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Jornal Informativo da Paróquia São João Batista 

N017 -Ano Agosto de 2010 - Açailândia - Maranhão 

Padre Ezequiel: 

Morrer pela Terra, Ressuscitar no Povo 
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Estava no Brasil há pouco mais de um 

ano; assinou oedo demais sua 

condenaçãoà morte. 

Missionário Comboniano, Ezequiel 

Ramin foi morto com33anos, em 1985. 

Na época, a Rondônia estava no meio de 

mil conflitos. Grupos e pessoas poderosas 

disputavam cada palmo de chão. Falava- 

se em desenvolvimento, e em riqueza para 

todos. Na realidade, o cenário era de 

fazendeiros co^fra posseiros, gr/7e/ros 

oo n tra pequei os agriculto res, faze n de iros 

e ma de ire iros oo^fra índios. O missionário 

tomou o lado dos pobres e foi brutalmente 

executado. Vamos conhecer parte da 

carta aberta que seus irmãos missionários 

comboníanos escreveram-Zde, a vinte 

cin co a^ os de se u ma rtfrio. 

Ezequiel, oqueé ressurreição? 
Diga-nos, mártir da luta: como 

acreditarmos na vida quando 

ainda continua tamanha 

violação dos direitos? 

Lembramos de sua paixão pela 

causa dos povos indígenas. Reis 

é, ainda hoje mais de 50% de 

suas terras continua sem 

demarcação. Você deu a vida 

pelo chão de seu povo, mas 

ainda hoje o Brasil é campeão 

mundial na concentração da 

terra. Ainda ressoam suas 

palavras: "muitas vezes sinto 

uma grande vontade de chorar, 

ao ver os qu/Zometros de 

cerca...". 

Ezequiel: como não chorar, 

hoje, enquanto está sendo 

aprovada a reforma ao Código 

Florestal? Isso vai matar as 

florestas e reduzir as áreas de 

preservação permanente! 

Também sua irmã no sangue, 

irmã Dorothy, ainda não 

conheceu justiça e os seus 

assassinos estão impunes, em 

liberdade... Cadê o estado, defensor de 

direitos? Cadê a igreja da libertação pela 

qual você derramou seu sangue? Os 

próprios movimentos sociais, com que você 

tanto trabalhou, hoje, em vários casos 

parecem presos a lógicas de controle e de 

repartiçãodo poder. 

No meio das contradições e falências, 

você costu m ava repeti r que 

44 
trabalhar com os 

pobres é como 

criar primavera ^ ^ 

Acreditamos nessa primavera, padre! A 

vida pulsa nas veias do nosso povo, 

especialmente na resistência e dedicação 

das mulheres líderes de nossas 

comunidades. 

Ainda hoje os olhos do povo iluminam-se 

quando fazem memória de pe. Ezequiel eir. 

Dorothy. Luzes distantes, mas 

permanentes, estrelas fixas no horizonte. 

Sim, nossos povos ainda têm horizonte, 

apesar de tudo. Lutam por mudança, 

acreditam na honestidade, doam-se até o 

fim. Você não imagina, Ezequiel, quanto 

suas palavras fecundam a vida de muitos 

jovens: Tenho a paixão de quem persegue 

um sonho. Essa palavra tem tamanha 

intensidade que, quando a acolho em meu 

animo, sinto que uma libertação sangra por 

dentro de mim". 

Ressurreição é isso, Ezeq uiel: doa r-se com 

alegria para que esse povo viva! Você ainda 

vive, mártir da terra e do sonho de Deus. 

Que essa vida se transmita, apaixonada, 

nas muitas e muitos seguidores de Cristo 

que ainda seguem criando primavera! 
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PERSONAGEM EM DESTAQUE 
Uma vida para 

a missão 

i 

A consagração missionária 

de Irmão Antônio 

Na igreja S. Luzia de Piquiá, no dia 1 de agosto 

2010, ir. Antônio consagrou-se para sempre a 

Deus, ao povo e à missão. Foi uma celebração 

muito linda, enriquecida pela alegria e intercessão 

de muitas pessoas e comunidades. Nossa Voz 

entrevista ir. Antônio para entender melhor o 

sentido dessa escolha de vida. 

Há quantos anos você é missionário 

comboniano? 

