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Páscoa: o grito silencioso da vida 
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Hoje em dia parece que quem quiser 

aparecer, ser escutado e fazer notícia 

tenha que realizar gestos chamativos ou 

gritar. As ruas de nossa cidade são 

repletas de carros que "gritam" as 

propagandas dos produtos. Nossas noites 

e festas estão recheadas de "músicas" 

que quebram os ouvidos. Um programa 

radiofônico é mais ouvido se o locutor 

levantar a voz, esculhambar, xingar. 

Parece que existe só quem fala alto. Caso 

contrário, você não aparece, ninguém lhe 

conhece, você não conta nada e está 

"morto". 

Mas também em nossa cidade tantas 

sementes de vida estão germinando 

silenciosas: 42 grupos de rua estão se 

encontrando nas comunidades para 

partilhar a Palavra e a vida; mais de 100 

catequistas da Paróquia disponibilizaram- 

se a caminhar juntos a crianças, 

adolescentes e jovens para construir as 

comunidades de amanhã; 140 crianças e 

adolescente do Piquiá estão participando 

das atividades de dança, teatro, violão e 

informática do projeto "Arte e 

Comunidade". A caminhada e a luta por 

moradia digna dos moradores de Piquiá 

de Baixo, o compromisso pessoal de cada 

um/a de nós com a Campanha da 

Fraternidade e o meio ambiente, a petição 

do abaixo assinado para construir uma 

cidade mais humana e menos poluída: 

esses e outros são sinais silenciosos de 

vida, que podem fazer de nossa cidade um 

espaço mais fraterno, acolhedor, justo. 

Estamos vivendo o tempo da Páscoa: 

a festa da vida, compromisso silencioso e 

quotidiano de tanta pessoas que, sem 

fazer barulho, caminham e lutam no dia-a- 

dia para a construção de uma cidade mais 

justa e fraterna, pela defesa dos direitos 

dos excluídos, para a construção do Reino 

de Deus, que é justiça, paz, fraternidade , 

vida plena para todos e todas. 

A CAMPANHA DA FRATERNIDADE 

EM AÇAILÂNDIA 

A igreja de Açailândia abriu oficialmente as danças dessa 

nova campanha com uma linda 

celebração na Vila lldemar, participada 

pelas três paróquias da cidade e 

presidida por nosso bispo dom Gilberto. 

Ao final da celebração, todas as 

comunidades católicas e os grupos de 

rua assumiram um compromisso 

concreto: lutar contra o aquecimento 

global a partir do enfrentamento da 

poluição em Açailândia. 

Págs. 04 e 05 

MISSÃO JOVEM NO INTERIOR 

Missão é sair de si! Os jovens da 

mais uma vez a fazer este passo; 

durante esta quaresma eles se 

reunirão e irão visitar algumas 

comunidades do interior. Serão 

acolhidos pelas famílias dos 

assentados: em seguida, 

organizam-se pequenos e 

numerosos grupos para visitas nas 

casas e para ajudar a preparar as 

celebrações da Semana Santa. 

Pág. 03 

paróquia são chamados 

V 

EDASAGUAS DA 

VEM Al: ROMARIA DA TERRA E DAS AGUAS 

Romaria quer dizer "peregrinação". È momento 

para celebrar lutas e conquistas do povo de Deus, 

fazer memória, fortalecer e animar comunidades, 

movimentos sociais, pastorais. É espaço de 

profecia, denunciando o que fere a vida do 

planeta e da humanidade e anunciando que 

outro mundo é possível. Nos dias 10 e 11 de 

Setembro de 2011 vai acontecer a 11a Romaria 

da Terra e das Águas, em nossa cidade de 

Açailândia, distrito de Piquiá. _ 
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Notícias Siderúrgicas 

A greve dos metalúrgicos em Açailândia 

durou somente dois dias de resistência e 

bloqueio das atividades de alguns fornos 

da Viena Siderúrgica. A aliança entre 

trabalhadores e moradores da comunidade 

de Piquiá de Baixo foi essencial para 

conseguir todas as reivindicações: 35% de 

aumento no valor bruto dos salários, o 

pagamento de cestas básicas a todos os 

trabalhadores da base e finalmente a 

assinatura do presidente do sindicato 

patronal, frente ao Ministério Público, 

dispondo-se a comprar o terreno para o 

reassentamento do povoado de Piquiá de 

Baixo. 

