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Entrevista
O Delegado Eduardo 
Galvão fala sobre a 
segurança na cidade de 
Açailândia.

dar à luz um novo jeito 
de sermos humanos

A posição do 
Ibama sobre a 

Amazônia Legal
Assembléia Paroquial 2008
Prioridades da Paróquia 
2009-2011
Coluna do Bocudo

Igrejas Vivas

À  s vezes a festa do 
Natal é apresentada 
e utilizada como um 
momento mágico e ir-

real. Uma viagem sobre as asas de 
um sonho. Luzes e presentes pare-
cem nos dizer que nos é possível 
conquistar tudo o que queremos. En-
tretanto, parece não passar de mais 
um pretexto para não encararmos 
os dramas e as tragédias do nosso 
cotidiano. E compreendermos que é 
ali que Jesus-esperança vai ter que 
nascer!

Lembrar a dureza do nosso cotidiano 
no período natalino parece ser uma 
forma para tornar indigesta a ceia na-
talina e quebrar o clima de aparente 
harmonia na hora de trocar os pre-
sentes, pelo menos daqueles que po-
dem! Até os anjos de vestes brancas 
e de vozes celestiais poderiam ficar 
revo l ta - dos. Natal 

é sim festa da vida na sua totalidade, 
mas da vida que estamos vivendo, 
aqui e hoje. Aquela vida que não es-
conde e não usa maquiagem para 
disfarçar as rugas da sua dureza, 
embora não ignore também a que 
sonhamos e queremos viver. 

O Natal desse ano não poderá ig-
norar a vida de mais de 120 pes-
soas arrastada junto com a lama 
e os escombros das enchentes em 
várias cidades de Santa Catarina. 
Nem poderá ignorar as lágrimas dos 
que ficaram a reconstruir um futuro 
sempre mais inseguro. Uma tragédia 
anunciada, onde a natureza dura-
mente atacada e deturpada pela mão 
irracional e gananciosa dos humanos 
revolta-se contra eles mesmos. A pa-
lavra “desastre natural” está sendo 
banida, hoje, no planeta. Fica sem-
pre mais comprovado que os huma-
nos são sempre mais a única causa 
de tamanha revolta da natureza!  

O Natal desse ano não poderá servir 
de cortina de fumaça para esconder 

uma crise econômica que já está 
afetando centenas de milhares 
de pais de famílias no Brasil e 
no mundo. Uma crise que vem 
deixando um lastro de insegu-
rança e desconfiança quanto 
à capacidade de os humanos 
se organiza-rem e distribuírem 
seus bens com justiça e equi-
dade. Uma crise, também essa, 

anunciada, aonde a sede de lucro 
sem escrúpulos vem gerando fome 

planetária e guerras sem fim entre os 
próprios humanos. 

O Natal, enfim, deveria ser celebrado 
como momento em que queremos 
encarar tudo o que no mundo está 
ameaçando a vida dos seres vivos e 
a esperança dos mais frágeis e des-
protegidos. Ou seja, a vida dos mil-
hões de “meninos-Jesus” que gos-
tariam de nascer, poder crescer, se 
desenvolver e realizar uma missão 
como humanos/cidadãos, mas que 
não terão essa possibilidade. 

Nós, os cristãos, queremos ser 
aqueles que como Maria, sabem 
“parir” uma nova esperança para a 
humanidade. “Dar à luz” um novo jei-
to de sermos humanos, construindo 
uma nova criação liberta das amea-
ças de tantos Herodes desumanos e 
da hipocrisia de numerosos doutores 
da lei. Uma humanidade que acred-
ite na força dos pequenos, como o 
pequeno de Belém que era tão hu-
mano que só podia ser....Deus!
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O preço do gusa que faz a diferença
O preço do ferro gusa estava pouco tempo 
atrás no patamar dos 900 dólares por tone-
lada. Hoje chegou a valer só 300. O minério 
de ferro permaneceu ao longo de 2008 com 
o preço fixo de 50 dólares por tonelada. Nes-
sas condições só a Vale, por enquanto, tem 
condições de agüentar essa situação, mas o 
valor do produto das siderúrgicas se reduziu 
a um terço do que valia no início do ano. Sen-
do assim, não compensa mais produzir, pelo 
menos até que a crise persistir. 

A crise existe e é vistosa!
A Fergumar praticamente fechou os batentes: 
demitiu 135 funcionários (mais de 80% do 
corpo in-teiro de seus trabalhadores). A Vi-
ena mandou parar um forno e demitiu mais 
de 100 pessoas recém contratadas. O grupo 
Simasa-Pindaré também demitiu 150 pes-
soas. Essas empresas foram pegas de calça 
curta e terão que usar inteligência e criativi-
dade para não ter que fechar definitivamente 
os batentes. 

Exemplo da Gusa Nordeste. Só a Gusa 
até agora conseguiu segurar quase todos 
os trabalhadores, apesar de ter diminuído a 
produção. Isso é um bem. Parece que a em-
presa tem planejamento e sabe enfrentar as 
crises. Por enquanto, em lugar de demitir, to-
mou a iniciativa de transferir os trabalhadores 
para fazerem cursos técnicos no SENAI. Isto, 
em vista de uma capacitação para a con-
strução civil da acearia já em fase de edifica-
ção. Os trabalhadores da Gusa, porém, de-
vem prestar atenção, pois é necessário um 
acordo entre a Gusa e o sindicato dos met-
alúrgicos em vista dessa mudança de contra-
to, para garantir segurança aos trabalhadores 
e evitar que logo sejam demitidos.
 
