalações. 

Enquanto todas as outras 

siderúrgicas dependem 100% do 

minério da Vale, Fergumar está 

tentando desvincu Iar-se 

parcialmente do monopólio da 

mineradora, buscando minério 

próprio (atualmente na medida do 

20% de seu consumo). 

A Queiroz Galvão Siderurgia (ex 

Pindaré e Simasa) é a firma que 

atualmente está mais investindo 

no plantio de eucalipto. Nesses 

últimos meses está plantando 

40.000 mudas. Conforme 

informações do Sindicato dos 

Metalúrgicos, a Vale quis premiar a 

siderúrgica como modelo de 

reflorestamento e ofereceu um 

desconto no preço do minério 

destinado a essa empresa, como 

incentivo para a chamada 'energia 

verde'. Os movimentos sociais, por 

outro lado, criticam e temem a 

monocultura de eucalipto, que está 

tomando cada vez mais posse dos 

territórios da região de Açailândia, 

expulsando as famílias do campo e 

reinstalando a concentração de 

terras: "é uma contra-reforma 

agrária"-alegam. 

PERSONAGEM EM DESTAQUE 

Pe Ângelo 

Padre Ângelo Yánez Garcia é um 

Missionário Comboniano espanhol, 

sacerdote há 36 anos. Está chegando em 

Açailândia para substituir nosso querido 

padre Pedro e dar continuidade às 

atividades da família comboniana e à 

caminhada de nossa Paróquia São João 

Batista. Nossa Voz quer conhecê-lo 

melhor. 

Padre Ângelo, quando foi que você 

decidiu ser missionário comboniano? O 

que o levou a essa decisão? 

Quando eu estudava, lá na Espanha, vinham missionários de outros lugares 

dar seus testemunhos sobre a missão deles. Isso foi despertando em mim essa 

vocação de ser missionário, então procurei informações até que encontrei os 

missionários combonianos. 

Por quantos Países você já passou? 

Quando eu ainda era seminarista, já tinha desejo de trabalhar na America 

Latina, especificamente no Brasil, então quando terminei os estudos trabalhei 

ainda cinco anos na Espanha, no meu país. Depois fui enviado ao Brasil. 

Trabalhei vinte anos aqui, mais sempre a cada dez anos voltava à Espanha para 

trabalhar e por lá passava alguns anos. Morei em Salvador (BA), Santa Luzia do 

Paruá (MA) e em Itupiranga (PA). Faz dois meses que cheguei da Espanha e tem 

três semanas que estou aqui na paróquia de São João Batista. 

Qual foi a sua maior dificuldade quando escolheu esse caminho? 

Deixar família e amigos para trás, aprender a falar outra língua, tentar se 

adaptar com o clima de lugares que não conhecia. Essas foram algumas 

dificuldades que encontrei. 

Você já pensou em desistir? 

Se eu já pensei em desistir? Não! Eu estava convicto sobre o que eu queria, 

porque eu pensei muito bem, antes de tomar essa decisão. 

Quais são as suas expectativa aqui na paróquia? 

É dar continuidade a esse trabalho de evangelização junto com família 

comboniana, lideranças, pastorais e as comunidades em geral. Porque é um 

trabalho que já vem sendo realizado. 

Deixe uma mensagem final para os nossos leitores 

Espero contar com a colaboração de todas as comunidades, para que juntos 

possamos evangelizar, o que é tarefa de todos e todas. 
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MINISTR@S DA PALAVRA A 

SERVIÇO DAS COMUNIDADES 

/G/?£ 

Ms 

"No começo eu tinha muito medo, não 

me sentia preparada para isso, achava (e 

acho) de não ser digna de ser Ministra da 

Palavra, mas confiei naquilo que os 

padres me falaram e entreguei esse 

serviço nas mãos de Deus". Essas são as 

palavras de Cleide, Ministra da Palavra da 

comunidade São Miguel do Plano da 

Serra, comprometida no serviço às 

comunidades da paróquia. 

As palavras de Cleide são as mesmas 

de muitas outras lideranças que, há dois 

anos, estão presidindo as celebrações 

nas comunidades. 

O compromisso é serio, todos/as estão 

se preparando, participando da escola de 

formação em nível diocesano e também 

do curso bíblico que o Padre Comboniano 

Justino Martínez, de Fortaleza, está 

oferecendo para as lideranças de nossas 

comunidades. 