O sindicato se diz satisfeito. Todas as 

reivindicações estão sendo respeitadas: 

dois funcionários da Viena Siderúrgica 

foram despedidos sem pagamento da 

indenização estabelecida após a greve, 

mas já há uma assessoria jurídica do 

sindicato para esses trabalhadores. 

A siderúrgica Pindaré (hoje Queiroz 

Galvão) reativou dois fornos e há 

especulações que acenam à reabertura de 

outros na própria Pindaré, na Gusa 

Nordeste e na Viena. Atualmente há 08 

fornos em atividade e 07 desativados. 

Viena e Fergumar estão já explorando 

minério próprio na produção, reduzindo 

assim a dependência da Vale. Fergumar já 

chegou a utilizar 80% de minério 

proveniente de suas jazidas e reservas. 

E os trabalhadores? Floje há cerca de 

2000 trabalhadores diretos ocupados na 

produção de gusa e cerca de 1000 de 

forma indireta (inclusive na construção 

civil). Vozes comentam que a nova aciaria 

da Gusa Nordeste poderia entrar 

parcialmente em atividade a partir de 

dezembro 2011 ou janeiro 2012. 

Xico Cruz 

O teatro e a cultura podem ser uma ferramenta de 

inclusão, além de um espaço de lazer! Nossa Voz 

entrevista nessa edição o jovem Xico Cruz, filho da 

Paróquia São João Batista e hoje ator e diretor do 

grupo teatral "Cordão de Teatro". 

Xico realiza vários projetos em parceria com Paróquia: 

o teatro "Que Trem é esse?" sobre os impactos da 

Vale e o projeto "Arte e Comunidade" (veja pág. 07). 

Qual a importância do teatro na sociedade? 

Eu não faço teatro por considerá-lo importante. A sociedade sobreviveria 

muito bem sem teatro, e eu também. Faço teatro por outras questões e no 

momento seria estranho falar dessas questões, é pessoal demais e não quero 

transformar a entrevista em um confessionário (risos). 

Como é fazer teatro em Açailândia? Dá para sobreviver só fazendo teatro? 

Fazer teatro em Açailândia não é diferente de fazer teatro em nenhum lugar 

do Brasil, os problemas, as dificuldades, descaso e etc... É a nível nacional. Dá 

pra sobreviver fazendo qualquer coisa no mundo, não me perguntem como, 

mas dá. 

Quais os trabalhos já realizados como ator e diretor? 

Como ator, fiz uns três espetáculos. Como diretor, um pouco mais. Já montei 

peças do Fernando Arrabal, Frederich Durremannt, Junio Santos, Lilia Diniz, 

Fernando Pessoa, João Cabral de Melo Neto... E meus próximos dois 

espetáculos serão um texto da Lilia Diniz e outro texto do Marcelo Flecha. 

Fale do trabalho em parceria com os Missionários combonianos 

0 trabalho em parceria com os comboniamos foi a melhor coisa que 

aconteceu nos últimos anos. Recebi todo apoio para pesquisa e montagens de 

dois espetáculos encenados pelo JUPAZ. Um ainda está sendo apresentando, 

"Que Trem É Esse". 

^ O teatro é uma ferramenta no processo 

de inclusão social, cultural e política" 

O teatro como meio pedagógico de inclusão. 

0 teatro é uma ferramenta no processo de inclusão social, cultural e política, 

quem faz teatro tem que ler, se informar, pensar e isso é fundamental nesse 

processo de inclusão. 0 projeto Arte e Comunidade é exemplo de projeto que 

usa o teatro como meio pedagógico de inclusão. 

O grupo cordão de teatro 

0 Cordão é um pequeno cordão umbilical que ainda precisa cortar/romper 

muitas barreiras e superar muitos obstáculos. Temos produzido com tantas 

dificuldades, mas isso não é novidade, o importante é que estamos fazendo. 

Um dia conseguiremos falar em fazer teatro sem tantos problemas, utopia 

minha. 

0 grupo tá com dois projetos de montagens, "Valquírias - Agarrados a um fio 

de fumaça". 0 outro será um texto de um dramaturgo maranhense. 
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CATEQUESE 

Sábado 26 de março, depois de três 

meses de férias, recomeçou a catequese 

em nossa paróquia. As crianças e os 

adolescentes já não agüentavam mais, 

mas precisou antes realizar os cursos de 

formação para garantir uma boa 

preparação para os catequistas, sendo a 

maioria deles novatos. 

Tivemos três encontros no começo do 

ano: dois no salão da Igreja de São João 

e o terceiro nos setores. Vários 

assessores repassaram os elementos 

básicos para organizar os encontros de 

catequese e orientações sobre o 

material elaborado pela coordenação 

paroquial, a partir das diretrizes que 

recebemos da coordenação diocesana. 