E a Vale?
A Vale anunciou no começo de dezembro 
1.300 demissões no mundo, sendo a maioria 
delas em Minas Gerais. Outros 5.500 entram 
em férias coletivas escalonadas e 1.200 es-
tão em treinamento para serem realocados 
dentro da Companhia. A reestruturação do 
quadro de funcionários é conseqüência da 
crise financeira internacional e resultado da 
redução das encomendas das siderúrgicas, 
principais clientes da Vale. Atualmente, a min-
eradora tem 62 mil funcionários no mundo.

O sindicato dos metalúrgicos
O presidente do sindicato dos Metalúrgicos 
de Açailândia, José Sampaio, está acom-
panhando de perto a situação da crise que 
envolve as siderúrgicas e os operários. Ele 
se encontra cotidianamente com dezenas 
de trabalhadores em situação de risco. O 
presidente do sindicato considera que até 
pouco tempo atrás eram 4.000 as pessoas 
empregadas diretamente ou indiretamente 
no ciclo do ferro gusa (siderúrgicas, Molifer, 
FAB e outras prestadoras de serviços). Hoje 
se estima que sejam mais ou menos 2.000. 
Ninguém sabe qual poderá ser o tamanho e 
a duração dessa crise.

NOTÍCIAS
SIDERÚRGICAS

Dr. Eduardo, a situação da del-
egacia de Açailândia é preocu-
pante. Quais as suas consid-
erações a respeito?
Até agora nunca medi minhas palavras, todo 
dia falo diante da imprensa, peço socorro e 
não vou me calar diante da situação, apelan-
do com força à Secretaria Estadual de Segu-
rança Cidadã.
Estou trabalhando todos os dias até tarda 
noite e no começo de dezembro, por causa 
de mais fugas, tive duas noites seguidas sem 
durmir.

Tem algum dado para nos mostrar 
a gravidade da situação?
A norma garante para cada preso um espaço 
mínimo de 6m². Aqui em Açailândia em 6m² 
temos 20-25 pessoas! Uma média de 40 pes-
soas ficam todo dia e noite expostos ao sol e 
à chuva. 
Nos últimos dois meses fugiram da delegacia 
34 presos; na segunda metade de dezembro 
estaremos trabalhando com 2 policiais por 
dia, cuidando de 80 pessoas internadas. Sem 
falar que esse não seria o trabalho específico 
da polícia civil!

Qual é o trabalho da polícia civil? 
A polícia civil deve ocupar-se de investigação 
dos crimes mais graves na cidade. Até agora 
mal conseguimos acompanhar os crimes de 
assassinato, temos uma atuação muito fraca 
na investigação do tráfico de drogas, que é a 
praga mais perigosa em nossa cidade, gera-
dora da maior parte de toda violência urba-
na. Nossos homens não estão nas ruas, pois 
precisam ficar na delegacia cuidando dos pre-
sos. Não temos um setor de perícias, não po-
demos gerar provas concretas, os infratores 
mais pe-rigosos ficam livres nas ruas...

Recentemente o senhor, junta-
mente com as associações dos 
comerciantes, alguns vereadores 
e o prefeito de Açailândia, se en-
controu com a secretária de segu-
rança. O que o senhor pede à sec-
retaria? 
Primeiro: uma urgente reforma do prédio da 
delegacia, para acrescentar no mínimo 2 ce-
las e amparar quem está ao ar aberto.
Segundo: passar a custodia dos presos da 

polícia civil aos monitores já contratados e 
formados no Estado (até agora so foram para 
Imperatriz).
Terceiro: aumentar o efetivo dos policiais civis 
em Açailândia.
Quarto: construir rapidamente um Centro de 
Ressocialização maior e mais seguro na cida-
de, com capacidade até 120 pessoas.

E de tudo isso o que conseguiram, 
pelos compromissos da secre-
tária?
Já chegaram 1 viatura civil e 3 militares; foi 
ativado um posto de segurança Sefor atrás 
da delegacia e chegou a força nacional, até 
janeiro. A secretaria prometeu até dia 15 de 
dezembro 15 novos policiais civics para Impe-
ratriz e Açailândia.

E em relação ao novo centro de 
ressocialização?
Fala-se disso desde a primeira audiência pú-
blica na Maçonaria e a Audiência na Câmara 
promovida pelo MP. É imprescindível a vinda 
de um centro de ressocialização, e graças a 
Deus o processo a-vançou bastante. Não vou 
revelar detalhes, mas posso anticipar que já 
o Município adquiriu o terreno para a constru-
ção e possivelmente o Centro estará pronto 
em poucos meses. Não trabalharemos com 
presos de alta pericolosidade, será bem mais 
fácil costruir estratégias de ressocialização.
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Ibama e Amazônia Legal

Qual é o maior desafio em relação à 
nossa região da Amazônia Legal?
Nosso maior problema hoje é agregar valor à 
floresta em pé, fazer com que ela possa gerar 
renda para os proprietários, sem que seja ne-
cessário desmatar. Isto pode acontecer através 
de projetos de manejo florestal não só em gran-
de escala, mas também para os pequenos pro-
prietários rurais. Para tanto, é preciso melhorar o 
sistema de crédito através do Ministério de Meio 
Ambiente e do Programa Nacional de Florestas. 
Hoje em dia as agências locais de banco não fi-
nanciam quem quiser investir em manejo flores-
tal, pois isso só dá renda no longo prazo. Mas o 
futuro vai nessa direção, precisamos abrir 
esses caminhos!

Realmente o futuro está 
nos investimentos flo-
restais. O Estado de 
Minas Gerais está fi-
nanciando os produ-
tores rurais para fazer 
deles ‘Protetores Ru-
rais”. Proprietários que 
recebem incentivo do gov-
erno não para produzir, mas 
para não cutucar muito a terra. Há 
os protetores de água, que cercam 
as nascentes e recebem por ano até 
R$150,00 por hectare protegido e cer-
cado. Há os protetores da vegetação, 
que recebem de R$ 160,00 a R$ 300 
por hectare. 

