
Jornal Informativo da Paróquia São João Batista 
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Uma das razões da existência humana é a 
multiplicação da vida. Foi o Senhor 
mesmo quem nos disse: "Crescei e 

multiplicai". Acredito que toda família, pai, mãe e 
filhos, ficam muito felizes e realizados quando 
seus membros constituem sacramentalmente 
novas e belas famílias, satisfazendo assim o 
desejo de nosso Criador. 

Do mesmo jeito podemos pensar em nossa 
família, povo de Deus, que é a família paroquial. 
Membros de uma família humana, somos 
convidados a participar da família Povo de Deus, 
nos tornando pelo sacramento do batismo seus 
filhos e participando ativamente de uma 
comunidade onde cresceremos alimentando 
nossa fé, nossa esperança e nossa caridade. É 
na comunidade que se vive a vida cristã. 
Ninguém pode viver isolado, muito menos viver 
nossa fé. Fé é vida. Vida se vive em 
comunidade. 

Acredito que todos os paroquianos se alegram 
quando percebem o crescimento das 
comunidades que fazem parte da sua paróquia, 
e no fundo do coração desejam que todas 
cresçam ainda mais para poderem melhor servir 
e evangelizaro povo de Deus. 

Esta realidade está sendo vivida e celebrada 
pelos paroquianos da Paróquia de São João 
Batista, instituída em 1983 e confiada aos 
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Missionários Combonianos. Hoje a paróquia é 
formada por 5 comunidades no setor cidade; 
São João, Santa Luzia, Santa Tereza, Santa 
Clara e São José da Califórnia; 6 comunidades 
no setor P.A. Açai: N. S. de Nazaré (Sudelândia), 
N. S. da Vitória (Nova Vitória), São Francisco 
(Conquista da Lagoa), Santa Luzia (Macaúba), 
São Pedro (Km 30), N. S. Aparecida (Vila 
Aparecida); 11 comunidades no setor Piquiá: 
Santa Luzia, São José (Piquiá de Baixo), São 
Miguel (Plano da Serra), São Francisco (Reta), 
Santa Maria (Km 38), N. S. de Nazaré (Centro do 
Alcides), Bom Jesus (Macaco Assado), São 
Pedro (Novo Oriente), Santa Luzia (Planalto I), 
São José (João do Vale), Francisco Romão; 5 
comunidades no setor Novo Bacabal: N. S. 
Aparecida (Novo Bacabal), N. S. de Fátima 
(Córrego Novo), São José (Córrego Novo), São 
Francisco (Ass. Santa Clara), São Sebastião 
Algumas destas comunidades cresceram muito 

em população, participação e organização, 
necessitando de uma maior presença 
missionária. Foi o que aconteceu com uma 
delas, a comunidade de Santa Luzia no Piquiá. 
Há alguns anos os missinonários combonianos 
priorizaram esta comunidade inclusive residindo 
no local para melhor servir os fiéis leigos 
ajudando na sua ação evangelizadora. 

O resultado de todo este trabalho está sendo a 
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criação no próximo dia 24 de fevereiro de 2013 
da Paróquia de Piquiá: Comunidade de 
comunidades. Ela como comunidade será 
desmembrada da Paróquia de São João e se 
tornará mais uma Paróquia de nossa diocese. 
Sob a sua jurisdição ficarão as comunidades dos 
setores Piquiá e Novo Bacabal, como também 
as pastorais e serviços atualmente prestados 
nesta área. 

A nova paróquia será entregue aos cuidados 
dos missionários combonianos que continuarão 
cuidando com zelo de pastor de todo o seu povo. 

E como ficará a Paróquia de São João? Bem, 
primeiro é preciso agradecer a marcante 
presença dos missionários Combonianos que 
tanto ajudaram a caminhada do Povo de Deus 
durante todos estes anos. No dia 23 de fevereiro 
de 2013, vamos agradecer a Deus a presença 
destes missionários, como também vamos 
acolher com muita alegria o novo pastor da 
paróquia que será um Padre Diocesano. 

Os paroquianos da Paróquia de São João dão 
este testemunho de maturidade cristã, quando 
participam ajudando na criação de uma nova 
Paróquia que nasce dentro do seu seio para 
melhormultiplicara palavra de Deus. 

'Dom Gilberto Pastana, bispo de Imperatriz' 

A igreja e a política 
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PERSONAGEM EM DESTAQUE 

Paitoral da Juventude 
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i9.f.rtí /wí/a juventude: no peito um desejo de 
amar, um sonho com gosto de mel, de quem 
quer ser livre e busca a paz". 

Nossa Voz entrevista Luan, do grupo de jovens 
Mojasc (Movimento jovens em ação - Santa Clara), 
Mariana, do grupo Nova Geração-Santa Luzia e 
Juliana do grupo Jovens Unidos pela Fé - São João 
Batista. 