Durante estes encontros saíram 

coisas maravilhosas, como o 

testemunho de uma catequista do 

Córrego Novo: "O meu objetivo na 

catequese é ajudar as crianças a 

experimentar que Deus é um pai 

bondoso, que está sempre ao nosso lado 

para nos ajudar". 

De verdade podemos todos ser felizes 

pelos catequistas que temos na nossa 

paróquia, animados e cheios de 

entusiasmo para começar o novo ano 

catequético. Também a coordenação 

paroquial caprichou mais que nos 

outros anos na preparação dos cursos 

de formação e na organização do 

começo da catequese. Tudo faz pensar 

que este ano os coordenadores irão 

acompanhar mais de perto os 

catequistas, oferecendo apoio e 

orientação para que eles não 

desanimem ou desistam no final do 

ano, como aconteceu com muitos 

catequistas no ano passado. Outro 

motivo de alegria é o novo começo da 

catequese na comunidade Santa 

Teresa do Jacu, depois de ter ficado 

parada por muitos anos. Com certeza 

agora esta comunidade vai crescer, 

porque a catequese é o espaço onde a 

fé é semeada e cultivada. Enquanto 

tivermos catequistas preparados e 

animados, teremos uma igreja viva. 

Aos catequistas da nossa paróquia 

vai o agradecimento e os parabéns de 

todos nós. A eles desejamos também 

uma feliz Páscoa. 
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Missão dos jovens da paróquia em preparação da Páscoa 
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Missão é sair de si! Assim Dom Helder 

Gamara, bispo de Olinda e Recife, 

escrevia numa sua famosa oração. Ele, 

que dedicou toda a sua vida ao serviço 

dos empobrecidos e marginalizados, bem 

sabia que o desafio maior dos 

missionários (que somos todos nós!) é 

superar os preconceitos, limites e 

costumes para deixar espaço ao encontro 

e à comunhão com o outro. Os jovens da 

paróquia são chamados mais uma vez a 

fazer este passo; durante esta quaresma 

eles se reunirão e irão visitar algumas 

comunidades do interior. 

Essa missão pascal tem como objetivo 

fortalecer cada vez mais a caminhada 

cristã dos jovens da Paróquia, seja no 

interior que na cidade, e criar ocasiões de 

partilha entre pessoas que vivem em 

realidades diferentes. 

O programa da missão jovem prevê que 

os jovens sejam acolhidos pelas famílias 

dos assentados; em seguida, organizam- 

se pequenos e numerosos grupos para 

visitas nas casas e para ajudar a preparar 

as celebrações da Semana Santa. 

A missão jovem é uma maneira de 
fortalecer não só as comunidades dos 

interiores que recebem a visita, mais 

também os jovens protagonistas da 

visita, chamados a serem dinâmicos e 

comprometidos e fortalecerem as 

comunidades que encontrarem. 

Os jovens irão experimentar que ser 
missionários é tão simples quanto abrir- 

se aos irmãos e praticar pequenos atos 

fraternos. 

Para preparar-se, os missionários irão 

meditar o conto dos discípulos de Emaús. 

Temos a certeza que, voltando das 

comunidades depois da missão, terão os 

mesmos sentimentos dos discípulos do 

evangelho, que diziam um para o outro: 

"Nosso coração se abrasava quando 

Jesus nos falava pelo caminho!" (Lc 

24,32). 

3 



a 

SALVAR O PLANETA. 

É AGORA OU AGORA. 

Erãtelmâade e IViida n@ 

A Campanha da fraternidade em Açailàndia 

A Campanha da Fraternidade é uma das maneiras mais lindas 

e concretas de viver o Evangelho, encarnado nos desafios de 

hoje. Até as igrejas de outros países 'invejam' essa capacidade 

de nossas quase 9000 paróquias do Brasil trabalharem todas 

juntas um tema comum a cada ano. 

Todas as comunidades assumem o desafio de estudar e 

aprofundar o tema escolhido em conjunto, criar ocasiões de 

formação popular sobre isso e definir umas ações concretas de 

solidariedade e transformação da realidade. 

Nos últimos anos, os temas ligados ao meio ambiente foram 

recorrentes e mostraram uma progressiva preocupação da Igreja 

para com a vida e a criação de Deus: Fraternidade e Água (2004); 

Fraternidade e Amazônia (2007); Fraternidade e a Vida no 

Planeta (2011). 