O objetivo da paróquia é conseguir 

formar, para os próximos anos, um bom 

numero de Ministr@s da Palavra. Assim, 

todas as celebrações serão presididas 

por pessoas formadas, como sugerem os 

Bispos de America Latina em seus 
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documentos oficias: construir uma Igreja 

que seja "comunidade de comunidades", 

onde os leigos e das leigas tenham cada 

vez mais espaço e responsabilidade nos 

ministérios. 

^construir uma Igreja que seja 

comunidade de comunidades^ 

Até hoje as comunidades acolheram 

positivamente a chegada de novos 

Ministr@s da Palavra: continuemos nessa 

estrada, para que outras lideranças 

possam caminhar conosco e construir 

uma igreja sempre mais diversificada e 

ministerial. 

Campanha contra o 

extermínio da juventude 
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CHEGA DE VIOLÊNCIA 

1 EXTERMÍNIO DE JOVENS 
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CAMPANHA NACIONAL CONTRA A 

VIOLÊNCIA E 0 EXTERMÍNIO DE JOVENS 

A Pastoral da 

Juventude (PJ) 

representa grande 

parte da juventude 

católica, com seus 

grupos de base 

espalhados nas 

comunidades do 

Brasil inteiro, 

composta por jovens 

que sonham com um 

país maisjusto. 

Em Açailândia, a 

PJ está cada vez 

mais forte e unida; 

mensalmente são feitas reuniões, cada vez em comunidades 

e grupos diferentes, para permitir aos coordenadores dos 

grupos se encontrarem, debaterem e planejarem. Entre as 

atividades da PJ nesses meses destaca-se a campanha 

contra extermínio da juventude. 

O que é essa campanha? 

É uma ação articulada de diversas organizações, para levar 

a toda sociedade o debate sobre as diversas formas de 

violência contra a juventude, especialmente o extermínio de 

milhares de jovens que está acontecendo no Brasil. Com 

isso, a Campanha pretende avançar na conscientização e 

desencadear ações para mudar essa realidade de morte. 

Como começou? 

A Campanha nasceu pela reflexão da 15ã Assembléia 

Nacional das Pastorais da Juventude do Brasil (ocorrida em 

maio de 2008), fruto da indignação crescente dos/as 

delegados/as presentes naquela assembléia e da revolta 

ante ao crescente número de mortes de jovens no campo e 

na cidade, em todos os cantos do país. Segundo o Relatório 

do Fundo das Nações Unidas, o Brasil lidera o ranking 

mundial de homicídios de jovens: 81 mil adolescentes 

brasileiros foram assassinados entre 1998 e 2008. 

A pastoral da juventude lança o desafio 

A pastoral da juventude hoje em Açailândia lança o desafio 

para todos os grupos de base: entrem nessa luta contra a 

violência, os abusos sexuais, os homicídios de jovens! 

Poderemos trabalhar com formação, denúncias, 

conscientização dos jovens e da inteira sociedade, visita aos 

presos e às vítimas da violência... 

A vida é sagrada e a juventude é a etapa mais viva da 

existência que Deus nos deu: vamos protegê-la! 
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Tudo o que 

Carta aberta à população de Açailãndia 

Passei quatro anos maravilhosos em Açailãndia e lamento muito ter 

que deixar esta cidade, que amo demais e onde me senti acolhido e 

apreciado. 

Mas preciso voltar para Itália. Minha mãe já é velhinha: tem 82 anos 

e precisa de assistência: minha irmã que toma conta dela está 

cansada e precisa de ajuda. Resolvi pedir aos meus superiores de 

poderficar perto da minha família. 

Foi uma escolha sofrida, porque me encontrei super bem nesta 

cidade: estava realizando-se meu sonho de viver no meio dos pobres, 

trabalhando com eles para derrubar o sistema econômico, social e 

político que produz ricos sempre mais ricos e pobres sempre mais 

pobres. Saio com uma certa amargura por reconhecer que podia ter 

feito mais e melhor. Agradeço a todos pelo carinho que tiveram 

comigo e pela paciência que usaram, a causa dos meus defeitos e de 

minhas faltas: atrasos e esquecimentos sobretudo. Volto para a Itália 

muito enriquecido: a convivência com pessoas extraordinárias e o 

trabalho em equipe me ajudou a melhorar em vários setores da minha 

personalidade e a corrigir em parte alguns defeitos. Agradeço a todos 

que com uma palavra amiga me fortaleceram na caminhada e me 

ajudaram a discernir o caminho melhor. Vou levar muita saudade e o 

desejo de continuar cultivando a nossa amizade através da internet e 

dos meios mais tradicionais, como o correio e o telefone. 

Continuando em contato com vocês poderei viver a missão na Itália 

com o mesmo espírito que me animou nos quatro anos que passei 

aqui. 