1. O que os motiva a participar ativamente na 
comunidade ajudando os jovens dos 
bairros onde vocês moram? 

Nossa grande motivação é ver os jovens reunidos na 
igreja, brincando, pulando com alegria. Nos preocupa 
ver a maioria dos jovens que terminam o crisma e não 

sabem para onde ir, não pardcipam das atívidades da 
igreja. Na comunidade encontramos vida; se 
deixarmos a coordenação, muitos jovens irão desistir 
da igreja. 

2. A taxa de homicídios contra os jovens no 
Maranhão cresceu 385% nos últimos dez 
anos. A pastoral da juventude lançou a 
campanha "Chega de violência e 
extermínio de jovens". Em Açailândia, o 
que está acontecendo? 

Estamos contribuindo para o resgate dos jovens para a 
igreja, fazendo com que eles saiam dessa vida de 
violência e tentando afastá-los dos vícios, da bebedeira. 
A cada semana nos encontramos como Pastoral da 
Juventude. O Dia Nacional da Juventude foi um 

grande evento que restaurou nossa vontade de 
continuar, junto a todos os jovens! 

3. Qual tipo de incentivo vocês têm recebido 
ou está faltando? 

O que está faltando é formação para os 
coordenadores. Precisamos de motivação espiritual; 
também precisamos voltar a fazer missão no interior, 
como acontecia alguns anos atrás: isso ajuda muito 
nossos grupos. Um desafio: o grupo de jovens deve 
estar presente não só na comunidade, mas também na 
sociedade de Açailândia. 

Ilibtmat liderúrgícai 
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Mais uma vítima do trabalho nas siderúrgicas de 
Açailândia. 0 jovem Kennys de Oliveira trabalhava na 
Gusa Nordeste há somente dois meses, como soldador. 
Morreu eletrocutado nas obras de construção da nova 
aciaria, no dia 25 de outubro. A perícia ainda deve 
devolver as causas e responsabilidade da morte. 

Fergumar é multada pelo IBAMA. A siderúrgica 
recebeu quase 2 mil m3 de carvão vegetal sem licença. A 
Advocacia Geral da União condenaram a má fé da 
empresa, que não recusou cargas cuja documentação 
estava grosseiramente falsificada. 

No Rio de Janeiro, a Companhia Siderúrgica do Atlântico 
é multada pela terceira vez por poluição. Houve mais 
uma "chuva de prata" afetando os moradores do bairro 
S. Cruz e uma multa de mais de R$ 10 milhões de reais. A 
Vale é sócia nessa siderúrgica. As siderúrgicas de 
Açailândia nunca foram multadas pela poluição que 
há vinte anos despejam sobre os moradores do Piquiá. 

Crise na siderurgia afeta também Marabá. No 
município paraense, a Companhia Siderúrgica do Pará, 
pioneira do Distrito Industrial de Marabá, fechou e 
despediu cerca de 400 funcionários, que ainda não 

conseguiram receber seus direitos. A crise na 
siderúrgica se instalou por falta de minério a um preço 
competitivo para poder fabricar ferro-gusa: comprava 
minério da Vale a 180 dólares cada tonelada, produzia o 
gusa, mas só conseguia cerca de 90 dólares por 
tonelada na hora de repassar o produto ao mercado 
externo. 
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Arte e Comunidade 

12REJAS 
MIVas 

O projeto Arte e Comunidade já completa cinco anos de vida. As 

crianças e os adolescentes aprendem e se divertem. Tocam 

violão e dançam, fazem teatro e informática. Lêem e interpretam. 

Aprendem a conviver de forma madura entre eles e com a 

sociedade. Aqui registramos o testemunho de alguns dos alunos 

do projeto. 

. Elivânia Bezerra, 17 anos. 

"Nesse período, juntamente com 

meus colegas, pude aprender 

muitas coisas de que eu não tinha 

noção. Pude compreender que 
com esforço nada é impossível a 

ser aprendido. A principal 

pessoa que foi essencial para a 

nossa aprendizagem foi o 
professor Mikael que contribuiu 

muito." 

Rafaela Rodrigues, 17 anos. 
"Durante o projeto Arte e Comunidade 
eu aprendi muitas coisas novas. Aque 
me marcou foi o curso de rádio em 
que aprendi a trabalhar a minha voz e 
a controlar a minha respiração. O 
mesmo aconteceu com o curso de 
filmagem em que aprendi muito com 
meu professor Mikael. Desde 
criança eu sou uma apaixonada de 
filmagens e fotos." 

V 

Pedro Walisson, 15 anos 

"Agente aprende a fazer muitas 

coisas no computador. Agora 

não tenho mais dificuldade de 
fazer os meus trabalhos da 

escola no computador." 
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Eyla Danny, 14 anos 

"Fiquei mais feliz porque é 

bom mexer no computador. 