Comecei a caminhada com os missionários 

combonianos em 1997. Na Itália, acompanhei por 

um ano o grupo "Jovens e Compromisso 

Missionário", depois iniciei o caminho forma ti vo 

para ser irmão. No ano 2000 ingressei o noviciado 

efiz minha primeira profissão religiosa (os votos de 

castidade, pobreza e obediência) no dia 01 de 

junho 2002, em minha cidade, Mera te. Logo fui 

destinado à Colômbia, na capital do País. Bogotá: 

lá terminei os estudos de ciências religiosas, em 

2006. Minhas peregrinações continuaram: passei 

três meses em Guayaquil (Equador) e finalmente 

em julho de 2006 cheguei ao Brasil. Estudei a 

língua portuguesa e, desde fevereiro de 2007, 

estou morando no Piquiá. Estou nessa caminhada 

hámaisdel2anos! 

O que mais te marcou durante os anos de 

missão? 

Três elementos importantes: 

• a presença constante da Palavra de Deus, 

escrita não só nos livros mas também na história e 

vida do povo 

• a comunidade comboniana, lugar de 

encontro, diálogo, oração e crescimento humanoe 

espiritual. Ninguém evangeliza sozinho: somos 

chamados a evangelizar a partir de uma 

comunidade ecomo comunidade 

• a vida do povo: nesses anos encontrei e 

conheci muitas pessoas, escutei muitas 

histórias... A cada momento, a Palavra de Deus se 

fez vi da, se fez ca rn e. 

Porque essa decisão dos votos perpétuos? 

Simplesmente é dizer que quero continuar a 

caminhada, que a missão a serviço do reino da 

justiça e da paz é o que dá sentido à minha vida. 

Ezequiel da Galiléia 

Ezequiei Ferreira Lisboa, morador do povoado Galiléia, na região do 

Km 30, ganhou o prêmio 2010 "São João e o Meio Ambiente". Dedica-o 

ao pai dele, o primeiro que lhe ensinou a preservar a natureza, onde 

tudoè interligado e tem direito de viver. 

Ezequiel, qual è a historia da Galiléia, região onde vocês vivem? 

Quando chegamos aqui, há 32 anos, era tudo mata. A minha família 

chegou fazendo aberturas, desmaiando, como todos na região. Nossa 

comunidade porém a uma certa altura elaborou um projeto a nível 

comunitário: os moradores começaram a reservar parte da 

propriedade deles ao reflorestamento; chegamos a um total de 40 

hectares de mata plantada! Cada pequena reserva era diferente, por 

isso escolhemos o nome de "Projeto Mosaico". 

Produzimos também mudas de árvores nativas. Uma palavra chave 

de nosso trabalho é "diversificação", ou seja, entender que não è só de 

uma cultura que a gente pode viver. Começamos a respeitar a natureza 

e a proteger sua variedade, construindo no dia-a-dia esse projeto de 

sustentação ambiental. 
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Porque esse tipo de preservação ambiental faz bem ao território? 

O modelo de criação exclusiva de gado é uma via de sustentação 

que não tem futuro: o solo da Amazônia è muito pobre, nesta 

exploração intensiva empobrece-se ainda mais. Ao contrário, a gente 

aqui percebeu que era possível ao mesmo tempo criar gado, peixes, 

abelhas nativas (tiúba, uruçu preta, uruçu boi e uruçu amarela) e uma 

reserva florestal com frutas e árvores nativas da região (jatobá, 

sapucaia, copaíba, ipê, cedro, freijó e muitos outros). 

Quais são as ameaças maiores a esse projeto de 

sustentab iiid ade? 

Tenho medo de duas ameaças: a monocultura, seja eucalipto ou de 

capim, acaba com a vida de uma região. Exaure todas as riquezas da 

terra até deixar só deserto. As queimadas são um perigo enorme para 

todas as pessoas que vivem dos produtos da terra e do mato. Em nível 

de comunidade, graças a um trabalho de educação feito ao longo dos 

anos, decidimos de parar com esta pratica, que pode arrecadar muito 

prejuízo a quem queima e também aos vizinhos. 
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PLEBISCITO POPULAR PELO LIMITE DA PROPRIEDADE DA TERRA 

Na Semana da Pátria 

deste ano, de 01 a 07 

de Setembro, será 

promovido um 

Plebiscito sobre o 

limite da propriedade 

rural no Brasil. 