Na página ao lado podemos aprofundar o tema específico da 

campanha desse ano: as Mudanças Climáticas, desafio para o 

equilíbrio da vida no Planeta e para a existência das gerações 

futuras. Os quadros dessa página explicam em síntese porque a 

igreja deve interessar-se desses temas e o que cada 

comunidade, família e pessoa pode fazer para dar sua pequena 

contribuição: "contra as mudanças climáticas, uma mudança de 

atitude!" 

A igreja de Açailàndia abriu oficialmente as danças dessa nova 

campanha com uma linda celebração na Vila lldemar, 
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participada pelas três paróquias da cidade e presidida por nosso 

bispo dom Gilberto. 

Ao final da celebração, todas as comunidades católicas e os 

grupos de rua assumiram um compromisso concreto: lutar 

contra o aquecimento global a partir do enfrentamento da 

poluição em Açailàndia. 

Veja na última página desse jornal a carta aberta que você 

também pode assinar. 

Por que a igreja deve defender a criação? 

- tendo criado o ser humano a sua imagem e semelhança, 

Deus deu-nos o encargo de cuidar do jardim. Somos 

jardineiros de Deus e responsáveis portoda forma de vida 

- quando Jesus se encarnou, declarou que nada dessa vida 

na terra é estranha a Deus, nem mesmo a preservação da 

natureza 

- a nova aliança que Jesus propõe, o Reino de Deus que 

quer construir e a Shalom (paz) que oferece à humanidade é 

amor entre todas as formas de vida 

- o sonho de Deus é que, com Ele, façamos novas todas as 

coisas e ajudemos a criação no novo parto de uma terra sem 

males 

» K 

' i 

tmíI 

' K i 
fã li 

f I %jL 

O que fazer de concreto para defender a vida? 

1. Faça de conta que as sacolas plásticas não existem: use 

bolsas e sacolas de algodão para carregar compras ou reutilize 

as sacolas plásticas. 

2. Use melhor os eletrodomésticos: diminua a temperatura 

das geladeiras no inverno e aumente no verão; desligue o 

computador e a televisão quando não stand-by consome 

energia e, portanto, polui 

3. Coma frutas e verduras: carnes de ovinos e carne de 

bovinos são responsáveis por 18% das emissões mundiais de 

gás carbônico. 

4. Escove os dentes, mas com inteligência: se deixar a 

torneira aberta você joga fora 30 litros de água. Abra a torneira 

só quando for preciso. 

5. Um banho é bom se dura pouco: em 3 minutos você 

consome 40 litros de água. Em 10 minutos, mais de 130 litros 

6. Evite embalagens de plástico ou alumínio e prefira as 

garrafas de vidro. 

7. Use lâmpadas econômicas: consomem 5 vezes menos e 

duram 10 vezes mais 

8. Faça a coleta seletiva e entregue latinhas e garrafas PET 

aoscatadores. 
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A Campanha da Fraternidade deste ano tem como objetivo 

contribuir para a conscientização das comunidades cristãs e 

pessoas de boa vontade sobre a gravidade do aquecimento 

global e das mudanças climáticas e motivá-las a participar dos 

debates e ações que visam enfrentar o problema e preservar as 

condições de vida no planeta. 

Mas o que é o aquecimento global??? 

O aquecimento global é uma conseqüência das alterações 

climáticas ocorridas no planeta. Diversas pesquisas confirmam 

o aumento da temperatura média global. Conforme cientistas 

do Painel Intergovernamental em Mudança do Clima (IPCC), da 

Organização das Nações Unidas (ONU), o século 20 foi o mais 

quente dos últimos cinco, com aumento de temperatura média 

entre 0,3oC e 0.6oC. Esse aumento pode parecer insignificante, 

mas é suficiente para modificar todo clima de uma região e 

afetar profundamente a biodiversidade, desencadeando vários 

desastres ambientais. 

Quais as causas deste fenômeno? 

As principais atribuições para o aquecimento global são 

relacionadas às atividades humanas, que intensificam o efeito 

estufa através do aumento na queima de gases de combustíveis 

fósseis, como petróleo, carvão mineral e gás natural. A queima 

dessas substâncias produz gases como o dióxido de carbono 

(C02), o metano (CH4) e oxido nitroso (N20), que retém o calor 

proveniente das radiações solares. É como o vidro de uma estufa, 

que segura o calor do sol e provoca o aumento da temperatura 

dentro da estufa. Outros fatores que contribuem de forma 

significativa para as alterações climáticas são o desmatamento e a 

progressiva impermeabilização do solo (asfalto, cimento...). 