Minha auto-estima mudou 

desde que comecei as 

aulas. Meus amigos falam 

até que estou mais 

moderna" 

Maii um de catequeie chega 
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O tempo corre rapidamente quando a gente 
coloca paixão nas coisas que faz. Parece 
ontem que os catequistas da paróquia São 
João Batista se encontraram para os cursos 
de formação e para dar inicio às atividades 
da catequese. Parece ontem que em cada 
comunidade da nossa paróquia foram 
levadas para frente iniciativas para que todo 
mundo pudesse refletir sobre a importância 
dos catequistas. Já queridos amigos, 
parece ontem mas eram os meses de 
janeiro e de fevereiro. Um ano passou 
rapidamente. Um ano feito de muitos 
encontros, de alegria, de tantas 
experiências partilhadas e vivenciadas. 

Agora é o tempo de encerrar o ano 
catequético, de preparar as celebrações da 
primeira comunhão e do sacramento do 

Crisma e de se re-organizar para o próximo 
ano de caminhada. Também os catequistas 
da Paróquia se reuniram (no dia 10 de 
novembro) para a tradicional assembléia de 
avaliação de fim de ano. Foi um momento 
bem participativo, apesar da ausência de 
um bom grupo de catequistas. Foram 
colocadas as bases para o novo ano que se 
iniciará já com as duas paróquias 
funcionando. 

Aredação do jornal NOSSA VOZ quer, uma 
vez mais, parabenizar todos os e as 

catequistas da Paróquia São João. O 
serviço que vocês fazem para as 
comunidades, as famílias e a paróquia é 
muito precioso. Não desistam de ser 
catequistas, apesar de ser um trabalho 
que precisa de muita dedicação e 

preparação. Pedimos às famílias das 
crianças, adolescentes e jovens que 
participam da catequese que não deixem 
de acompanhar os próprios filhos e filhas. A 
primeira catequese começa na família. 

A quem continua sendo catequista na 
Paróquia São João Batista boa caminhada 
e a quem continua sendo catequista na 
nova Paróquia do Piquia muito ânimo nessa 
nova etapa da caminhada. A redação do 
jornal NOSSA VOZ continuará 
acompanhando com atenção e carinho o 
serviço de vocês para com as crianças, 
adolescentes e jovens das nossas 
comunidades. 
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Educação antirracista é obrigatória por lei 

Uma educação respeitosa das diferenças culturais sempre 

esteve na pauta das principais reivindicações do Movimento Negro. 

No Brasil a educação formal, aquela que se dá em sala de aula, tem 

um caráter excludente, principalmente com relação à população 

negra. As estatísticas publicadas por pesquisadores negros e pelas 

próprias Agências Governamentais mostram as dificuldades de 

acesso à educação formal por parte dessas populações. 

Há vários problemas que são vivenciados em sala de aula 

pelos estudantes negros/as. Um deles são os inúmeros atos de 

preconceito e discriminação nas relações interpessoais. Outro é 

representado pela ausência da questão da negritude, e pelas 

distorções que se encontram no próprio currículo escolar. Este reflete 

um modo de sentir e de ser tipicamente europeus. Não considera as 

contribuições, as riquezas e especificidades culturais e históricas 

presentes no nosso País. Por esta perspectiva, o povo negro teve sua 

história e cultura ocultadas pelos currículos escolares. E quando 

chegam a tratar da presença negra, os currículos o fazem de forma 

negativa, ou seja, tendo em consideração só o trágico tema da 

escravidão. 

Diante dessa realidade, o Movimento Negro empreendeu a 

luta pela inclusão dos negros/as no processo de escolarização 

formal. Começou a estimular no âmbito escolar o desenvolvimento de 

práticas culturais de origem africana, lutando pela inclusão de temas 

específicos relativos aos afrodescendentes. 

Ao considerar as lutas antirracistas dos movimentos sociais 

negros e por reconhecer as distorções e discriminações raciais 

contidas no sistema de ensino brasileiro, o Presidente Lula alterou a 

Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB). Em janeiro de 2003 foi 

sancionada a Lei 10.639/2003. Esta determina a obrigatoriedade 

do Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Africana no 

Currículo oficial dos estabelecimentos de ensino básico das 

redes públicas e privadas do país. A nova lei determinou, inclusive, 

que no calendário escolar o dia 20 de novembro seja o "Dia Nacional 

da Consciência Negra". 

A lei determina que os conteúdos de História e Cultura Afro- 

Brasileira e Africana devem ser trabalhados no âmbito de todo o 

Currículo Escolar, em especial em Literatura, Arte e História. Torna-se 

indispensável que a escola realize uma educação permanente de 

combate firme ao racismo e a todo tipo de preconceito. Na medida em 

que a escola, de fato, implementar ações sócio-educativas 

respeitosas e favorecer relações de igualdade, algo começará a 

mudar na consciência das pessoas. Os estudantes (negros e não 

negros) passarão a ter orgulho de sua identidade e de se sentirem 

parte ativa de povos que construíram a história e as culturas que 

estão escritas na alma desse País, hoje. A escola, dessa forma, será 

um verdadeiro laboratório de convivência fraterna e respeitosa com 

outras culturas e povos. 