O Brasil ê o segundo 

país com maior 

concentração de terra 

do inundo, o que 

significa concentração 

do poder político e 

social. O campo e a 

cidade vivem esta 

realidade de exclusão a 

que estão submetidos. 

O plebiscito 

pretende envolver toda 

a população do campo 

e da cidade para 

debater novas 

perspectivas para o 

desenvolvimento rural 

e a necessidade de 

uma Reforma Agrária 

digna, promotora da 

sustentabilidade, do 

fortalecimento social e 

da riqueza da 

agricultura familiar. 

Este plebiscito ê 

promovido por mais de 

quarenta entidades 

sociais, entre as quais 

esta a Câritas 

Brasileira e a Comissão 

Pastoral da Terra. 

É uma iniciativa que 

nasceu do exercício da 

cidadania, não possui 

força de lei, não obriga 

ninguém a aderir: 

simplesmente convida 

as pessoas a 

manifestarem sua 

opinião em torno de 

uma causa de evidente 

importância social para 

o País, como é a 

complexa questão da 

propriedade rural. 

Essa iniciativa foi 

incentivada também 

pela Campanha da 

Fraternidade deste 

ano, que entre as 

sugestões de ação 

concreta recomendou 

a participação neste 

plebiscito, como 

expressão de livre 

exercício da cidadania. 
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QUAL O UMITE'? 

O plebiscito propõe um 

limite de 35 módulos 

fiscais, que ê uma 

referência, estabelecida 

pelo INCRA, que define a 

área mínima suficiente para 

prover o sustento e a vida 

digna de uma família. Varia 

de região para região (entre 

cinco e 110 hectares) e ê 

definido para cada 

município de acordo com a 

situação geográfica, a 

qualidade do solo, o relevo 

e as condições de acesso. 

No Maranhão os módulos 

fiscais variam entre 15 e 75 

hectares e em Açailândia o 

modulo fiscal mais 

freqüente ê de 70 hectares. 

Portanto, o limite da 

propriedade da terra em 

Açailândia seria de 2.625 

hectares 

POR QUE FAVORECER A PEQUENA PROPRIEDADE DA TERRA-? 

A pequena propriedade familiar: 

• Produz a maior parte dos alimentos da mesa dos brasileiros: toda a produção de hortaliças, 87% da 

mandioca, 70% do feijão, 46% do milho, 38% do café, 34% do arroz, 21% do trigo; 58% do leite, 59% 

dos suínos, 50% das aves. 

• Emprega 74,4% das pessoas ocupadas no campo (as empresas do agronegôcio só empregam 25,6% 

do total). 

• A cada cem hectares ocupa 15 pessoas (as empresas do agronegôcio ocupam 1,7 pessoas a cada 

cem hectares). 

• Os estabelecimentos com atê 10 hectares apresentam os maiores ganhos por hectare: R$ 3.800,00. 
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O trem da Vale atravessa Açailândia e 

outros 24 municípios do Pará e 

Maranhão 12 vezes por dia, carregado 

de minério. Passam a cada dia, por 

cima dos barracos de Piquiá de Baixo ou 

ao lado da imensa e caótica Vila 

lldemar, 50 milhões de reais. Esse é o 

valor do ferro que a Vale 

cotidíanamente suga de nossas terras. 

Esse dinheiro está criando conflitos, 

como se pode ler na Carta Aberta da 

Paróquia {quarta de capa). 