Isso mesmo! Esses “Protetores Rurais” terão 
mais lucro com a proteção da propriedade do 
que com a atividade agropecuária extensiva 

• No dia 28 de outubro, em vista do 
Dia do Estatuto da Terra, várias en-
tidades em Açailândia e região ocu-
param a mídia divulgando seu ape-
lo “O Maranhão é Amazônia e seu 
povo quer manter sua identidade!”

• No mesmo dia, em João Lisboa, en-
tidades e movimentos da região to-
cantina encontraram o governador 
Jackson Lago e seus secretários. 
O apelo em defesa da Amazônia 
foi entregue ao governador que se 
comprometeu a responder nas pró-
ximas semanas.

• O governador assinou uma carta-
compromisso com a Amazônia Ma-
ranhense que começa com essas 
palavras: “Num momento histórico 
de resistência e luta dos Povos da 
Amazônia Maranhense em face da 
ganância do capital, da miséria e da 
impunidade, representado por suas 
organizações da sociedade civil dos 
vinte e três municípios presentes, 
(...) tornou-se possível um diálogo 
direto com o Governo do Estado do 
Maranhão e todo o seu secretaria-
do”

Continua a luta contra 
a carta aberta dos 

pecuaristas e para a 
defesa da Amazônia

VIVA O MEIO AMBIENTE 

que lhe oferece o rendimento de apenas R$ 
60,00 por hectare por ano. Esse modelo é o 
mesmo utilizado nos EUA há várias décadas. 
O custo-benefício é altamente vantajoso para o 
gestor público que usa o Fundo de Reposição 
Florestal. E os mananciais hídricos se mantêm 
em excelente qualidade, permitindo, assim, o fa-
moso e consagrado hábito norte-americano de 
beber água diretamente da torneira.

Recentemente os pecuaristas da região 
tocantina escreveram uma carta aberta 
querendo tirar a maior parte do Maran-
hão da Amazônia Legal. Logo, mais de 
50 entidades locais e nacionais reagi-
ram e se opuseram com força a esse 
movimento. Como o Ibama considera 
esse conflito?

O dos pecuaristas é um movimento legitimo, 
como qualquer outro segmento social. Política 
e socialmente falando é totalmente legal. Já as 
reivindicações que fazem não têm embasamen-
to legal, pois uma Lei Estadual não pode criar 
mecanismos mais flexíveis de uma Lei Federal. 
A região tocantina pertence à Amazônia Legal e 
o Código Florestal determina que tem que haver 
uma área de reserva legal de 80%. Não pode 
uma Lei Estadual abaixar esse nível a 35%. 
Conforme essa lei, o Ibama está fiscalizando e 
emitindo multas de 5 mil Reais por hectare de 
área desmatada, fora os 20% permitidos. Se o 
proprietário for reincidente, a área é tomada. É 
o plano de combate ao desmatamento da Ama-

zônia.

O problema de sempre é a 
fiscalização...

Realmente. O Ibama tem 19 
funcionários e 50 municípios 
para acompanhar. Diga-me 
como podemos fazer...?

Orlando Assunção é engenheiro florestal por formação, trabalha como analista ambiental há 25 anos, 
sendo 15 destes dedicados à região da Amazônia Legal. Já teve experiência de trabalho no Ministério do 

Meio Ambiente e atualmente atua na Gerência Regional do IBAMA, em Imperatriz.
Nossa Voz enviou o jovem Gabriel Mota Paiva para entrevistá-lo.

Orlando Assunção (Engenheiro Florestal)

Gabriel (Entrevistador)

- � -



A  çailândia é uma das cidades mais 
ricas do estado do Maranhão. É 
uma cidade que, pela sua locali-
zação, tem uma importância es-

tratégica muito grande nos planos de desenvol-
vimento das grandes multinacionais e da Vale, 
principalmente. É em Açailândia que a Estrada de 
Ferro Carajás (EFC) conecta-se com a Ferrovia 
Norte-Sul. A ampliação desta última linha de trem, 
que pretende unir Goiânia/GO a Belém/PA, é tida 
como um dos projetos prioritários de infra-estrutu-
ra a ser levado a cabo no Brasil. O agronegócio 
será o grande beneficiado disso. Também é neste 
Município que se dá o entroncamento da Rodovia 
Belém-Brasília (BR-010) com a BR-222, que vai de 
Fortaleza/CE a Marabá/PA. Isto permite uma co-
municação/conexão rápida e vantajosa.

A população de Açailândia (MA) tem sido em 
sua grande maioria vítima de várias formas de de-
gradação do meio-ambiente. Entre todos os muni-

cípios cortados pela EFC, Açailândia constitui-se 
em um caso bastante emblemático. Ela conden-
sa em uma só área vários tipos de situações que 
comprometem o bem-estar da população: minera-
ção, desflorestamento, monocultura de eucalipto, 
poluição provocada pelas siderúrgicas e carvoa-
rias, trabalho escravo, miséria, desnutrição, explo-
ração sexual infantil. O que poderia ser fonte de 
renda, emprego e desenvolvimento econômico e 
social transforma-se em um atentado permanente 
ao futuro desse povo. 