M 

Centcíêncía Negra* 

Zumbi foi o grande líder do quilombo 

dos Palmares, respeitado herói da 

resistência antiescravagista. Em um 

dos povoados do quilombo, foi 

capturado quando garoto por soldados 

e entregue ao padre Antonio Melo, de 

Porto Calvo. Foi criado e educado por 

este padre até quando, com quinze 

anos, Zumbi fugiu e voltou para o 

Quilombo. Tornou-se um dos líderes 

mais famosos de Palmares. Zumbi 

significa "a força do espírito presente". 

Ele foi o último chefe do Quilombo dos 

Palmares, onde viviam cerca de vinte 

mil habitantes. Nos engenhos e 

senzalas, Palmares era parecido com a 

Terra Prometida, e Zumbi era tido como 

eterno e imortal, um protetor leal e 

corajoso. 

Em 1694, com uma legião de 9.000 

homens armados com canhões, 

Domingos Jorge Velho começou a 

empreitada que levaria à derrota de 

Palmares. Zumbi foi localizado e morto 

em 20 de novembro de 1695, vítima da 

traição. "O corpo perfurado por balas e 

punhaladas foi levado a Porto Calvo. A 

sua cabeça foi decepada e remetida 

para Recife onde, foi coberta por sal 

fino e espetada em um poste até ser 

consumida pelo tempo". 

O Dia da Consciência Negra é 

celebrado em 20 de novembro no 

Brasil, em homenagem à morte de 

Zumbi. É uma forma de lembrar o 

sofrimento dos negros ao longo da 

história, desde a época da colonização 

do Brasil, tentando garantir seus 

direitos sociais. 

Zumbi morreu em combate, 

defendendo seu povo e sua 

comunidade. Os quilombos 

representavam uma resistência ao 

sistema escravista e também um forma 

coletiva de manutenção da cultura 

africana no Brasil. Zumbi lutou até a 

morte por esta cultura e pela liberdade 

do seu povo. 

Comemorar o Dia Nacional da 

Consciência Negra nessa data é uma 

forma de homenagear e manter viva 

em nossa memória essa figura 

histórica, como também sua 

importância na luta pela libertação dos 

escravos, concretizada em 1888. 
Reflita muito, nesse dia, sobre o papel 
do povo africano na sociedade e 
lembre-se que o preconceito nada mais 
é do medo do diferente: afinal, seja qual 
for a nossa cor, somos seres humanos, 
somos iguais. 
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Al COTAI, UMA AÇÃO 

AFIRMATIVA DE PROMOÇÃO DA IGUALDADE 

Discutir ações sociais e políticas afirmativas, 

especialmente as cotas raciais, é uma tentativa 

de encontrar argumentos sólidos e medidas 

concretas que garantam o respeito dos direitos 

daqueles grupos sociais que vivem 

discriminados. Com isso, se pretende ampliara 

participação ativa desses grupos discriminados 

socialmente, - no caso a população negra 

desse País, - na vida econômica, política, 

institucional, cultural e social. Essas ações 

sociais e políticas se caracterizam por serem 

temporárias, ou seja, elas são provisórias. 

Valem até o dia em que revertermos o atual 

quadro social e político do Pais em que milhões 

de negros/as são ainda discriminados e 

excluídos da vida social e política por causa da 

corda sua pele. 

Infelizmente a identidade brasileira foi 

construída sob o mito de que aqui existe uma 

democracia racial. Tentaram nos convencer 

que somos uma nação que vive em harmonia, 

sem conflito e sem segregação. Hoje não 

temos um racismo oficial, e a segregação não é 

legalmente oficializada no Brasil, como ocorreu 

no passado nos Estados Unidos e na África do 

Sul. Todavia, existe uma segregação e uma 

exclusão de fato. Hoje, a maioria da população 

negra vive separada do restante da sociedade, 

mora nas favelas, nos morros e bairros bem 

distantes dos centros administrativos e 

econômicos de uma cidade. Não está em lei, 

mas está escrito nos comportamentos sociais 

do dia a dia: os negros não podem se misturar 

com os brancos ricos ou quase brancos ricos. 

Muitos desses acham que têm uma cultura 

superior aos demais. A desigualdade está aí 

bem estampada em nossa frente, mostrada 

através das pesquisas feitas por 

pesquisadores negros e não negros nos 

diversos setores e em diversas áreas da 

sociedade. 

A luta vai continuar pelo fim do racismo e de 

seus efeitos perversos sobre toda a sociedade. 

Por essa razão é que o movimento negro 

reivindica políticas públicas especificas para os 

afrodescendentes, por entender que é a 

população negra continua ainda desassistida 

e tratada de forma desigual e negativa. 