Açaflâridíía hospeda Encontro 

Regional dos Atingidos pela Vale 

Há outro trem que passa por Açailândia e pelos municípios cio 

corredor de Carajás. É o trem da organização popular e do 

movimento "Justiça nos Trilhos", que a cada dia se organiza 

mais e articula as comunidades atingidas pelo ciclo da 

mineração e da siderurgia. Nos dias 22 e 23 de julho, multas 

pessoas vieram até nossa cidade: estudantes e professores da 

U FM A de Imperatrlze de São Luís, lideranças das com unidades 

do sul e sudeste do Pará (Ourilândia, Xinguara, Parauapebas, 

Marabá), sindicalistas, assentados do MST, uma delegação de 

Barcarena e Belém, representantes de pastoral de Bom Jesus 

das Selvas e Buriticupu, advogados populares e militantes, 

entre várias outras testemunhas. As famílias de Açailândia, 

com o sem pre, acolhera m de braços abertos 

Um filme para desvendar os crimes da Vale - Assistimosao 

filme "Não Vale", denúncia forte do impacto da mineradora edo 

Programa Grande Carajás sobre nossos territórios, 

trabalhadores e comunidades. Mais tarde, as próprias 

comunidades comentaram o sofrimento das famílias das 

vítimas de atropelamento pelo trem, o conflito pela posse da 

terra nas regiões de mineração, os danos ambientais e a 

mudança irreversível de nossa paisagem e equilíbrio ambiental, 

a raiva de termos uma multinacional tão poderosa e tão pouco 

preocupada para com o povo. A própria política local e estadual 

parece não poder (ou não querer) fazer nada para redistribuir 

melhor os lucros da Companhia! 

"Que trem é esse*?" - Depois do filme, estreou a peça de 

teatro "Que trem é esse?", obra do Jupaz de Açailândia 

(Juventude pela Paz), com a direção de Xico Cruz. Quarenta 

minutos de viagem imaginária ao longo dos trilhos, escutando o 

choro, a raiva e os sonhos do povodas muitas com unidades que 

só vêem o trem passar... e as conseqüências violentas e injustas 

ficarem no meio delas! 0 Jupaz visitou, ao longo dos seis meses 

passados, cada uma das comunidades que agora representa 

durante a peça. 0 teatro não é ficção, mas um meio que 

transporta as pessoas de uma realidade escondida para dentro 

do coração do público. Assim, aos poucos, as comunidades 

atingidas começam a serem enxergadas e a se enxergar como 

sujeitos de direito. Os jovens atores voltarão, nos próximos 

meses, a encontrar cada uma delas (Parauapebas, Marabá, 

Açailândia, Presa de Porco-Buriticupu, Alto Alegre do Pindaré e 

São Luís). 0espelho do teatro servirá para que cada morador se 

reconheça na sua história e naquela, muito parecida, dos outros 

m u n icípios ao I on go dos tr i I hos. 

Produzindo um outro trem - As vítimas do desenvolvimento 

começam a se perceberem como um único corpo que precisa 

levantar a voz e organizar resistência e alternativas! Esse foi o 

objetivo também do segundo dia do "Encontro regional dos 

atingidos pela Vale" em Açailândia: afinar as estratégias para o 

enfrentamento da multinacional. Veja no quadro alguns 

encaminhamentos definidos. Justiça nos Trilhos continua sua 

luta e o "trem da alternativa" corre na direção do respeito 

ambiental, do crescimento sustentável, das oportunidades para 

os pequenos produtores e empreendedores locais, dos d irei tos 

trabalhistas, da vidal 
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Para um mundo plural, sem odios, 

sem armas e sem discriminações 

Alimentando uma cultura de paz, 

construindo novos horizontes 

No eixo da pesquisa sobre a violência 

ambiental, o grupo JUPAZ de Açailândia esta 

trabalhando pelo segundo ano com o 

instrumento do teatro. Na primeira 

apresentação, com a peça "E ao pô voltaremos", 

foram denunciados os impactos ambientais das 

siderúrgicas no povoado do Pequiâ de Baixo. 

Este ano, no terceiro Encontro Jovens 

Nordestinos Pela Paz, foi lançada a nova peça 

Q 

Direção: Xico Cruz 

Elenco: Mikaell Carvalho, Daniela Souza, 

Erica Souza, Renan Santos, Gesivaldo 

Cardoso e Edilane Matias. 

Produção: JUPAZ Açailândia 

O espetáculo "Que Trem ê Esse?" ê o 

resultado de uma pesquisa realizada em varias 

cidades cortadas pela linha de ferro Carajás. 

Trata-se de um projeto nascido em colaboração 

com a Campanha Justiça nos Trilhos, para 

retratar a vida das pessoas que são atingidas 

pela Vale mostrando suas angústias e seus 

problemas sociais e econômicos: todos os 

conflitos, as lamentações e dores pela morte de 

trabalhadores e trabalhadoras e a luta pela 

sobrevivênciaf que seja com a venda de comidas 

no Trem ou tentando ocupar um pedaço de terra 

numa área urbana.) 

Homens e mulheres desejosos de vida, na 

peleja e labuta, sofrendo as mais diversas 

situações de sofrimento, migração, preconceito, 

discriminação, descaso e uma infinidade de 

tormentos. 