A partir dos desafios que a realidade apre-
senta os Missionários Combonianos lançaram no 
final do ano 2007 a Campanha “Justiça nos tri-
lhos”. Formou-se então uma rede de entidades na-
cionais e internacionais que, a partir de estudos, 
pesquisas e trabalhos de informação e formação 
para com o povo que mora ao longo dos trilhos, 
pretendem fazer pressão sobre a Companhia Vale 
para que ela:

•	Pague	 as	 devidas	 indenizações pelos danos 
causados pelo trem: atropelamentos de pessoas 
e animais, transtornos provocados nos povoa-
dos que ficam à margem da ferrovia, etc.

•	Cumpra	 com	 as determinações legais que a 
obrigam a praticar as	Compensações	Ambien-
tais, ou seja, formas de indenização obrigatórias 
toda vez que é concedida a licença de funciona-
mento a um empreendimento produtivo.

•	Reconstitua	 o	 Fundo	 de	 Desenvolvimento 
que a Vale tinha quando era estatal e que foi 
substituído com a criação da Fundação Vale. A 
sua finalidade visa uma efetiva redistribuição do 
lucro para as populações que moram ao longo 
da EFC. O novo fundo de Desenvolvimento de-
verá ser gerenciado com a participação da so-
ciedade civil organizada.   

Justiça nos Trilhos
“As veias abertas de América Latina”

e a Companhia Vale.

E  duardo Galeano é um dos maiores e mais famosos es-
critores viventes de América Latina e em um dos seus 
livros de maior sucesso explica o que aconteceu com as 
riquezas do continente americano. Descreve muito bem o 

“saque” que as potências e colônias européias fizeram desde a “desco-
berta” até os nossos dias.  Galeano utiliza as imagens das veias aber-
tas por onde corre o sangue das riquezas. As populações originárias 
da América Latina só podem ficar olhando o próprio sangue que lhe é 
sugado. Enquanto alguns ficam se enriquecendo sugando o sangue da 
vida, elas ficam sempre mais na pobreza e na miséria. Parece uma re-
alidade de outro mundo ou de outros tempos, mas também Açailândia 
e Piquiá são um espelho das “veias abertas da América Latina”.

A nossa realidade e a Campanha
“Justiça nos Trilhos”

A Estrada de Ferro Carajás (EFC)
• Inaugurada em 28 de fevereiro de 1985. 

• 892 km de extensão e corta 25 municípios (4 do Pará e 21 do Mara-
nhão) com uma área de 63.400 Km2 e uma população de 2.200.409 
(IBGE 2006) 

• Ao longo da EFC opera a Companhia Vale do Rio Doce (Vale), por meio 
de concessão efetuada pela União em 1976 e renovada em 1997 por 
mais 30 anos, imediatamente após a privatização da companhia. 

• Além de minério de ferro e manganês, a EFC transporta anualmente 
toneladas de outros minérios e também produtos como madeira, cimen-
to, bebidas, veículos, fertilizantes, combustíveis, produtos siderúrgicos 
e agrícolas, com destaque para a soja produzida no sul do Maranhão, 
Piauí, Pará e Mato Grosso.

• A cada dia, ao longo da EFC, passam 27 trens de mais de 300 vagões 
cada um transportando minério.

• O minério transportado pelo trem é inteiramente destinado a exporta-
ção, sendo Estados Unidos, China e Japão os maiores compradores.

• Cada dia de transporte de minério ao longo da EFC gera para a Com-
panhia Vale um lucro de 15 milhões de Reais.

• Missionários Combonianos Brasil Nordeste
• Fórum Carajás
• Sociedade Maranhense dos Direitos Humanos
• Caritas regional Maranhão e Pará
• Sindicato dos ferroviários de Pará, Maranhão, 

Tocantins
• CUT Maranhão

• Fórum Reage São Luis
• Dioceses de Imperatriz e de Viana
• Associação juízes pela democracia
• Ibase  (Instituto Brasileiro de Analise Sócio 

Econômica, Rio de Janeiro)
• FAOR (Fórum Amazonia Oriental)
• Pesquisadores UFMA, UEMA

• NAJUP (Núcleo Assessoria Jurídica Popular, 
São Luis)

• Movimento pelas Serras e Águas de Minas
• Rede Brasileira de Justiça Ambiental 
• Articulação Siderurgia
• Centro Nuovo Modello di Sviluppo (Itália)
• United Steel Workers (Canada)

Entidades que fazem parte da Campanha
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Fórum Social Mundial em Belém
O  

Fórum Social Mundial é uma ocasião 
única de encontro dos povos do mun-
do inteiro. Pessoas, movimentos e 
grupos em luta, acreditando que “Um 

outro mundo é possível”, como bem explicam os 
dez objetivos específicos do FSM de Belém.

O FSM acontece a cada dois anos. A última 
edição realizou-se em Nairobi (Quênia, África). Em 
Janeiro de 2009 o FSM está de volta ao Brasil, em 
Belém do Pará. O mundo inteiro vai chegar bem 
próximo de Açailândia!

Será uma edição especial do Fórum, com 
um cuidado particular para com a Amazônia e o 
meio ambiente. A Paróquia São João Batista par-
ticipará diretamente, ainda mais porque tem entre 
suas prioridades a defesa da vida e do sopro cria-
dor de Deus. Na ocasião, Açailândia e o Maranhão 
apresentarão ao Fórum a campanha “Justiça nos 
Trilhos”, bem explicada na página ao lado. 

Um grupo de seis jovens do Jupaz (Juventu-
de pela Paz) representará nossa cidade no Fórum 
Social Mundial. Além disso, todos os missionários 
combonianos da Paróquia estarão lá para levar 
ao conhecimento do mundo a difícil situação do 
nosso povo e os graves conflitos do dia-a-dia (po-
luição do ar, da água e da terra, trabalho escravo, 
falta de perspectivas).

Açailândia será conhecida no FSM também 
como uma cidade que luta, que busca melhoras, 
que levanta sua voz e tem propostas interessantes 
para a vida de toda a criação. 