O pensador Edson Borges faz um relato bem 

claro sobre ação afirmativa e promoção de 

igualdade. Ele diz: "Imagine dois atletas 

correndo, em que um é amarrado e outro é 

solto. É claro que o corredor solto ganha 

sempre. Mas, um dia a platéia dessa 

competição chega à conclusão de que essa 

situação é injusta. À custa de muita pressão, 

consegue convencer os organizadores a 

cortarem as cordas que prendiam um dos 

corredores. Só que ele continua perdendo. 

Motivo: seus músculos estão atrofiados pela 

falta de treinamento. Se tudo continuar como 

está, a tendência é que ele perca sempre. O 

que fazer para promover a igualdade de 

condições entre dois corredores? Alguns 

sugerem que se dê um treinamento especial ao 

corredor que está amarrado, pelo menos 

durante algum tempo. Outros defendem uma 

medida mais radical: por que não lhe dar uma 

vantagem de dez metros em cada corrida? 

Logo se ouvem vozes denunciando que isso é 

discriminação. Mas há quem defenda: 

discriminação sim, mas nesse caso, positiva. 

De fato, ela visa restaurar e promover a 

igualdade entre os dois. Tratar igualmente os 

dois corredores quando um dos dois sempre foi 

favorecido seria perpetuar a desigualdade'. 

Essa história ilustra muito bem o conceito do 

que é "ação afirmativa" e o que o tema desperta 

na sociedade. Podemos dizer que os negros, 

as mulheres e outros grupos discriminados são 

como corredores amarrados. Por longos 

tempos estiveram presos pelas cordas do 

racismo e da discriminação. Em muitos casos 

amarrados por força da lei imposta por alguns. 

Mesmo depois de soltos, continuam a 

perdendo porque a discriminação, a amarração 

forçada, mesmo que ilegal, prossegue 

funcionando de forma disfarçada. É preciso 

que exista muita discussão em torno do tema 

específico das cotas porque envolve bastante 

desconhecimento, descontentamento, 

incompreensão e má fé. Há pessoas que não 

acreditam que exista realmente toda essa 

desvantagem e desigualdade com relação à 

população negra. Outros não sabem realmente 

o que é essa ação afirmativa. Usam sempre 

- 5 - 



Em Burílicupu, 

• que vale não é a Vale 
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Dizem que não há muito futuro para as comunidades do campo. Os 

jovens abandonam o interior, pois lá não encontram escola de 

qualidade nem perspectivas de futuro. E as famílias parecem não 

ter condições de se sustentar, no campo. Ainda mais lá onde passa 

a ferrovia da Vale: barulho, poeira, acidentes, morte de animais... O 

"maldito trem", como dizem alguns moradores impactados, 

passa carregando riqueza a cada dia, ao lado de comunidades 

onde não há água encanada e, em alguns casos, nem energia 

elétrica.Um dia de circulação do trem movimenta minério de ferro 
por um valor bruto de cerca 60 milhões de reais. Parece, porém, que 

o "desenvolvimento" seja uma oportunidade somente para a Vale. 

Buriticupu, por uma vez, é testemunho de esperança e 

alternativa. Naquele município, cerca de 30 famílias de 6 diferentes 

comunidades rurais juntaram-se para escrever sua própria história. 

Uma nova história. Para além daquilo que a Vale quer ditar na 

região, das ameaças de madeireiros e fazendeiros ou da 

administração corrupta e violenta do poder municipal, surgiu ao 

longo do inteiro ano de 2012 uma nova proposta produtiva. As 

famílias, apoiadas e estimuladas pelo Fórum de Políticas Públicas 

de Buriticupu e a rede Justiça nos Trilhos, foram se reunindo com 

ritmo bimestral, estudando, trabalhando e se organizando em 

mutirão. Fizeram um curso de agroecologia em seis etapas, 

coordenado pela professora Marilena Leite de Coroatá e financiado 

pelo Fundo Nacional de Solidariedade da Cáritas, bem como pela 

igreja católica italiana. Realizaram mini-projetos de roça 

ecológica e três mutirões produtivos, atualmente em fase de 

experimentação: o primeiro para instalar duas hortas comunitárias, 

o segundo preparando um pequeno empreendimento de criação de 

porcos, e o terceiro para investir na criação de ovelhas. Em 

Buriticupu, o que vale não é a Vale: para além dos números, o mais 

importante é o brilho nos olhos, o orgulho e o protagonismo de 

lideranças que parecem voltar a acreditar em si mesmas e no 

potencial da sua 'terrinha'! No mês de novembro um seminário 

naquele município amarrou compromissos e formas de 

continuidade para o projeto por parte da nova administração 

municipal e de outras instituições.Vamos torcer e acompanhar 

essas famílias que estão tentando reapropriar-se de suas 

terras, de seu futuro, e de seus sonhos! 

Famlllaslde 

Plqu lá .processam' 

Gusa'Nordestè 

Desvalorização de imóveis, danos morais, à 
saúde e ao bem estar. São esses alguns dos 
motivos pelos quais 21 famílias do bairro Piquiá 
de Baixo, em Açailândia (MA) processam a 
empresa Gusa Nordeste. 