E as conseqüências? 

0 aumento da temperatura média da superfície da Terra 

influencia o regime de chuvas e secas: afeta plantações e 

florestas, causa a desertificação de algumas áreas e o 

alagamento de outras. Outro fator de risco é o derretimento das 

geleiras da Antártida, que em ritmo acelerado aumenta o nível do 

mar e conseqüentemente irá inundar as cidades litorâneas. Os 

países do sul do planeta sofrerão com a falta de água e com o 

calor e serão levados à extinção milhares de animais e plantas. 

O que podemos fazer para evitar o desastre? 

É preciso diminuir o desmatamento, aumentar 

consideravelmente o reflorestamento. suprimir o uso de 

aerossóis, controlara produção industrial desenfreada, preferir o 

consumo de produtos que não possuem gases nocivos à camada 

de ozônio, diminuir o uso de aviões e carros e toda emissão de 

dióxido de carbono na atmosfera. 

Romaria da Terra e das Águas no Piquiá 

As Romarias da Terra no Maranhão acontecem desde 1986. A 

diocese de Coroatá teve a honra e satisfação de acolher a 1- 

Romaria, na cidade de Vargem Grande, no santuário de São 

Raimundo Nonato. Foi um momento histórico que contou com a 

presença de Dom Pedro Casaldáliga entre outros; até hoje 

conserva-se no santuário um recipiente de vidro contendo um 

conjunto de punhados de terra de cores variadas, vindo das 

áreas de conflito daquela época. 

Romaria quer dizer "peregrinação", que se faz a uma Igreja ou 

a um lugar tido como sagrado. È momento para celebrar lutas e 

conquistas do povo de Deus. fazer memória, fortalecer e animar 

comunidades, movimentos sociais, pastorais. É espaço de 

profecia, denunciando o que fere a vida do planeta e da 

humanidade e anunciando 

que outro mundo é possível. Por isso. cada Romaria traz uma 

temática que convida para refletir sobre as situações gritantes 

da realidade atual. É um jeito de escutar e responder aos 

clamores do povo que mora e vive da terra e também do povo 

que mora na cidade. 

Nos dias 10 e 11 de Setembro de 2011 vai acontecer a 11§ 

Romaria da Terra e das Águas, em nossa cidade de Açailàndia, 

distrito de Piquiá. 0 Tema é: "Terra. Água, Direitos: Resistir, 

Defender e Construir". O lema: "É tempo de destruir os 

sistemas que destroem a Terra". 

Existem muitos sinais da doença de nosso Planeta: 

aquecimento global, furacões, excesso de chuvas e estiagem, 

derretimento de geleiras, etc. Em muitos casos, isso deve-se 

também a sistemas produtivos e modelos de desenvolvimento 

que destroem a Terra sem vínculos sócio-ambientais: 

agronegócio e monocultura, siderurgia e mineração sem 

controle, barragens e ocupação de áreas de preservação 

permanente ou de territórios das populações tradicionais. 

A Terra não suporta mais tanto descuido. Como cristãos e 

cristãs, temos a tarefa de cuidar do planeta, pois é o único lugar 

que temos para morar, nossa casa comum. Cuidar do planeta é 

um compromisso de vida. 

aím da #rae das Águas 
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Dois dias. É quanto os moradores do 

Piquiá de baixo descansaram depois 

das festas de fim de ano. A luta para 

uma moradia digna continuou e nos 

últimos dois meses muitas foram as 

atividades e as conquistas do povo. 

Vamos com ordem: 

O mês de janeiro foi dedicado à 

pesquisa sobre a "vocação produtiva" 

do povo de Piquiá, isto é, as atividades 

que as pessoas mais sabem fazer e 

que poderão sustentá-las no novo 

bairro. Alguns moradores e técnicos da 

sociedade civil, juntamente com a 

Fundação Vale, estão realizando essa 

pesquisa. Também o Ministério Público 

se fez presente, na pessoa do Promotor 

Gleudson. 

Três encontros com um grupo 

restrito de moradores levantaram a 

historia do bairro, a situação presente e 

as expectativas futuras. 

A pesquisa terminou no começo 

do mês de fevereiro e os dados 

recolhidos estão sendo analisados, 

tanto pelos funcionários da Fundação 

Vale, quanto pelos técnicos da 

sociedade civil. 