Depois do FSM, uma delegação internacio-
nal visitará a nossa cidade e Paróquia por alguns 
dias, juntamente ao querido pe. René!

Dez objetivos específicos do FSM de Belém:
1 - Pela construção de um mundo de paz, 

justiça, ética e respeito pelas espirituali-
dades diversas, livre de armas, especial-
mente as nucleares;

2 - Pela libertação do mundo do domínio do 
capital, das multinacionais, da dominação 
imperialista patriarcal, colonial e neo-colo-
nial e de sistemas desiguais de comércio, 
com cancelamento da dívida dos países 
empobrecidos;

3 - Pelo acesso universal e sustentável aos 
bens comuns da humanidade e da nature-
za, pela preservação de nosso planeta e 
seus recursos, especialmente da água, das 
florestas e fontes renováveis de energia;

4 - Pela democratização e descolonização do 
conhecimento, da cultura e da comunica-
ção, pela criação de um sistema compartil-
hado de conhecimento e saberes 

5 - Pela dignidade, diversidade, garantia da 
igualdade de gênero, raça, etnia, geração, 
orientação sexual e eliminação de todas as 
formas de discriminação e castas (discrimi-
nação baseada na descendência);

6 - Pela garantia (ao longo da vida de todas as 
pessoas) dos direitos econômicos, sociais, 
humanos, culturais e ambientais, especial-
mente os direitos à alimentação (com ga-
rantia de segurança e soberania alimentar), 
saúde, educação, habitação, emprego, tra-
balho digno e comunicação;

7 - Pela construção de uma ordem mundial 
baseada na soberania, na autodetermina-
ção e nos direitos dos povos, inclusive das 
minorias e dos migrantes;

8 - Pela construção de uma economia de-
mocratizada, emancipatória, sustentável e 
solidária, com comércio ético e justo, cen-
trada em todos os povos;

9 - Pela construção e ampliação de estruturas e 
instituições políticas e econômicas (locais, 
nacionais e globais) realmente democráti-
cas, com a participação da população nas 
decisões e controle dos assuntos e recur-
sos públicos.

10 - Pela defesa da natureza (Amazônia e out-
ros ecossistemas) como fonte de vida para 
o Planeta Terra e aos povos originários do 
mundo (indígenas, afro-descendentes, trib-
ais, ribeirinhos) que exigem seus territórios, 
línguas, culturas, identidades, justiça ambi-
ental, espiritualidade e bom viver.

- � -



DIREITOS EM DIA
ELEIÇÕES MUNICIPAIS: REFLETIMOS JUNTOS

Pe. Cláudio, o senhor conhece e acompanha 
muitas comunidades e municípios do Maran-
hão. Como avalia as últimas eleições munici-
pais e seus resultados?
É bastante arriscado fazer um balanço dos resul-
tados das eleições municipais a partir simples-
mente dos números e das percentagens. Seria 
interessante ler através dos números, intuir as 
dinâmicas dos diferentes grupos e partidos alia-
dos.  Compreender o porquê de determinadas 
promessas e descobrir os compromissos assum-
idos para ‘conquistar’ o voto dos eleitores. Elogio 
Nossa Voz que tenta fazer isso em Açailândia 
publicando as prestações de conta dos políti-
cos recém-eleitos: pelo menos, assim podemos 
entender as forças e os recursos que cada pes-
soa ou grupo levanta para conseguir uma vitória. 

Mesmo assim, há algo de muito interessante nas últimas eleições no Ma-
ranhão. 

O que o senhor achou mais interessante nessas eleições?
Ouçam vocês também o que eu ouvi, em Santa Luzia do Paruá, da boca 
de um eleitor a um candidato a vereador: “È o único dia em que estou 
valendo alguma coisa! Quanto me dá para votar em você?” Não é as-
sustador? Visitei sete cidades no interior do estado logo após as eleições 
e ouvi inúmeros relatos de eleitores que na proximidade do pleito procu-
raram candidatos para negociar o voto-mandato. Nas eleições anteriores 
era principalmente o candidato que procurava o eleitor, mas agora a situa-
ção parece invertida. Talvez devido às mini-reformas eleitorais que são um 
pouco mais rígidas com os candidatos, é o eleitor que se sente na obriga-
ção de não deixar passar em branco a ocasião das eleições! Desvenda-se 
uma “diabólica sintonia”, uma triste cumplicidade entre eleitor-eleito para 
perpetuar formas de barganhas eleitorais. O voto continua sendo uma 
moeda de troca super-valorizada no grande e competitivo mercado da 
democracia representativa.

O que o senhor acha dos partidos e da ‘fidelidade partidária’?
É difícil hoje em dia identificar uma determinada administração municipal 
de direita ou de esquerda a partir do plano de governo, das suas formas 

de participação/elaboração de prioridades, do rigor na sua gestão dos re-
cursos públicos, da transparência na sua prestação pública das contas. 
Onde estaria hoje, por exemplo, o “ser PT”, ou o “ser PSDB”, ou o “ser 
PMDB”... ou seja, aquilo que chamamos de identidade partidária, própria e 
exclusiva e que a diferencia dos demais?! O que parece unificar todos os 
candidatos são as mesmas práticas culturais de conceber o mandato, de 
conquistar o voto, de conseguir uma candidatura no partido (não importa 
qual). Sem chegar a dizer que “os políticos são todos farinha do mesmo 
saco” como se costuma dizer, não há como negar que hoje é impossível 
detectar a identidade partidária específica de cada administrador. 