A defesa das famílias pede, desde 2005, a 
condenação da empresa pelos danos materiais e 
morais sofridos por cada família. 

O processo acelerou em 2007, quando foi 
realizada uma perícia técnica pelo Biólogo Dr. 
Ulisses Brigatto. O laudo concluiu que "a 
presença de emissões de fuligem, água 
contendo resíduos metálicos e ruídos são 
certamente prejudiciais à saúde humana. (...) 
Existem muitas habitações nesta região que são 
atingidas pelas descargas gasosas". 

Nos últimos três anos as investigações não 
avançaram pela dificuldade de localizar uma 
testemunha indicada pela Gusa Nordeste. A 
empresa apresentou três endereços diferentes, 
fato que adiou pelo menos quatro audiências. 

A próxima audiência será dia quatro de fevereiro 

de 2013, em Imperatriz. "Assim, a justiça 
caminha em passos lentos na responsabilização 
das empresas que cometem prejuízos ao meio 
ambiente impactando a comunidade; desde 
2005 o processo é arrastado, a empresa se 
mantém calada e as pessoas continuam vivendo 
em situação insalubre", relata a advogada das 
famílias, Vera Alves Carvalho. 

Em outras localidades do Brasil e do mundo 
acontecem casos semelhantes. Em novembro 
de 2011, no Espirito Santo, o presidente da Gusa 
Nordeste, Ricardo Nascimento, chegou a ser 
preso após investigações realizadas pelo núcleo 
de repressão das organizações criminosas e a 
corrupção das polícias civil e militar do Espírito 
Santo. A acusação foi de que o empresário seria 
responsável pela compra de 107 milhões de 
reais em carvão vegetal com fortes indícios de 
irregularidades. 

No Rio de Janeiro o ministério público estadual 
está movendo uma ação criminal contra três 
diretores da Companhia Siderúrgica do Atlântico 
(CSA), uma parceria da alemã Thyssen Krupp 

com a brasileira Vale, pelo crime de poluição 
previsto na lista dos crimes ambientais. Os 
diretores podem ser condenados com uma pena 
de até 5 anos de reclusão. 

Na Itália tem o caso da siderúrgica ILVA, na 
cidade de Taranto, que há muitos anos gera 
poluição, contaminação e doenças para milhares 
de pessoas que habitam o bairro de Tamburi. 
Essa empresa, que é alimentada com minério de 
ferro fornecido pela Vale, recebeu uma ordem 
judicial em 30 de julho desse ano para parar a 
produção. 

Apesar de todas essas evidências, a produção 
siderúrgica em Açailândia continua inalterada, 
sem nenhuma multa ou algum tipo de filtro 
instalado. Também, o fornecimento de minério 
pela Vale às siderúrgicas de Açailândia e Taranto 
e a colaboração da Vale com a Thyssen Krupp no 
Rio de Janeiro não são atividades comerciais 
questionadas pela mineradora brasileira, mesmo 
havendo claras denúncias de violação dos 
direitos humanos e ambientais. 
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Nas eleições passadas, a Paróquia São João Batista havia 

oferecido algumas provocações para um plano político rumo a 

uma nova Açailândia. O título do documento era "Único interesse 

da política seja a vida". De lá para cá, houve muitos comentários a 

respeito do compromisso social de nossa igreja. Há quem diga 

que "os padres não se devem meter nesses assuntos", mas há 
também muitos leigos e leigas que, a partir de seu compromisso 

cristão, vêm tomando continuamente posição sobre o que 

acontece em Açailândia. Os bispos da igreja católica em várias 

ocasiões comentam sobre a igreja e a política: "Como cidadãos 

cristãos, cabe nos empenharmos na busca de políticas públicas 

que ofereçam as condições necessárias ao bem-estar de 

pessoas, famílias e povos" (Documento de Aparecida, 2007). Em 

Açailândia, assistimos a diferentes estilos e posturas entre as 

diversas igrejas. As igrejas evangélicas apoiaram de forma 

evidente, e maciçamente, alguns candidatos. Chegou-se a 
afirmar que a igreja católica está sem coragem e força para se 

posicionar. 

Igreja livre que respeita cidadãos livres - Nossa igreja, porém, 

respeita a liberdade de consciência das pessoas, mesmo 

insistindo nas propostas do Evangelho. Acredita a igreja católica 

que cada pessoa tem capacidade crítica para pensar e agir 

livremente, sem impor aos seus fregueses o nome de um político. 
A preocupação, portanto, foi a de oferecer às pessoas elementos 

de debate e de discernimento. Por exemplo, no começo da 

campanha eleitoral os padres da Paróquia São João lamentaram, 

em todos seus sermões, que somente um entre os três candidatos 

a prefeito chegou a debater com eles seu plano de governo para 

Açailândia. É correto se perguntar sobre a seriedade desses 

candidatos que sequer desejam conhecer o ponto de vista de uma 

instituição como a igreja católica sobre a cidade. Em outras 

ocasiões, nossa igreja tentou investigar quanto dinheiro estava 

sendo investido nas campanhas eleitorais e de onde vinham os 

financiamentos. É preciso que os eleitores saibam 'quem deve a 

quem'... Nenhum financiamento feito aos políticos sai de graça! 