E essas pessoas que tipo de trem da vida 

estão a viver? Qual ê o trem da justiça que pode 

amparâ-las? Qual trem da educação, moradia, 

saúde, que recebem? 

O terceiro Encontro de Jovens 

Nordestinos pela Paz realizou-se 

em Timon - MA, de 23 a 25 de 

julho. Participaram também dez 

jovens de nossa cidade. Ao longo 

de três dias foi discutido o 

p ro tago n is mo 

juvenil nas 

Políticas 

Públicas, a partir 

da aprovação da 

Proposta de 

Emenda 

Constitucional 

( P E C ) que 

reconhece a 

juventude como 

sujeito de direito 

pleno. O encontro 

se fechou com a aprovação de uma 

Carta-Comprimisso que propõe 

ações em nível nacional, regional e 

global para acompanhar a agenda 

das lutas pelos direitos e pela 

efetivação de políticas 

públicas de juventude. 

O tema da plena | 

cidadania da juventude foi 

tratado através de varias 

oficinas temáticas, 

visando analisar a 

realidade e as propostas 

juvenis nos âmbitos, entre 

outros, dos Direitos, da 

O que é o JUPAZ? 

paOMÍTODíStR JOVEM/ 

Educação, da Família, do Trabalho, 

das Mídia, etc. 

Tudo isso se traduz, 

concretamente, numa série de 

lutas locais a serem abraçadas, 

tentando fortalecer o trabalho em 

rede e os 

movimentos 

regionais e 

nacionais de 

juventude: 

acompanhar o 

processo de 

aprovação do 

Plano Nacional da 

Juventude e o 

Estatuto da 

Juventude: apoiar 

e engajar-se na 

Campanha Nacional contra o 

Extermínio da Juventude; 

acompanhar o processo de 

votação da PEC da Redução da 

Maioridade Penal. 

3 
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territórios locais. 

JUPAZ significa "Juventude pela Em Açailândia, o grupo JUPAZ 

paz". É uma rede de grupos juvenis esta ativo desde 2006, tendo como 

ligados aos Missionários prioridade a tutela do meio ambiente 

Combonianos, espaço plural de e a amenização da violência no 

crescimento, dialogo e pesquisa, ambiente escolar, 

para a promoção da paz nos 
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Pastoral da Criança, 

exemplo de amor e solidariedade 
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Depois que comecei 

a fazer as bonecas, 

fiquei mais 

tranqüila, serviu 

para mim como 

terapia ' ' 

íí 

>j 

O 

jamais pensei de ser 

capaz de fazer essas lindas bonecas 

"Ser solidário é ser humano; servir ao 

próximo é servir a Cristo". Esta é uma das 

frases que inspiram o trabalho das líderes 

da pastoral da criança, animadas por 

espírito de amor e pelo voluntariado. Esse 

mesmo espírito alimentou mais uma 

iniciativa da Pastoral da Criança da 

Paróquia de São João Batista em 

Açailândia: a "ciranda da salidanedade", 

motivada pela Cáritas de Imperatriz e 

aplicada nas comunidades paroquiais de 

São João, Santa Luzia e Santa Clara (Jacu e 

Vila Maranhão). 

Um grupo de 11 m ulheres encerrou em 

junho a primeira etapa de um curoo de 

confecção de bonecas de tecidos. Durante 

pouco mais de 30 dias, essas mães 

produziram lindas bonecas de pano que 

enriqueceram algumas brinquedotecas da 

pastoral da criança. Assim, as crianças 

reun idas a cada m ês du rante a Celebração 

da Vida poderão divertir-se com brinquedos 

preparados por suas próprias mãesl Essa 

experiência contribuiu ao resgate da auto- 

estma de várias mulheres: "Depois que 

comecei a fazer as bonecas, fiquei mais 

tranqüila, serviu para mim como terapia" 

(Am pa ro, com u n idade S. Cl a ra). 

De bem com a vida - Hoje as mães 

acreditam em sua capacidade de 

produção, como relatou a líder da pastoral 

da criança da comunidade Santa Luzia 

Francis:a B. Miranda: "Estavacomentando 

com meu esposo: jamais pensei de ser 

capaz de fazer essas lindas bonecas. Ele 

até me perguntou: será que tu vai até o fim 

do curso? Pois é, cheguei até o termino do 

curso e não quero mais parar". Os 

membros desse grupo de artesanato hoje 

sentem-se realmente como uma família, 

pensando e tomando suas decisões em 

conjunto. Este curso terá continuidade, 

tornando-se um grupo de produção 

buscando a melhoria das rendas 

familiares dessas mulheres. Vamos 

caminhando nessa ciranda: todos/as são 

convidados a dançar e trabalhar conoscol 

Juntos podemos transformar a realidade, 

acreditando que é com solidariedade que 

se constrói uma nova sociedade. 