Uma valiosa parceria fortaleceu a 

união entre a associação dos 

moradores e o sindicato dos 

tS&r-.í — ■ 
^ fere 

trabalhadores das siderúrgicas. Essa 

aliança desembocou na participação 

maciça dos moradores à greve dos 

metalúrgicos e na construção de uma 

pauta comum de reivindicação. 

Resultado positivo da parceria e 

da participação na greve foi uma 

reunião que aconteceu no dia 02 de 

março nas dependências da Promotoria 

Pública. 0 SIFEMA (sindicato patronal 

das siderúrgicas) assinou uma ata em 

que se disponibilizou à compra do 

terreno para o reassentamento do 

povoado de Piquiá de Baixo. 

Foi também renovada a diretoria 

da associação dos moradores e o seu 

Edvar foi reconfirmado presidente para 

o próximo biênio. 

Constantes foram, nos últimos 

três meses, as reuniões e a pressão 

exercida pelo povo sobre o Ministério 

Público e os outros atores que fazem 

parte do processo (as reuniões 

aconteceram em Açailândia e São Luis). 

0 povo mostra uma união cada vez 

mais forte e a luta continua para a 

reivindicação de seus direitos. 

Parabéns aos amigos e amigas de 

Piquiá de Baixo. Eles são um exemplo 

para a cidade toda! 

O OUTRO LADO DA GREVE DOS PROFESSORES 

Para aprofundar as motivações da greve dos professores, para além daquilo que a imprensa divulgou, Nossa Voz dá a 

palavra ao professor Milton Teixeira, recém-nomeado no Estado do MA e secretário executivo do CDVDH Carmen Bascaran. 
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O sistema de educação pública em 

nosso estado encontra-se num quadro 

histórico de abandono, provocado 

pelos sucessivos governos, 

principalmente pela oligarquia 

Sarney. 0 Maranhão é o estado 

brasileiro que mais possui cidades 

em situação de miséria, com 

pessoas recebendo menos de 80 

reais/mês; 31,7% de sua 

população é analfabeta: mais de 

80% das terras agricultáveis do 

estado estão nas mãos de meia 

dúzia de empresários. Isto exige 

de todos os segmentos sociais 

uma postura crítica e 

propositiva, bem como o 

empoderamento dos/as 

educadores/as através de sua 

organicidade política. 

Romper com essa realidade 

perversa requer significativos 

investimentos na Educação e 

também no setor de geração de 

emprego e renda. Não basta dizer 

que se paga um dos "melhores 

salários do país", é preciso definir 

claramente, por meio do Estatuto 

do Educador, os direitos, deveres e 

a vida futura dos profissionais da 

educação, além de excelentes condições 

de trabalho: recuperar as perdas 

salariais acumuladas ao longo de mais 

de 5 anos; reestruturar e aparelhar as 

escolas; manter o aperfeiçoamento 

profissional de forma contínua; convocar 

os educadores concursados e acabar 

com a disparidade salarial entre 

educadores efetivos e contratados. 

Nenhum/a educador/a gosta de estar 

em greve, mas a greve é o último recurso 

a ser utilizado pelo sindicato em 

ausência de acordo entre as partes. Em 

2009 o governo estadual fez um 

concurso público, abrindo 5.320 vagas 

para educadores, ficando um déficit de 

1.974 vagas. Quase um mês depois, ao 

invés de convocar os educadores 

aprovados excedentes, o governo 

realizou um seletivo, abrindo 3 mil vagas 

para contratar educadores e pagar 

salários de 650 reais (20horas), um 

terço do salário do educador efetivo! Isso 

desrespeita a Constituição Federal, os 

profissionais da educação e, sobretudo, 

nossas crianças e adolescentes que têm 

direito de receber educação de qualidade 

e gratuita. 
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Arte e Comunidade: 

estratégias de inclusão 

Iniciou nos dias 3 e 4 de março o Projeto "Arte e Comunidade - 

Estratégias de Inclusão" no distrito de Piquiá, com duração de 10 

meses. O projeto caracteriza-se pela promoção da Convivência 

Familiar e Comunitária, buscando articulação com o setor público 

local, associações e entidades de defesa de direitos. 

Realizado pela Paróquia São João Batista em parceria com o 

Centro Comunitário Frei Tito e o Clube de Mães de Piquiá de 

Baixo, o projeto acolhe 140 crianças e adolescentes que vivem 

em situação de vulnerabilidade social. Trata-se da quarta edição 

do projeto coordenado por nossa Paróquia. As atividades 

realizadas são: dança, teatro, violão e informática (que é a 

novidade desse ano, visando incluir futuramente os adolescentes 

no mercado de trabalho). 