Olhando para tudo o que aconteceu nesses últimos meses, 

recuperamos a esperança e voltamos a acreditar que uma política 

honesta, idealista e ética poderá ser possível na nossa cidade! 

Houve, nessas eleições, sinais concretos de um modo 

diferente de fazer campanha política. E que nos levam a pensar 

que isso poderia se transformar num jeito mais sério de 

administrar. 

A menor das coligações, mesmo sem a pretensão de ganhar as 

eleições ou, talvez exatamente por causa disso, mostrou que é 

possível uma campanha eleitoral feita com transparência e sem 

'comprar votos'. Pela primeira vez, um candidato a prefeito em 

lugar de pedir dinheiro a torto e a direito chegou até a recusar 

ofertas consistentes de financiamentos por parte de grupos ou 

pessoas com interesses ambíguos! Seu plano de governo foi 

construído ponto a ponto, visitando os bairros, na escuta das 

pessoas, privilegiando o ponto de vista dos mais excluídos. O 

exemplo mais bonito disso foi a visita que essa coalizão fez aos 

trabalhadores/as do lixão, bem sabendo que a maioria deles não 

tinha nenhum peso político, e que nem iria votar! E, caso inédito, 

esse candidato a prefeito voltou ao lixão pouco depois das 

eleições, querendo manter um compromisso e uma ligação com 

essas pessoas, independentemente de ter ganhado ou perdido! 

Há, ao contrário, aqueles que por ter perdido as eleições retiram 

todos os funcionários contratados e cortaram os financiamentos 

públicos da prefeitura nos últimos três meses do ano. Para que? 

Para pagar dívida de campanha? Para se vingar dos cidadãos que 

não votaram no candidato do prefeito? Temos muito ainda para 

refletir. Cabe-nos cobrar e exigir de todos mais coerência e 

cumprimento das promessas. Mas essa campanha eleitoral, 

talvez, tenha mostrado que há uma alternativa ao sistema 

corrupto e corruptor da atual política açailandense. 

REDE DE CIDADANIA ORGANIZA 

DEBATE ENTRE OI CANDIDATOS A PREFEITO 

O grupo "REDE DE CIDADANIA" que conta com a 
participação de lideranças da sociedade civil organizada e 
coordenado pela Paróquia São João Batista e pelo Centro 
de Defesa organizou no dia 21 de Setembro, faltando 15 
dias para o pleito eleitoral, o debate entre os candidatos a 
prefeito pela nossa cidade. Depois de um tempo de 
preparação e de discussão com as três coligações que 
participavam do pleito eleitoral, chegou o dia do debate, 

transmitido ao vivo pela rádio. A cidade toda estava na 
escuta. A candidata Gleide Santos, no ultimo minuto, 
decidiu não participar do debate e o candidato Elson Santos 
abandonou o salão da paróquia São Francisco poucos 
minutos depois do começo do encontro. Ficou só o 
candidato Milton Teixeira que respondeu as perguntas 

preparadas pelo grupo "rede de cidadania" e pelos 
convidados. A redação do jornal Nossa Voz quer 
parabenizar o grupo REDE DE CIDADANIA pela iniciativa 
e porque se colocou como sujeito político ativo na vida da 
nossa cidade. O grupo demostrou que a cidade e a 
sociedade civil organizada estão cansadas de uma 
campanha política feita só com promessa mirabolantes e 
com carros de som, carreatas, passeatas e compra de 

votos. De hoje para frente, em Açailândia, as eleições não 
se ganham com desperdício de dinheiro mas sim tendo 
a coragem de se expor e de apresentar e discutir 
propostas concretas para a construção de uma nova 
Açailandia. 
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Nos dias 27 e 28 de outubro realizou-se em vários estados do 
país o Dia Nacional da Juventude (DNJ). Nessa ocasião, a 
juventude católica se encontra para refletir e viver um dia de 
festa, reflexão e mobilização. Sempre há temas diferentes e 
importantes a serem abordados. 

O Dia Nacional da Juventude surgiu em 1985, durante o Ano 
Internacional da Juventude, promovido pela Organização 
das Nações Unidas (ONU). A juventude, naquela época e 
hoje também, precisava mobilizar-se e construir espaços de 
participação, para pensar e repensar uma nova sociedade. 

A igreja católica a partir daquele ano realiza sempre o DNJ em 
várias cidades do Brasil. Neste ano a diocese de Imperatriz 
escolheu Açailândia para sediar o evento, que teve início no 
sábado 27 de outubro na Paróquia de São Francisco de 
Assis. 