Elisangela Silva da Conceição 

Coordenadora da Pastoral da Criança 

da Paróquia São João Batista. 
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Vitória da comunidade: 

Defensoria Pública em Açailândia! 

Se alguém tivesse visitado Açailândia o mês passado, devíamos 

acompanhá-lo até a Vila Maranhão, numa casa cheia de crianças, ao 

redor de um pequeno corpo sem vida. Poucas semanas atras, a nossa 

c/dacfec/iorava por mais um caso de negligência médica que levou a óbito 

anenêAlice. 

Mas se tivesse chegado algumas semanas depois, era preciso leva- 

lo numa outra casa, cheia de gente reivindicando seus direitos. José e 

Aline, pais da pequena Alice, estavam lá, ainda muito emocionados, mas 

com vontade de falar, gritar sua raiva, exigir respeito e Justiça para com 

todas as vítimas do descaso dos órgãos públicos! 

Casa de lei, a Câmara Municipal hospedou no começo de agosto a 

audiência de instalação da Defensoria Pública. E a palavra foi para quem 

há muito íe/npo ficou em silêncio. Ivone falou de sua casa à beira do 

buraco e da família de amigos e vizinhos seus, que amanheceram um dia 

sem teto e tiveram que abandonar Açailândia. 

Elisângela lamentou a humilhação que sofrem os doentes que 

precisam de exames médicos: noites inteiras de vigília, na rua, em fila, 

um atras do outro, esperando conseguir uma das quinze fichas mensais 

distribuídas na manhã seguinte. Albino, no meio de tudo isso, fez 

questão de falar em nome do grupo "Rede de Cidadania", cujo 

compromisso ê exatamente garantir a participação e o controle social da 

sociedade nas políticas públicas. 

Por uma vez, naquela Casa de Leis, a fala dessas pessoas pautou a 

agenda das autor/cfactes. Na total ausência de vereadores ou do poder 

executivo, a defensoria ficou escutando e assumiu um compromisso 

solene: servir ao povo a partir daquilo que ele pede e necessita. 

As entidades e movimentos da sociedade civil estavam presentes, 

celebrando a vitória de sua teimosia em exigir o reconhecimento de seus 

direitos e lamentando que a demora da instalação da defensoria na 

cidade permitiu a impunidade de tantos órgãos responsáveis em 

salvaguardar a integridade dos cidadãos e cidadãs dessa cidade. 

Esperemos que, a partir de agora haja acompanhamento e 

monitoramento do que foi prometido. 

A morte chega violenta e improvisa, faz barulho e ocupa as primeiras 

páginas dos jornais. Mas quando os pequenos se organizam, têm a 

coragem de se expor publicamente, se solidarizam um com o outro, e 

pautam a agenda política de umacidade... signrfícaquea wcfaressuscitai 

Deus dança no meio desse povo, de mãos dadas com a pequena Alice e 

com todas as vftimas. a negligência e a hipocrisia podem matar, mas a fê 

e a resistência da gente não morre não. 

Seguimos, portanto, espalhando sementes de ressurreição! 

Uma comunidade à escuta das demandas sociais 

Rumo a um Centro Sócio-Pastoral no Piquiá 

Desde a constituição do município 

di Açailândia, os bairros de Plano da 

Serra, Piquiá de Cima e Piquiá de 

Baixo sofrem pelo descuido da 

política, agravado pela distância 

geográfica do centro da cidade. A 

recém chegada de um CRAS - Centro 

de Referência de Assistência Social - 

é um sinal de esperança nesse 

sentido, que porém não resolve de um 

dia por outro as numerosas violações 

de direitos, a violência e a pobreza. 

Os coordenadores das pastorais 

sociais e as lideranças de nossas 

comunidades decidiram procurar 

juntos uma estratégia para responder 

às freqüentes demandas de ajuda. 

Nasceu assim um sonho comum... 

