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A Paróquia e as eleições

Qual é o lugar da Igreja nessa cam-
panha política? Alguns cobram a 
Igreja por não assumir uma posi-

ção clara, não indicar um ‘seu’ candidato 
de confiança.

Dizem que a Paróquia acaba ficando 
‘em cima do muro’, ao invés de ‘mergu-

lhar na luta’, assumir de cara a disputa 
de partido, promover uma pessoa que 
defenda ‘os nossos interesses’. Assim 
fazem as outras igrejas, parece: cada 
uma tem os seus candidatos, na convic-
ção que, se ganharem, eles vão ‘puxar 
brasa para a nossa sardinha’.

Não é bem isso o sentido mais pro-
fundo da política, nos parece: política 
não é puxar brasa para nós, deixando 
outros sem fogo. Política é administrar o 
bem de todos e todas, sem exclusões ou 
preferências.

A Paróquia nessa campanha fez um 
trabalho escondido mas importante: for-
mação, formação, formação. Nas homi-
lias, na rádio, nos debates com os verea-
dores, nas cartas abertas, com esse jor-

nal, no Comitê 9840, nas peças de teatro, 
no estudo da vida dos candidatos, nos 
cursos com as comunidades...

Quando a campanha eleitoral se tor-
na um circo, onde ganha quem grita mais 
forte, quem tem mais dinheiro ou quem 
faz divertir mais o povo... a Igreja volta 
a apostar na sabedoria das pessoas, no 
desejo de limpeza e honestidade dos jo-
vens, no diálogo que cresce dentro das 
comunidades.

A Paróquia São João Batista não fica 
em cima do muro, nem perde tempo no 
circo da gritaria: está trabalhando fundo, 
no alicerce, acreditando na lenta cons-
trução de uma cidade limpa, honesta e 
comprometida. Quem quiser somar a 
esse trabalho, seja bem-vindo!

No dia 6 de Agosto 
desse ano, dom Afonso 
Felipe Gregory nos de-

ixou. Ele foi bispo da 
diocese de Imperatriz por 
18 anos. Nossa Voz deixa 
uma homenagem a essa 

grande testemunha.
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O bispo de Imperatriz, dom Gilberto, intervém nos debates com candidatos

A   

Paróquia promoveu no mês de 
Setembro uma série de debates 
com os candidatos vereadores; 

o último teve a presença também de 
nosso bispo dom Gilberto. A redação de 
Nossa Voz recolheu algumas das suas 
contribuições durante o evento:

Para entender a política é necessário 
considerar o sistema atual (econômico, 
político e religioso): tudo é determinado 
de cima para baixo e muitas vezes o 
povo acostuma-se a esta dependência. 
Aos poucos precisamos reverter esse 

esquema e promover nossa política, 
nossos políticos! Muito na sociedade é 
construído para dividir os pequenos e 
enfraquecer os pobres. Isto acontece 
também com os candidatos que rep-
resentam as áreas mais esquecidas e 
distantes do Município. Nossa reação 
deve ser a participação: participar das 
decisões e expectativas da comunidade! 
Faço um grave apelo à consciência dos 
candidatos: assumam seu papel com 
honestidade e tenham um real com-
promisso. A Igreja Católica não tem um 

candidato próprio: ela luta para o bem de 
todos. De fato, se um padre se candida-
tar, a primeira coisa que a Igreja faz é 
suspendê-lo de seu exercício pastoral.

A Paróquia São João organiza 
debate entre os candidatos 

vereadores
No mês de setembro, em 

quatro áreas da Paróquia, as 
comunidades da Paróquia São 

João confrontaram-se com 
vários candidatos vereadores. 

As perguntas do povo foram 
muitas e bem colocadas. As 

respostas... 

A denúncia da vio-
lência das siderúrgicas 

sobre o meio-ambiente e 
a comunidade continua 
e se faz cada vez mais 

organizada. A imprensa 
começa a acompanhar a 

situação de perto... 