Uma eleição municipal envolve o povo muito mais do que a federal/
estadual: os interesses em jogo são mais próximos, evidentes e ime-
diatos. Em função disso, na opinião do senhor, essa rodada eleitoral 
ajudou o povo do Maranhão a fortalecer sua consciência crítica e sua 
autonomia? 
Não quero comentar os casos nacionalmente notórios de São Mateus ou 
Benedito Leite em que o vandalismo alcançou níveis inéditos. Há, porém, 
uma série de manifestações agressivas que ocorreram em numerosas ci-
dades do nosso Estado. Isto, embora não represente nenhuma novidade 
no currículo desse Estado, gera para mim duas reflexões. A primeira: na 
política municipal continua a lógica da competição mais vulgar: parece ha-
ver somente um ganhador e um perdedor, é a lógica do  “ou eu, ou você”, 
com estratégias de boicote, acusações e críticas caluniosas, agressões 
verbais e até físicas, etc.

E a segunda reflexão?
A máquina administrativa municipal ainda mantém um poder enorme de 
distribuir cargos, empregos, favores, proteções. Este é o maior motor im-
pulsor da economia local, regenerador das relações sócio-políticas. O ci-
dadão comum recorre à máquina política local para se sentir reconhecido, 
seguro e protegido. É um cidadão que não se esconde, que não coloca a 
máscara. Toma partido, pois ele opta claramente em favor de um candida-
to e contra o outro. Só agindo assim, de forma clara, é que poderá contar 
com possíveis benesses por parte do eleito que ele apoiou. 
O eleitor, pelo menos no tempo da campanha e logo depois, percebe que 
não está só, abandonado, invisível e anônimo, mas “alguém” irá olhar 
para ele. Nem que seja por um dia, alguém se “interessou” por ele. Por um 
curto período terá a sensação de sentir-se “vencedor”. E isto basta!

 Entrevista com Pe. Cláudio Bombieri, Missionário Comboniano

Candidato Cargo Votos Dinheiro
arrecadado Maiores patrocinadores Gastos de campanha Maior gasto

Ildemar Gonçalves Prefeito 30.733 680.916 reais Milenium Veiculos  / Ebes Engenharia
Tocauto caminhões / Gusa Nordeste 680.915,30 reais 216.500 reais (produção de progra-

ma de radio, televisão ou Vídeo)

Aluisio Vereador 2.557 45.275 reais Comité Finan. PSDB / Super Posto Econo. 45.226,45 reais 11.850 reais (publicidade por maté-
rias impressos)

Hélio Santos Vereador 2.542 43.275 reais Comité Finan. PSDB / Super Posto Econo. 43.224,20 reais 11.405 reais (publicidade por maté-
rias impressos)

Juscelino Oliveira Vereador 2.270 79.006 reais Comité Finan. PSDB / Super Posto Econo.
Joselia Santos / T. Ferreira Transp. 78.972 reais 26.140 reais (publicidade por maté-

rias impressos)

Fábio Pereira Vereador 1.728 29.275 reais Comité Finan. PSDB / Maria Elizandra Paiva 29.255 reais 7.950 reais (publicidade por carro 
de som)

Paulo Canarana Vereador 1.670 30.725 reais Comité Finan. PSDB 30.708,44 reais 7.289,44 reais (Combustíveis e lu-
brificantes)

Irmão Carlos Vereador 1.428 29.160 reais Comité Finan. PSDB 29.114 reais 11.190 reais (publicidade por maté-
rias impressos)

Marquinho Vereador 1.314 10.785,85 
reais Tecnofarma / Tecnolab 10.785,85 4.105 reais (publicidade por maté-

rias impressos)

Canela Vereador 1.222 28.538 reais Comité Finan. PSDB 28.477,90 reais 7.200 reais (publicidade por carro 
de som)

Junior meu garoto Vereador 1.194 52.179 reais Comité Finan. PSDB
Grafica e Editora junior 52.179 reais 11.890 reais (publicidade por carro 

de som) 

Bebezão Vereador 929 22.940 reais Ildomar de Oliveira e Silva 22.940 reais 9.462 reais (serviços prestados por 
terceiros)

Marcio do Forum Vereador 685 7.211,40 reais Arleide Gomes
Comité Finan. PRB 7.211,40 reais 3.165 reais (publicidade por maté-

rias impressos)

ELEICÕES 2008: Prestação de conta dos eleitos

Dados fornecidos pela Justiça Eleitoral, TRE Açailândia
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D  
eus tem um sonho: 
que todos seus fil-
hos e filhas sejam 
felizes e colaborem 

com Ele para que a vida cresça, 
neste grande casa que é o mundo. 
Continuando a sonhar com Deus, os 
Missionários Combonianos presen-
tes em Açailândia e a Associação 
de Moradores de Piquiá tomaram a 
iniciativa de organizar o seminário 
“Justiça nos trilhos – A Vale e as ve-
ias abertas” a fim de abrir uma dis-
cussão sobre o impacto local causa-
do pelo Programa Grande Carajás 
na extração de minérios, em escala 
industrial, para o abastecimento do 
mercado internacional.

Realizado no Piquiá (Escola Municipal Dar-
cy Ribeiro) durante todo o dia 11 de Outubro, o 
seminário ocorreu durante a Caravana dos Di-
reitos Humanos, com a presença de represent-
antes das Secretarias Estaduais de Direitos Hu-
manos, Educação, Promoção Social, Saúde e 
Segurança Cidadã. Estavam presentes também 
líderes comunitários de Buriticupu, Bom Jesus 
das Selvas, Santa Luzia, Marabá, São Luís e 
Belém, além de representantes de associações, 
políticos, professores, estudantes e a comuni-
dade do pequeno distrito industrial.