Obrigado portudo. Um abraço 

Re. Pedro 

Coluna mol Bg' udo 

Custou, mas a terra para reassentar as 
famílias de Piquiá de baixo agora é uma 
realidade. Um pequeno passo promissor, mas 
ainda assim é pouco. Muito pouco. Falta saber 
quem vai garantir os custos para a construção 
das casas, as infra-estruturas sanitárias, 
escola, creche, energia, etc. Agora só falta as 
siderúrgicas, o município e a Vale dizerem que 
cumpriram a sua parte, e lavarem as mãos. 
Seria muita cara limpa se isto ocorrer! Quanto 
ao Governo do Estado... será que alguém o 
informou que Piquiá é o pólo que mais exporta 
nesse Estado, e que mais traz grana? 

Para mim isso tem só um nome: hipocrisia e 
falta de moral! 0 ditado 'eu não quero para os 
outros o que não quero para mim' parece não 
valer para a Vale. Ela diz para todos que ela é 
uma empresa limpa e que preserva o 
ambiente, apesar de ter dezenas de processos 
contra ela por crime ambiental e outros... Mas 
não se importa se as siderúrgicas, a quem 
vende o minério e o transporta sob forma de 
ferro-gusa, continuam a poluir atmosfera, 
pulmões, gargantas de operários e gente 
inocente. Para mim isso tem só um nome: 
hipocrisia e falta de moral! 

O batalhão de advogados que a Vale 
contrata não serviu para fazer as coisas 
direito. A duplicação de mais de 600 km da 

ferrovia está mais que provado: é 

integralmente ilegal. Mesmo assim, ela 
manda ver. Açailãndia parece já um terminal 
rodoviário: ônibus e caminhões entrando e 
saindo. Na Vila lldemar haverá um canteiro de 
obras com cerca de 1.000 trabalhadores. 
Todos nós sabemos o que vem atrás de 
tamanho exército de machos: prostituição, 
exploração de menores, violência, 
bebedeiras, caos social. E, daqui a dois anos, 
desemprego, mais violência e nenhuma 
saudade do emprego perdido. 

Quem é mesmo o responsável das relações 
públicas da Vale? Por que será que as 
paróquias de São João e de São Sebastião 
não são atendidas pelos responsáveis das 
relações públicas da Vale em Açailãndia? Elas 
já encaminharam três ofícios pedindo 
audiência para dialogar, mas a Vale se recusa 
a responder e as ignora. Ora, ora, ora... quem 
diria, hein? A simpática e totalmente 
brasileira Vale vai jogando a máscara e mostra 
as rugas da arrogância colonialista: aos 
amigos bajuladores tudo, aos 'inimigos' os 
rigores do desprezo, da indiferença e da 

arrogância. 

Município apressadinho demais! 0 
município de Açailãndia se continuar assim 
baterá mais um recorde, justamente lá em 

Piquiá de Baixo! Recorde de velocidade em 
tirar o único posto de saúde que atende a uma 

população já fragilizada pelos graves 
impactos da poluição atmosférica. Será que o 
município usará a mesma velocidade em 
construir escola e creche para as famílias do 
Piquiá quando forem transferidas? 

E se a moda pegar? Parece que a moda 
vem pegando mesmo: até o SAAE 
responsável pela gestão da água no 
município vem dizendo em alto e bom som 
que não precisa investir na qualidade da água 
e no seu fornecimento às famílias de Piquiá 
de baixo porque antes ou depois elas terão 
que sair. Investir agora seria dinheiro jogado 
fora. Por que não começa, então, o SAAE a 
colocar canos no novo terreno das famílias 
que serão transferidas? 

Para não dizer que não falei das flores! 
Graças ao meu bom Jesus ainda há gente que 
luta, festeja, agradece, louva e não perde a 
esperança! A Festa da Colheita, as 
procissões e os arraiais de São João, o 
festejo de Santa Clara, o aniversário do 
assentamento Califórnia, a primeira festa de 
São Pedro lá no Novo Oriente são provas 
disso. Verdadeiras flores perfumadas de 
esperança na terra da fumaça! Parabéns, 
povo de Deus de Açailãndia, essas são as 
festas que fortalecem a caminhada e 
alimentam a nossa fé. Não precisa folia para 
isso, só criatividade e entusiasmo! 

EXPEDIENTE 

Redação 
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Rua Pedro Álvares Cabral, 
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Paróquia São João Batista 
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"Ao ver as multidões, Jesus encheu-se de compaixão" Mt 9,36 

Amados irmãos e irmãs 

Graça e Paz da parte de Deus nosso Pai 

e do Senhor Jesus Cristo! 