O Centro Sócio-Pastoral deverá ser 

um lugar a serviço da área pastoral do 

Piquiá - Plano da Serra, encarregado 

de integrar a demanda social com o 

serviços pastorais da Paróquia, 

oferecendo apoio e orientação ao 

povo. A idéia não é substituir-se às 

instituições e aos serviços sociais, 

mas abrir um canal preferencial e uma 

guia para dialogar com eles, cobrando 

o devido acompanhamento das 
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pessoas. 

Para conseguir tudo isso, a partir 

de nossas pequenas forças, é 

necessário formar uma equipe 

capacitada, que se ponha a serviço no 

CSP. Com a ajuda do Adv. Danilo 

Chammas, assessor jurídico da 

Paróquia, foi definido um percurso 

formativo sobre os direitos e o 

sistema de garantia, para formar 

lideranças comunitárias que sejam 

pontos de referência para a própria 

comunidade (recolhendo solicitações 

e acom panhando os diferentes casos) 

e elo entre a população e as entidades 

responsáveis do Sistema de Garantia 

dos Direitos (SGD) em nível municipal 

e estadual. 

No dia 16 de Julho, no Centro Frei 

Tito, aconteceu o primeiro encontro da 

Escola para Promotores Populares de 

Direito. As aulas continuarão 

semanalmente até o mês de 

novembro e em outubro começarão os 

estágios práticos no CSP. 
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LUCRO DE POUCOS E PESADELO DE MUITOS 

Carta aberta da Paróquia sobre a crise siderúrgica em Açailândia 

Mais uma vez o pesadelo das demissões em massa invade a 

cidadede Tailândia. 

Em 2008, sob o pretexto da crise econômica global, as empresas 

siderúrgicas locais despediram centenas de trabalhadores. Naquela 

época, o Sindicato dos Metalúrgicos denunciou que, apesar disso, os 

que detinham altos cargos de administração continuavam recebendo 

salários pelo menos dez vezes maiores que os dos poucos 

trabalhadores ainda em serviço. 

A Paróquia São João criticava a forte dependência econômica 

açailandense dos interesses das siderúrgicas e da Vale: 

«0 crescimento econômico desordenado e sem planejamento de 

Aça/7ánd/a deve-se a políticas /Vresponsáve/s de f/nanc/amenfos para 

grandes empreend/menfos e propr/efár/os, além da "economia do 

saque" que ao longo dos anos sugou os recursos locais gerando 

poucas oporfun/dades e favorecendo uma minoria que só tem 

acumulado (veja-se o ciclo das made/re/ras, das serrar/as, da 

pecuária, das m/neradoras, das guse/rasj». 

De 2008 até hoje os empreendedores ficaram esperando o 

milagre da retomada do mercado. 

Mas o mercado tem regras cruéis, que a mineradora Vale nunca 

deixaráde aplicar. 
A Vale não tem interesse em respeitar e promover os direitos do 

povo e do meio ambiente. Nos últimos seis meses, aumentou em 
171% o preço do minério de ferro e já está lucrando muito dinheiro 

com as vendas para China. Por isso as empresas siderúrgicas estão 
agora reduzindo cada vez mais as suas atividades. 

Centenas de famílias estão sendo prejudicadas pela violência 
dessas demissões. 

Frente a essa situação, a Paróquia São João Batista, em nome do 
EvangeIho e do povo, denuncia: 

- as siderúrgicas e a Male sugam energias e recursos de 
trabalhadores e do meio ambiente enquanto tudo isso dê dinheiro. 
Quando, porém, os níveis do lucro começam a minguar, tudo é 
abandonado a seu próprio destino. 

- a Vale controla e estrangula as economias de nossas regiões 
com um monopólio irresponsável 

- as s/derurg/oas eximem-se de suas responsabW/dades, q uerendo 
aparecer como vítimas da Vale, quando por décadas lucraram ás 
custas dos trabalhadores e do meio ambiente (em muitos casos sem 
investir em tecnologia, profissionalização e diminuição do impacto 
ambiental) 

- os poderes executivo e legislativo focais nada fizeram para evitar 
esse jogo de demitir e recontratar trabalhadores conforme os 
interesses imediatos das empresas. A resposta da política não pode 
ser mais uma vez a concessão de verbas públicas (dinheiro nosso!) 
para "salvar" o funcionamento das empresas. 0 povo não deve pagar 
essa conta! Suas prioridades são outras: saúde, moradia, educação... 