Continua a luta do povo 
de Piquiá de Baixo 

DIREITOS
EM DIA
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A Paróquia de São João se une a toda a Diocese de 
Imperatriz na despedida do querido bispo dom Afonso Fe-
lipe Gregory, falecido no dia 6 de Agosto de 2008 em Porto 
Alegre. Que ele possa interceder por nós discípulos e mis-
sionários de Jesus Cristo, para que nossos povos tenham 
vida e esperança! Nessa coluna recolhemos algumas entre-
vistas, que mostram quanto dom Gregory era querido e qual 
o legado que ele deixou em nossa diocese.
   

Dom Alcimar Caldas Magalhães:
Sua passagem entre nós, de sábio e dedicado pastoreio, não sem espinhos e às vezes 

carregado de incompreensões, marcaram de forma definitiva os primeiros passos dessa 
Diocese, e apontaram rumos importantes para o amadurecimento da fé e a caminhada do 
povo. 

Movimento de mulheres camponesas: 
Que seu exemplo de trabalho junto à sociedade brasileira, em especial junto à Cáritas, 

permaneça entre nós e nos guie no caminho da construção de um mundo de Justiça e so-
lidariedade.
     
Ribamar Araújo:

Que aprendamos tod@s com os ensinamentos deDom Gregory, que como São Paulo 
‘combateu o bom combate..’ e com a sua leveza e amizade povoou nossa vida de paz e har-
monia. Cidadão do mundo, gaúcho de nascença, escolheu o solo tórrido de Imperatriz para 
repousar seu corpo. Que as terras do Maranhão acolham seu mais ilustre filho. E Imperatriz, 
terra de gente boa, mas com tantas injustiças, sinta semear-se pela justiça.
             
Dom Xavier Gilles (Bispo de Viana):

Dom Afonso acreditava numa Igreja que, inspirada pelo testemunho das CEBs, “celebra 
e liga a fé com a vida; uma igreja toda ministerial, descentralizando poder e tarefas; com-
prometida com o social, capaz de ver e ouvir os clamores da criação; advogada da justiça 
e defensora dos pobres; acolhedora, misericordiosa, profética e samaritana; ecumênica, 
aberta ao outro, ao diferente, buscando a unidade na diversidade”.

“Este é Dom Afonso Felipe Gregory!”
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NOTÍCIAS
SIDERÚRGICAS Dom Afonso

Felipe GregoryOs portos do Brasil nesses dois meses 
ficarão lotados de minério: as siderúrgicas 
chinesas estão boicoteando a Vale e interromp-
eram a aquisição do ferro brasileiro.

De fato a Vale, depois das negociações an-
uais que já se fecharam, está querendo aumen-
tar de 11% o preço do minério vendido à China, 
para equipará-lo aos preços europeus.

Riqueza brasileira (?)
O dono da Vale, Roger Agnelli, numa re-

cente entrevista disse: “Não há nenhuma em-
presa de mineração no mundo com o potencial 
de crescimento que tem a Vale. Nenhuma em-
presa tem uma base de ativos e uma área de 
exploração tão fortes. (...) 

Temos um forte potencial de crescimento 
em cobre, em carvão, no alumínio. No caso 
de minério de ferro, a Vale tem a posição de 
liderança forte e consolidada, com as maiores 
e melhores reservas de minério. No caso do 
níquel, temos as maiores e melhores reservas 
e somos os maiores produtores de níquel do 
planeta”. 

Sem dúvida, grandes perspectivas. Mas 
até agora só encheu-se o bolso dos donos e 
dos acionistas da Vale: cadê as melhorias para 
o povo e o meio ambiente?

A poluição continua
Recentemente, a Vale reconheceu publica-

mente que suas obras poluem no Município de 
São Luís. E admitiu um dado impressionante: 
a cada ano são emitidos na ilha de São Luís 
15.549 toneladas de poluentes (para quem en-
tende de química: NOx, SO2, MP, CO e HC). O 
silêncio da empresa até hoje nos deixa descon-
fiados também em relação a essa nova admis-
são: por que a Vale fez essa declaração espon-
tânea? E por que somente agora? Tem algo a 
mais para esconder? Será que os dados são 
esses mesmo?