Em nossa recente carta, lançada em 

fevereiro passado, nós, bispos regional, 

manifestamos nossa preocupação com o 

"ilusório e equivocado desenvolvimento, 

entendido de forma redutiva como 

desenvolvimento exclusivamente 

econômico - e não na sua acepção integral 

-, empresário, quadrilhas de colarinho 

branco, setores do Estado e do Judiciário 

pisoteiam direitos básicos, transgridem 

impunemente normas ambientais, 

desconsideram medidas básicas de 

prevenção de saúde pública, agridem 

povos e territórios tradicionais, rios, 

matas e seres vivos em geral". 

Toda essa realidade deve nos deixar, 

pastores e ovelhas, preocupados e 

inquietos: A partir de nossa Fé em Jesus 

Cristo nosso Salvador, devemos nos 

perguntar: como anunciar o evangelho 

nessa realidade tão sofrida e ameaçada? 

Onde encontrar os sinais do Reino de 

Deus? 

Quando vejo nossa Igreja a caminho, 

recupero a esperança: Cristo ressuscitado 

está ao nosso lado. A Campanha da 

Fraternidade sensibilizou e formou muitos 

cristãos a respeito do cuidado sócio- 

ambiental. Agora, a Romaria da Terra e das 

Águas é uma nova oportunidade para 

juntos celebrarmos a resistência e o 

protagonismo dos povos e das 

comunidades que estão sendo atingidas 

por esta realidade de morte. 

Na noite do dia 10 de setembro, em 

Piquiá-Açailândia, nos encontraremos 

como Igreja no Regional Nordeste 5, que 

acredita na vida: nos pequenos, nas 

comunidades tradicionais, na 

reconciliação com a criação inteira. 

Essas últimas semanas devem ser para 

nossas Paróquias, comunidades e 

movimentos, de intensa mobilização e 

dedicação. 

Recomendo a todos que assumam com 

carinho os compromissos da Romaria: 

participem dos grupos de rua e reflexão, 

convidem muitos outros a participarem 

também, contribuam com o sorteio de 

prêmios e nos preparemos para a noite do 

dia 10 de setembro. Rumemos todos para 

Piquiá. 

Meu desejo é ver cada rosto, cada vida, 

cada diocesano no Piquiá no dia 10 de 

setembro, na certeza de que a Romaria 

será mais um fragmento do Reino que 

Deus tanto deseja restaurar junto 

conosco! 

Deus vos abençoe! 

Dom Gilberto Pastaria 
Bispo de Imperatriz 
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Uma caminhada de libertação dos sistemas que destroem a terra 

Valorizar povos e comunidades tradicionais 
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No Maranhão vivem centenas de comunidade 

tradicionais, uma grande riqueza histórica, cultural e 

social do nosso estado que muitas vezes vem 

esquecida. Os povos indígenas e as comunidades 

quilombolas são um símbolo de luta contra um sistema 

político e econômico que devasta e explora. A relação 

que estes povos têm com a Terra e as Águas é exemplar: 

não se trata de posse ou propriedade, mas de uma 

relação coletiva de interdependência, baseada na 

utilização sustentável dos bens naturais, aperfeiçoada 

de geração em geração e adaptada às condições 

ecológicas locais. Esse estilo de vida, conhecido como 

"bem viver", garante a vida do povo e o equilíbrio com o 

meio-ambiente. A diferença do modelo econômico 

ocidental que visa o absurdo do crescimento sem limite, este modelo é cíclico, compatível com os tempos naturais e por 

isso não é destrutivo. A despeito do valor simbólico e real das comunidades tradicionais, a luta pelo reconhecimento 

dos territórios delas é ainda forte. Os interesses de poucos ainda negam o direito à terra para quem quer viver conforme 

suas tradições. O primeiro passo rumo à Romaria deve contemplara luta dessas comunidades! 

Exigir do Estado a defesa da Terra e das Águas 

Papel do Estado é, entre outros, gerenciar os bens 

públicos em favor de um aproveitamento sustentável e A 1 

justo por parte de toda a população. A Terra, fonte dos | 1 

alimentos, e a Água, elemento essencial à vida, são 1 j 

direitos que não podem ser questionados ou 1 1 

transformados mercadoria. 

classe política devem tutelar desses bens, para que 

nunca faltem nem sejam subtraídos ao povo. ~. 