"Com esse projeto queremos resgatara identidade cultural das 

crianças e adolescentes" - diz Mikaell Carvalho, coordenador. 

"Dança, teatro, violão e informática são instrumentos para 

favorecer a integração e a convivência das jovens gerações do 

Piquiá, evitando que sejam iniciadas ainda precocemente ao 

trabalho ilegal". 
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As atividades acontecerão no Centro Comunitário Frei Tito de 

Piquiá de Cima e no Clube de Mães de Piquiá de Baixo. 0 Projeto 

ainda conta com parceria de alguns órgãos público como o 

Conselho Tutelar da Criança e Adolescente, o Centro de 

Referência em Assistência Social de Piquiá e o Conselho 

Municipal da Criança e do Adolescente. 

"A arte como meio de inclusão social, essa é a intuição e a 

novidade de nosso projeto" - conclui o professor e fotografo 

Marcelo Cruz. "É nossa contribuição para reintegrar um pouco 

mais os excluídos, fazendo com que cada indivíduo respeite e 

seja respeitado". 

Felizes os que têm fome e sede de justiça 

/ 

» 
v 

Escravizar e assassinar os 

trabalhadores e ameaçar de morte quem 

procura justiça são ainda, demasiadas 

vezes, abusos impunidos no Maranhão. A 

paróquia São João Batista manifesta 

estima e solidariedade a todos aqueles 

que seguem comprometidos na 

construção de uma sociedade maisjusta. 

Frente á impunidade e ao descaso das 

instituições, o Centro de Defesa dos 

Direitos Humanos de Açailândia 

contribuiu desde 1996 para a libertação 

de mais de 3000 trabalhadores vitimas 

de trabalho escravo no Maranhão através 

de denúncias, atendimento jurídico social 

às vitimas, campanhas informativas e 

educativas e 

acompanhamento 

processual nas 

esferas 

administrativa 

judicial. A partir de 

toda a 

documentação 

produzida nesses 

anos, o Centro de 

Defesa publicou 

em janeiro, na 

Semana Nacional 

de Luta contra o 

Trabalho Escravo, 

o livro intitulado: 

"Atlas Político- 

Juridico do Trabalho Escravo no 

Maranhão". 

0 Atlas compila dados e informações, 

bem como depoimentos de vítimas da 

escravidão contemporânea que 

procuraram a entidade. A comparação 

entre a quantidade de trabalhadores 

libertados do trabalho escravo nos 

últimos anos com o baixíssimo número de 

condenações criminais aparece com 

destaque no documento. 0 Atlas Político- 

Jurídico radiografou apenas 11 sentenças 

judiciais, com apenas 4 condenações, 

sendo duas de "prestação de serviço à 

comunidade". Essa comparação leva 

inevitáveis considerações sobre a falha 

das instituições e a falta de atendimento 

das leis existentes. 

A radiografia da escravidão identificou 

ainda 

^ diversas ameaças aos defensores 

de direitos humanos e descaso em 

relação às medidas judiciais " 

por parte dos réus. Como a confirmar 

esta triste analise, poucos dias depois da 

apresentação do atlas um dos membros 

do Centro de Defesa de Açailândia teve 

que deixar a cidade sob os cuidados do 

programa nacional de proteção aos 

defensores em direitos humanos. Isso só 

por ter atuado no caso de um fazendeiro 

reconhecido responsável pelo 

assassinado dois trabalhadores. 

A Paróquia São João Batista manifesta 

todo seu apoio e solidariedade para 

com aqueles que acreditam na 

justiça, colocando para isso sua própria 

vida a disposição. Precisamos de um 

poder judiciário mais eficiente e de 

políticas publicas específicas sobre a 

praga do trabalho escravo e sua 

prevenção. Sobre tudo, porém, 

precisamos da indignação e do 

compromisso de cada um e cada uma, 

protagonistas na construção de uma 

sociedade justa, de comunhão entre as 

pessoas e com a criação. 
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Nós, Igreja Católica de Açailândia 

e Diocese de Imperatriz, acreditamos 

que o desenvolvimento de nossa cidade 

passa pelo respeito ao meio ambiente e a 

todas as pessoas. 

A Campanha da Fraternidade, 

promovida pela Igreja Católica no Brasil 

inteiro, enfoca nesse ano o desafio das 

mudanças climáticas e do aquecimento 

global. 

Reconhecendo a importância do 

trabalho e dos empreendimentos 

industriais em Açailândia, queremos 

porém responsabilidade de todos frente a 

esses desafios. 