O processo continua também
Enquanto isso, continua também o processo 

das 21 famílias que entraram na justiça contra 

a siderúrgica Gusa Nordeste. No interno desse 

número de Nossa Voz pode-se entender melhor a 

situação. A população de Piquiá de Baixo está se 

articulando e já realizou um seminário de estudo e 

divulgação do estrago causado pelas siderúgicas. 

A imprensa acompanha de perto: TV Mirante e 

Rede Difusora de Imperatriz já realizaram reporta-

gem na localidade.

Boicote Chinês
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Mais um conflito está afetando as regiões do interior de nosso mu-
nicípio: nesses meses de agosto e setembro o Ibama insistiu na 
fiscalização do transporte ilegal de madeira e lançou a operação 

“Maria Fumaça 2”, contra as carvoarias ilegais nos assentamentos.         
Somente na região de Açailândia até Imperatriz já foram destruídos 

930 fornos (em 150 carvoarias diferentes); as carvoarias clandestinas 
acabam com o pouco restante de mata virgem de nosso território. Além 
disso, não são permitidas pois o acordo de colonização da terra assinado 
com o Incra era exclusivamente em função da produção agrícola.  

Mesmo assim, o negócio do carvão está ficando cada vez mais inter-
essante também para os pequenos produtores, tendo aumentado o preço 
da tonelada de carvão vendida às siderúrgicas: de 350,00 R$ a 530,00 R$ 
por tonelada. Há um verdadeiro aliciamento das siderúrgicas, famintas de 
carvão, para com os moradores da roça e os pequenos produtores; há as-
sentamentos em que até já se pensa de plantar... eucalipto!

A Paróquia apóia essa obra de fiscalização do Ibama, sem deixar 
de mostrar, porém, sua 
preocupação para com 
as condições de vida 
dos moradores rurais. 
É urgente um trabalho 
de geração de renda 
no interior através da 
pequena produção e 
comercialização; se 
isso não acontecer com 
o subsídio do Município, 
nossa região se tornará 
somente uma fábrica de 
ferro, carvão e fumaça.

O Sindicato dos Trabalhadores Rurais, os Cursos de Formação Téc-
nica em Meio-Ambiente, o Centro de Defesa da Vida e dos Direitos 

Humanos, a reserva Biológica Gurupi, a própria Paróquia São João Ba-

tista com a assessoria da gerência regional do Ibama de Imperatriz reuni-
ram-se para discutir o problema.

Os pecuaristas contra
a Amazônia
A região Tocantina é composta pe-

los municípios de Açailândia, São 
Francisco do Brejão, São Pedro da 

Água Branca, Cidelândia, Buriticupu, Bom 
Jesus das Selvas, Itinga, João Lisboa, Vila 
Nova dos Martírios, Imperatriz. 

Desde sempre essa região é conhe-
cida como portal da Amazônia e faz parte 
do “Bioma Amazônia”.

Os produtores rurais da 
região Tocantina, porém, não 

pensam assim e pretendem legalizar a 
violência crescente que nossas terras es-
tão sofrendo.

Como um ladrão que rouba um bici-
cleta e depois nega publicamente, dizen-
do “aqui não tinha bicicleta nenhuma”, as-
sim hoje está se afirmando: “Aqui não tem 
floresta nenhuma: cadê a Amazônia?”

Biólogos, 
p e s q u i s a -
dores, povos 
i n d í g e n a s , 
m o r a d o r e s 
não têm como 
negar que 
aqui ainda é 
Amazônia! De-
pois do primei-
ro Fórum dos 
Governadores 
da Amazô-
nia Legal, o 
Gove rnado r 
do Maranhão 
encomendou 
um estudo ao 
Núcleo de Es-

tudos Geográficos da UEMA, 
que está trabalhando e demonstrando 
que a região Tocantina pertence ao Bioma 
Amazônia.