Tudo começou com a celebração da missa presidida por 
nosso bispo dom Gilberto. Em seguida, ao longo da noite 

da Juventude 

toda, houve apresentações culturais, testemunhos, música, 
festa e reflexões, envolvendo cerca de 1.500 jovens da 
diocese inteira. 

O encerramento do ato foi no domingo pela manhã, com uma 
grande caminhada que saiu da Paroquia São Francisco e foi 
até a Paroquia de São Sebastião, na Vila lldemar. 

O DNJ 2012 tinha como tema "Juventude e Vida" e como 
lema "Que vida vale a pena ser vivida?". Em preparação do 
evento, todos os grupos de pastoral de juventudes 
debateram bastante esse assunto ao longo das semanas 
anteriores. 

O Dia Nacional da Juventude é parte da programação prévia 
da Jornada Mundial da Juventude 2013 (Rio de Janeiro, de 
23 a 28 de julho). 

Coluna do Bo^judo 

Atraso e sem-vergonhice 

Há quem se ofenda quando alguém afirma que o Maranhão é um 
Estado 'atrasado'! Só um exemplo para elucidar o porquê. No Rio de 
Janeiro a Companhia Siderúrgica do Atlântico, de que a Vale sócia, 
foi multada em 10 milhões de reais por ter poluído e prejudicado os 
moradores do bairro Santa Cruz. Pergunta: alguém sabe me dizer se 
ao longo desses 20 anos houve o pagamento de alguma multa pela 
poluição produzida cotidianamente pelas siderúrgicas maranhenses? 
Resposta óbvia: claro que não. Atraso, meu caro, é quando há 
corrupção, descaso, injustiça, sem-vergonhice, e não há punição. 

Sacrificado aos 21 anos na Gusa Nordeste 

Os trabalhadores da Gusa Nordeste dão sangue e suor por ela, muito 
além da conta. E a empresa? Exige trabalho dobrado quando a sua 
fábrica de aço é visitada pelos administradores do setor... e isso pode 
chegar a sacrificar a própria vida de seus dependentes. Ocorreu com o 
Kennys, de apenas 21 anos. Um recém-chegado, logo vítima dos 
ritmos absurdos impostos pela siderúrgica, que ainda tem que 
demonstrar de quem foi a responsabilidade dessa morte. Que o 
sangue de Kennys lave os olhos e o coração de quem só enxerga e 
ama o lucro! 

Tucanos com bico comprido demais! 

Mais uma prova que estamos num Estado 'atrasado': prefeito que 
perde eleição começa a desmontar e a sucatear serviços públicos e 
programas de assistência. Lamentavelmente, em Açailândia, na 
'administração tucana' não está sendo diferente. Aqui o bico tucano da 
prefeitura vem comendo seja os cargos de numerosos contratados, 
bem como o programa que previa a compra local dos alimentos dos 
pequenos agricultores. Pior: engoliu até o gesso do hospital municipal 
que serve para consertar braços e pernas. Será que o gesso foi 
confundido com algum digestivo, após a 'indigesta derrota eleitoral'? 

O pastor e os 'santinhos' 

O que fazia 'aquele pastor desviado' às altas horas da noite na Vila 
lldemar, distribuindo santinhos de candidatos juntamente com sobras 
do 'dízimo político' para comprar a alma e o voto dos eleitores? Logo 
ele, que dizia que se havia entregado só a Jesus, que o único partido 
era o de Deus, que os 'santinhos' eram coisa de católico idolatra, e que 
o dinheiro do dízimo devia ser só para o Senhor Deus. Será que algum 
candidato lhe prometeu a reforma da sua igreja, ou uma fazendinha no 
interior? Eu, hein! DESCONJURO! 

Igreja católica em Açailândia tem moral! 

Bem diferente foi a atitude dos meus amigos da igreja católica nessas 
eleições. Mesmo procurados pela neo-eleita prefeita de Açailândia 
para indicarem nomes para cargos municipais, tomaram logo a devida 
distância. Deixaram claro que querem continuar a manter 
independência e postura crítica com qualquer instituição político- 
partidária, como sempre fizeram. Ao contrário, estarão sempre do lado 
de quem busca direitos, honestidade, seriedade e...'vergonha na 
cara'! Isso aí! 

Eleitores incorruptíveis 

Em Açailândia, apesar da escandalosa compra de votos e de 
consciências pelo poder financeiro, descobriu-se que o eleitor nem 
sempre aceita o suborno político e ético. Houve um candidato que 
sem usar os métodos tradicionais dos caciques locais juntou cerca de 
5.000 eleitores em torno de suas propostas. Um capital político e 
moral invejável. Isso prova que é possível quebrar a espiral da 
corrupção e do clientelismo na cidade. Açailândia, VOCÊ PODE 
MUDAR! 
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