Subscrevemos, 

aberta e petição: 

portanto, essa carta 

- Preocupa-nos a agressão ao meio 

ambiente e às comunidades provocada 

pela presença das siderúrgicas e do 

Programa Grande Carajás da Vale em 

nossa região 

- Solidarizamo-nos com o distrito 

industrial de Piquiã, onde milhares de 

pessoas sofrem de forma mais forte o 

impacto da poluição. É um problema da 

cidade inteira, não queremos ser 

conhecidos no Maranhão e em todo o 

Brasil como uma das cidades mais sujas e 

impactadas pelo desenvolvimento! 

- Pedimos que o reassentamento do 

povoado de Piquiã de Baixo, expulsado 

injustamente pela poluição, pelo menos 

aconteça rapidamente e com garantias de 

qualidade e dignidade para as 350 

famílias, nossas irmãs. 

- Preocupa-nos a condição do ar que 

respiramos e das águas de nossos rios. 

Pedimos que o Ministério Público 

convoque, no primeiro semestre de 

2011, uma audiência pública em que as 

empresas siderúrgicas operantes em 

Açailândia apresentem os relatórios de 

monitoramento mensais de 2010 da 

poluição do ar e da água; o Estado 

apresente os relatórios de monitoramento 

e fiscalização da poluição realizados em 

2010 e a Prefeitura também apresente as 

medidas tomadas de acordo com suas 

obrigações legais. Outra audiência 

pública deve ser convocada pelo MPE para 

que a Vale apresente â população seu 

projeto de duplicação dos trilhos e os 

impactos previstos para o bairro da Vila 

lldemar e para toda a cidade. 

Udlunafflo Boliulo 

Terreno à vista no Piquià de Baixo - No Brasil da 

modernidade e do crescimento econômico se usa ainda um 

método arcaico com os trabalhadores e a população. No 

Maranhão isso assume uma conotação de truculência e 

arrogância. Reflete a despreparação de muitos empresários 

para lidar com gente. No Piquiá de Baixo, porém, a teimosia 

da população está dobrando até os últimos representantes 

dessa classe. É que, agora, as siderúrgicas locais estão 

cedendo. Capitaneadas pelos 'imortal e todo-poderoso' 

Cláudio Donizete Azevedo parecem dispostas a comprar o 

terreno para realocar as famílias de Piquiá de Baixo. Queira 

Deus que prevaleça o bom senso! 

Prefeitura de memória curta - Parece que o Sr. 

Prefeito está de memória curta. E acha que também o povo 

de Açailândia esteja com o seu mesmo problema. Mas não é 

assim. Muitos estão lembrados da sua primeira 

administração e do que ele deixou antes de sair. Deixou ã 

época um amontoado de casas com o seu nome, mas com 

problemas sem fim. Agora quer aumentar a dose. Quer 

'beneficiar' o mesmo local com pavimentação - e isso é bom 

- mas com dinheiro 'emprestado'! Bonito, não é? E se não 

aparecer a grana, quem e como vai pagar a conta? Alguém 

vai ter que vender....fazendas! 

Açailândia, caso de Polícia Federal - O caos 

administrativo está dominando o nosso município. Mas 

parece que a Polícia Federal ainda não deu fé. Quero 

informá-la, senhor superintendente da PF, que aqui os 

postos de saúde continuam fechados. Não há visitas de 

médicos. Os alunos dos assentamentos têm que se virar por 

conta, pois o transporte escolar é ainda precário. O 

concurso da saúde prometido para novembro passado não 

tem data para acontecer. O senhor quer mais? Por que não 

fazem uma visita por aqui como fizeram com o prefeito de 

Barra do Corda? Quem está segurando vocês? 

Jacu, vai uma justiça aí?! - Alguém poderia dizer: "Bem 

que a Prefeitura tentou, mas não deu certo"! É o caso da 

tentativa fracassada do município em conter, dois anos 

atrás, a erosão do Jacu. Mas, talvez, alguém deveria dizer: 

"Foi algo proposital para favorecer alguma empresa, pois 

até os mais incautos viam que os trabalhos feitos no Jacu 

não iriam adiantar. Agora, as chuvas torrenciais fizeram da 

'Prainha do Jacu' o nosso Japão. Dessa vez, porém, a justiça 

não é cega e sabe de quem é a culpa: a Prefeitura foi 

processada pela Defensoria Pública e o juiz a condenou a 

uma série de ações reparatórias e preventivas. Vai uma 

justiça aí?! 
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