Infelizmente, a história do Maranhão não _ 

acompanha esses princípios. Os governantes, ao lado 

dos latifundiários, acabaram defendendo interesses 

de poucos, provocando conflitos que derramaram o ' ^ 

sangue dos mais empobrecidos. Ainda hoje isso ^^ Ir 

acontece: vários deputados e senadores fizeram ^ ^ 

pressão para enfraquecer o Código Florestal e favorecer assim o desmatamento; com teimosia o estado continua 

apoiando grandes projetos hidrelétricos que prejudicam o meio-ambiente e o povo. Nessa situação não podemos ficar 

calados: exigimos que o Estado cumpra seu papel, vamos pressioná-lo através da organização popular e do voto 

democrático! 

Resistir aos grandes projetos 

Hidroelétricas tão grandes que podem secar rios, 

imensas minas a céu aberto das quais se extraem 

montanhas de terra todos os dias, plantação de 

monocultura de soja e eucalipto extensas até o 

horizonte... é essa a grandeza da qual se vangloria a 

humanidade? Ou tudo isso é só uma grande "torre de 

Babel" que irá prejudicar a espécie humana pelos 

danos irreversíveis ao meio-ambiente? Se a arvore boa 

se reconhece por seus frutos, quais são os benefícios e 

as melhorias de vida que esses projetos trouxeram à 

população? Na balança, esses benefícios pesam muito 

menos do que a poluição, o saque das terras tiradas à 

agricultura familiar e os reassentamentos forçados 
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plantadores de soja e de eucalipto festejam os altos lucros que ano após ano conseguem realizar, a população 

maranhense se vê obrigada a correr atrás de Bolsa Família para não morrer de fome. Resistir aos grandes projetos 

significa desobedecer às regras da economia que quer transformar os bens naturais em recursos particulares para 

serem explorados predatoriamente. Os romeiros esse setembro irão caminhar através do distrito de Piquiá, bairro que 

carrega as cruzes desse "progresso", exigindo por um fim ao desrespeito dos direitos do povo e da natureza. 

Construir e apoiar a resistência popular 

Quantas experiências de resistência bonita existem no nosso Maranhão! Merecem ser apresentadas como símbolo 

de uma alternativa possível, digna e sustentável ao modelo de desenvolvimento imposto pelos poderes econômicos e 

políticos. Estas experiências são fruto dos saberes tradicionais e do trabalho 

do povo. As cooperativas de quebradeiras de coco babaçu, por exemplo, na 

simplicidade do trabalho do dia a dia nos ensinam a aproveitar dos dons da 

terra sem deixar lixo os resíduos: do coco quebrado extraem o mesocarpo 

para produzirfarinha de puba, dos caroços produzem azeite ou sabão e com 

as cascas produzem o carvão para uso doméstico. Este sim é exemplo de 

uma economia solidaria e sustentável! 

Nas comunidades quilombolas a terra é bem coletivo e não individual. 

Recentemente várias comunidades quilombolas do Maranhão fizeram uma 

greve de fome contra a violência que ainda ameaça os líderes comunitários. 

Resistência significa também lutar para o reconhecimento dos próprios 

direitos. Como no caso da rede Justiça nos Trilhos, que acompanha as 

comunidades afetadas pela mineração ao longo do corredor de Carajás. 

Estas experiências, além da denúncia, trazem motivos de celebração da 

vida, da luta do povo, da beleza da Criação e do amor do Pai. 
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"Sou cacique Evandro, da aldeia Governador: estarei participando 

da Romaria da Terra e das Águas para denunciar a _ 

invasão de nossa terra. Precisamos que 

vocês dêem eco ao nosso ^ 

"Somos quilombolas: sabemos o que foi a 

escravidão. Seu rosto de hoje é a insegurança e as 

ameaças de morte! Nosso clamor na Romaria 

é por terra, dignidade, 

respeito!" grito! 
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Vivemos cercadas por eucaliptos, a floresta está 

acabada e a terra toda dividida entre grandes 

fazendas e empresas. Os poucos cocos que 

ficaram são queimados para o carvão das 

siderúrgicas: não temos nem um pedaço de terra 

para plantar. Na Romaria da terra queremos 

resgatar o valor e a dignidade 

das comunidades 

tradicionais! 

"Estamos prontos e de braços abertos para acolher diferentes 

culturas e etnias com muito carinho e dedicação. Nossas 

comunidades estão unidas para receber todos e todas da melhor 

forma possível. Esperamos que a Romaria reforce 

também nossa luta contra a poluição 

desta cidade!" 
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Romaria da Terra e das Águas 

Piquiá -Açailôndia - Diocese de Imperatriz 

Para informações: Tel: (99) 3538.1787 

http;//sites.google,com/site/11 romariaterraeaguas/ 
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