e propõe: 
- uma negociação imediata entre a Vale, as guseiras, o poder 

público, o setor sindical e outros representantes da sociedade civil 
visando a garantia de empregD em nossa cidade 

- a reconstituição do Fundo de OesenvoMmento regional, a 
partir de uma parcela fixa do lucro anual da Vale, que poderá ser 
usado para manter o equilíbrio em tempos de crise 

- um plano de desenvo/v/mento participativo que preveja 
geração de renda diversificada e políticas de apoio à pequena 
empresa e à agricultura familiar, proteção e recuperação ambiental, 
respeito aos trabalhadores e às vítimas da poluição 

- u ma auditoria qualificada por parte do Ministério Público e do 
Trabalho nos balanços comerciais de todas aquelas siderúrgicas que 
estão fechando ou querendo fechar, para averiguar a veracidade de 
quanto vêm afirmando para embasar suas políticas de demissão 
sumária 

Vamos transformar o pesadelo em sonho, para uma cidade mais 
justa, limpa e sustentável, cheia de oportunidades para todos! 

Açailândia, MA, 30 de Julho 2010 

Coluna do Bá^udo 

Crise das siderúrgicas I - Foi suficiente a 
Vale elevar o preço do minério para os guseiros 
de Piquiá entrarem em parafuso! Nessas horas 
eles esquecem o orgulho pessoal e correm 
atrás do prejuízo. Choram com um, gritam com 
outro, esperneiam, e clamam por todos 'os 
santos'. Estes são 'santos intercessores' que 
moram no senado em Brasília, amigos dos 
presidentes de turno, mas que têm garras por 
aqui e em muitos outros lugares. Vale-me 'são 
José....'! 

Crise das siderúrgicas II - Ando 
preocupado com os meus amigos 
'metalúrgicos' porque tem horas que imagino 
que são os 'novos salva-vidas' para tirar guseiro 
da vergonha da incompetência! A vergonha de 
não ter se preparado, nesses anos todos, para 
enfrentarem como empresários sérios as 
normais crises econômicas. O SIFEMA envia o 
sindicato dos metalúrgicos para ser seu 
em baixador para sensibilizar aqueles graúdos 
de Brasília que sempre estiveram do lado dos 
guseiros para mamarem juntos. Será que os 
meus amigos metalúrgicos deram fé que eles 
não estão nem aí com asfam ílias sem salário e 
sem segurança de Piquiá? 

Muita grana para pouco trabalho! 
Também alguns promotores de Açailândia 
aderiram á TQQ! São os promotores que 
trabalham somente na Terça, Quarta e Quinta! 

r 

O Brasil inteiro conhece essa carga horária 
vergonhosa da maioria dos promotores e juizes 
maranhenses! O pior porém, é que alguns 
promotores daqui aderiram ao 'MAM', ou seja. 
Março, Abril e Maio. Aparecem algumas vezes 
no mês e somem I Os que ficam não mexem nos 
casos assumidos pelos promotores ausentes! A 
Corregedoria do Ministério Público já está 
sabendo. Aguardem! Afinal, tenho bocão para 
que? 

Aos amigos os favores, aos inimigos... os 
rigores da lei'!-O que dizer, então, dos colegas 
dos promotores, os juizes dessa 'nobre 

comarca'? Eles seguram há mais de ano os 
processos dos 'pedófilos chiques' dessa 

cidade. Eu sei que chegam até eles muitas 

representações, mas quando querem eles são 
rápidos para sentenciar 'ladrão de galinha'! Por 
que tanta demora para julgar 'corruptor de 
menores'? Vamos torcer para que os 

'meritíssimos' não esqueçam que são um 
'poder independente'! 

Eleições 2010: a indústria eleítoreíra 
rende! - Números e fotos gigantes com 
'poluição sonora' parecem valer m uito mais do 
que projeto de lei, plano de governo e debates 
com a população. Esta é a indústria da 
máquina político-eleitoreira dos candidatos da 
nossa cidade. Entra eleição, sai eleição 'os 
sujões' estão aí para infernizar a minha e a sua 
vida! Defender o direito ã saúde, proteger 
menores, apoiar desempregado, denunciar 
q ue i m ad a s é 'conve rsa pra boidorm ih. 
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