O seminário abriu-se com as exposições 
do representante do Centro de Defesa da Vida e 
dos Direitos Humanos, Antonio Filho, e do presi-
dente da Associação dos Moradores de Pequiá, 
Edvar Dantas Cardeal. Em suas falas, ambos 
abordaram os conflitos locais gerados com a 
chegada das siderúrgicas, o que motivou 21 
famílias, em 2005, a recorrerem à Justiça contra 

a siderúrgica Gusa Nordeste S/A.
O Ministério Público Estadual prestigiou 

o evento, através da participação de Fernando 
Barreto Junior, coordenador do Centro de Apoio 
Operacional do MPE sobre as questões de meio 
ambiente, e do promotor de Justiça da Comarca 
de Açailândia, Marco Aurélio Ramos Fonseca.

O Ministério Público Federal igualmente se 
fez presente nas pessoas dos procuradores da 
República Alexandre Silva Soares (São Luís) e 
Flauberth Martins Alves (Imperatriz). 

Barreto reconhece que a produção de fer-
ro-gusa é uma das mais poluentes: por isso está 
colocada no ‘terceiro mundo’. Trata-se de uma 
atividade industrial incompatível com a mora-
dia. No Plano Diretor do Município de Açailândia 
deve-se prever uma solução a esse problema: 
não adianta só colocar filtros, não é possível al-
gum tipo de convivência entre as empresas e a 
população.

Por isso o Município, ao dizer de Barre-

to, tem a obrigação –com onus do 
empreendedor- da regularização 
fundiária dos moradores. Em outras 
palavras, “se ficam as siderúrgicas 
não podem ficar os moradores”. E 
o Município deve oferecer uma área 
com serviços urbanos de qualidade: 
água, transporte, fácil acesso às es-
colas, etc.

Essas cobranças devem chegar 
também à Secretaria de Estado: 
precisa cobrar uma audiência direta 
com o Secretário de Meio-Ambiente, 
inclusive para estudar formas de 
compensação ambiental para o im-
pacto causado ao longo de 20 anos. 
Há a possibilidade da criação de Uni-
dades de Conservação e também da 

aplicação do princípio ‘poluidor-pagador’: o Es-
tado tem a autoridade para impor essas multas. 
Barreto conclui que esse trabalho pode e deve 
ser repetido em todos os municípios ao longo 
dos trilhos. 

O vice-prefeito eleito, Antônio Irismar, re-
conhece que a situação ao longo dos anos per-
maneceu grave e até piorou. Dispõe-se a criar 
um grupo de trabalho coordenado pelo MP, jun-
tamente às siderúrgicas e à Vale, para encamin-
har uma resposta séria e definitiva a esse prob-
lema. 

19 de julho do ano 2005. Trata-se de uma 
data muito importante para os moradores do 
Distrito Industrial do Piquiá. Naquele dia aconte-
ceu o seminário” RECONSTRUINDO PIQUIÁ”, 
o primeiro seminário programático do povo-
ado. Estavam presentes muitas autoridades, 
deputados federais, secretários municipais, 
vereadores, presidente do SIFEMA, presidente 
da OAB, presidente do sindicato dos metalúr-
gicos e muito povo. 

Todos os problemas do povoado são dis-
cutidos e várias propostas são sugeridas.  A 
saúde encabeça a lista. Entre as muitas reivin-
dicações a população se queixou pela falta de 
uma ambulância que permanecesse no hospital 
e que servisse para o transporte dos doentes 
até o Hospital Municipal. De lá para cá a luta do 
povo nunca tem parado e algum resultado se 
viu. As siderúrgicas doaram uma ambulância e 
o município comprometeu-se com os gastos de 
manutenção e de gasolina para o seu funciona-
mento. Mas os problemas com esse transporte 
continuam.

O funcionamento do posto de saúde conti-
nua sendo um dos maiores problemas e é uma 
constante “dor de cabeça” para quem mora no 

Piquiá. São contínuas as reclamações de mau 
funcionamento e de atendimento precário. Um 
dos maiores problemas é a falta de ambulância 
quando alguém precisa. Os funcionários do pos-
to, quando procurados, nunca sabem onde está 
a ambulância. Não sabem quando ela volta e 
não existe a possibilidade de se comunicar com 
os motoristas. Parece que no Posto de Saúde de 
Piquiá a desinformação seja total. Não há regras 
e controle quanto à utilização da ambulância de 
Piquiá. É muito freqüente encontrá-la nas ruas 
da cidade parada em frente a bancos ou lojas. 
Tem-se impressão que ela está sendo utilizada 
para serviços administrativos do posto de saúde 

e não para estar de plantão para socorrer quem 
precisa ser atendido no Hospital Municipal.

Ultimamente a situação desandou de vez. 
Um dos motoristas foi encontrado totalmente 
embriagado e sem condições de poder dirigir na 
frente de um bar no Plano da Serra. A paróquia 
São João Batista escreveu uma carta de pro-
testo à Secretaria de Saúde do Município e in-
formou sobre do fato também a delegacia da 
Policia Civil e o Ministério Publico.

A Secretaria respondeu dizendo que ia en-
caminhar um procedimento administrativo para 
o motorista, mas não respondeu às outras per-

guntas que a paróquia tinha colocado na carta 
como, por exemplo, comunicar quais as regras 
de funcionamento e como é feito o controle da 
ambulância. Com a falta de respostas a esses 
questionamentos foi dirigido um novo ofício à 
Secretaria da Saúde, assinado por mais de 50 
moradores. Nele se pedia uma reunião pública no 
Piquiá, com a presença do Secretário de Saúde 
do Município para que sejam tomadas medidas 
enérgicas e efetivas de melhoria no atendimento 
do sistema de saúde. Até o presente momento 
nada foi feito. A luta do povo de Piquiá não vai 
parar por aqui.

AMBULÂNCIA, PARA QUEM E PARA QUÊ?

NÃO PODEMOS CALAR AQUILO QUE VIMOS E OUVIMOS
O seminário de Piquiá sobre a violência ambiental

DIREITOS EM DIA
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Piquiá de Baixo respira melhor! Com o desliga-
mento de vários altos fornos das siderúrgicas as pessoas 
de Piquiá de Baixo já perceberam que a qualidade do ar 
está infinitamente melhor. Coisa que não acontecia há mui-
tos anos! Se de um lado é algo positivo, do outro é sinal 
de que a crise vem chegando e outras coisas ruins estão 
por vir. Quem sabe que ao superarmos mais essa crise 
tudo poderá ser recomeçado com uma atenção especial 
para com a saúde e a qualidade de vida dos moradores 
de Piquiá?

Alguém acredita nesses gastos? Foi divulgada a 
lista dos gastos de campanha dos eleitos de Açailândia. 
Andei por aí, pelas ruas da cidade para ouvir alguns co-
mentários a respeito. Engana-se aquele que acha que eu 
sei só botar o bocão no mundo: eu sei ouvir, também. Pas-
mem! Não encontrei um cidadão de Açailândia que acre-
ditasse que os números fornecidos pelos eleitos à justiça 
eleitoral fossem verdadeiros. “Todos gastaram 4-5 vezes 
mais daquilo que eles falaram, e olha aí!”, era a resposta 
dos meus entrevistados. Essa ninguém vai engolir! 

Eleitor e cidadão por dia? Muitos cabos eleitorais 
ficaram decepcionados com muitos eleitores. Acusam os 
eleitores de não serem fiéis e não manterem a palavra 
dada. Ora, alguém viu político manter as promessas fei-
tas? Quem são esses caras que têm moral para falar isso? 
O que está havendo é uma crescente percepção de que 
política é negócio mesmo! Jogar limpo parece não valer 
mais a pena. É tirar proveito mesmo! Sem regras, nem 
ética, ninguém é de ninguém em época de política. Quem 
perde é a cidade e aqueles cidadãos que ainda acreditam 
na política séria!

Maranhão quase campeão em desmatamen-

tos e queimadas. De acordo com a pesquisa do IBGE 
(sexta feira 12), o Maranhão é o quarto estado em ocorrên-
cias impactantes de alguma alteração observada no meio 
ambiente, com 209 registros. As alterações mais comuns 
verificadas no estado foram as queimadas e os desmata-
mentos com 191 e 184 registros respectivamente. Nesses 
dois tipos de registro o Maranhão foi o segundo estado do 
Nordeste. O primeiro colocado foi à Bahia que registrou 
382 registros no caso de desmatamento e 259 no caso 
das queimadas. 
Ser profetas, hoje! 
Nos dias de 20 a 23 de Novembro, o biblista Sandro Gal-
lazzi discutiu e estudou detalhadamente os textos profé-
ticos com mais de 25 leigos de Açailândia, Timon e São 
Luís. Objetivo do curso, promovido pelos Missionários 
Combonianos, era mostrar que profeta é aquele que se 
compromete com o projeto de Deus e, portanto, aquele 
que defende a causa dos pobres, facilmente vitimas do 
abuso dos poderosos. Graças a Deus ainda temos profe-
tas que não têm papas na língua na hora de denunciar e 
anunciar.

T   ínhamos atrás de nós uma 
caminhada grande, teste-
munhas apaixonadas, ex-
periências preciosas. Era 

necessário avaliar o que está dando certo e o 
que pode melhorar. Precisamos sempre nos 
escutar, aprender uns dos outros, sentir que 
somos comunidades membros de um mesmo 
corpo: a Paróquia.

Por isso convocamos mais uma Assem-
bléia Paroquial.

Foram quatro dias de alegria, partilha, 
encontro, oração, debate. 

A segunda noite cultural da Paróquia ofe-
receu a um publico numeroso o que de melhor 

as comunidades realizaram ao longo do ano: 
dança, teatro, coreografias de crianças e ado-
lescentes. Parabéns para todos e todas!

Mas a assembléia tinha como objetivo 
maior a definição das prioridades de ação 
para os próximos três anos: era preciso res-
peitar a identidade e espiritualidade de cada 
um, indicando porém o caminho comum e um 
compromisso firme, igual para todos e todas.

Discutimos, formamos grupos, escuta-
mos a opinião do povo... e finalmente a as-
sembléia soberana decidiu! Nossa Voz com 
orgulho oferece aos leitores e a todos os 
membros das comunidades as prioridades 
escolhidas.

Assembléia Paroquial 2008
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1. Promover e defender a cidadania ple-
na de todos cidadãos e cidadãs, seus 
direitos fundamentais e a participação 
integral em todas as instâncias soci-
ais (conselhos municipais, políticas 
públicas, etc.) 

2. Defender e reconstruir o meio ambi-
ente, espaço visível do sopro criador 
de Deus, mediante projetos, cam-
panhas, mobilizações, informações a 
fim de que os humanos se eduquem 
a garantir vida plena a todos os seres 
vivos.

3. Revitalizar as pequenas comunidades 
de base já existentes e criar outras 
onde se faz necessário, através dos 
grupos bíblicos nas casas, das celeb-
rações de rua na cidade, da troca de 
visita entre comunidades, das Santas 
Missões Populares. 

4. Investir com competência nos meios 
de comunicação populares (tevê, rá-
dio, jornais, liturgia inculturada e cria-
tiva...) para um  grande mutirão em 
favor da vida, da justiça e da paz.

Prioridades da
paróquia 2009-2011