1. Que o estado do Maranhão seja excluído da área de abrangência da 
Amazônia Legal
Isso seria negar a geografia, a biologia e a história de nossas regiões, sim-
plesmente para garantir os interesses econômicos dos produtores, reduz-
indo de muito os vínculos ambientais.
2. Que a área de Reserva Legal e de Preservação Permanente sejam fixa-
das em até 35% no Estado inteiro.
Ate hoje, por Lei, pode-se desmatar só o 20% da área. Quem tem feito mais 
deverá compensar reflorestando. A proposta dos produtores rurais entende 
legalizar o crime do desmatamento descontrolado, realizado ao longo de 
todos esses anos. 
3. Que na reflorestação seja permitido o uso de espécies exóticas.
Isto é: o eucalipto agora poderia ser nossa nova floresta. O ‘deserto verde’ 
dessa monocultura poderia substituir a riqueza de nossas florestas. 
4. Que sejam suspendidas as ações dos órgãos ambientais e os processos 
judiciais até terminar o Zoneamento Ecológico-Econômico (ZEE). Que seja 
paga um compensação financeira aos produtores que forem obrigados a 
reflorestar dentro de suas áreas. Que sejam liberados os financiamentos do 
Banco Central do Brasil aos produtores antes da conclusão do ZEE.
Numa palavra: mais dinheiro para produzir e menos regras para respeitar. 
Isso vai fazer bem para os grandes donos da terra, mas às custas do meio-
ambiente e do futuro da população toda.

O que pedem os grandes 
produtores rurais? 

O Ibama e as carvoarias clandestinas

• denunciam a ilegalidade dessa proposta
• não se sentem representadas pelos prefeitos que assinarem essa Carta
• buscam o apoio dos deputados estaduais e federais na defesa do bioma Amazônia
• pedem que a gerencia regional do Ibama em Imperatriz e a sede de Açailândia (Reserva Biológica do Gurupi e Projeto Chico Mendes) 
sejam reforçados e suportados pelas outras instituições jurídicas e políticas
• insistem para uma maior fiscalização das siderúrgicas, das carvoarias industriais e artesanais da região (maior causa de desmata-
mento ainda hoje)
• defendem um desenvolvimento em nossa região baseado no respeito da floresta ainda existente, no reflorestamento, na agricultura 
familiar, na produção pecuária e industrial respeitosa das regras de nossa área de Reserva Legal.

A Carta Aberta dos produtores rurais é muito grave e perigosa; as entidades: 

Os que respondem os movimentos sociais organizados?
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O povo de Açailândia não merece ficar 
surdo por causa do alto volume do som 
dos carros dos políticos que a cada dia 

passam pelas nossas ruas. Não é através disso que 
vamos conhecer e escolher os futuros vereadores. 
Não é também gritando de cima de um palanque, 
prometendo ou xingando os adversários que 
vamos ter garantia de sua seriedade. Precisamos, 
ao contrário, entender as propostas de cada 
vereador e pesquisar bem a sua história e o 
seu compromisso no dia-a-dia. Muito melhor um 
debate que confronte entre si os vários candidatos 
e o povo para ver a capacidade de argumentar e 
dialogar dos candidatos. Foi com esse intuito que 
a Paróquia São João Batista propôs uma série 
de debates entre os candidatos a vereadores. 
Cada agremiação política com candidato a 
prefeito tinha que indicar 3 vereadores para cada 
sessão de debates. Dessa forma, houve debates 
em 04 diferentes comunidades: Jacu, Piquiá, 
assentamentos (Nova Vitória), Novo Bacabal.

Perguntas diretas sobre a realidade de 
Açailândia. As perguntas dirigidas aos candidatos 
tinham a ver com todas as emergências de nosso 
município e sobre a atitude dos atuais vereadores 
e candidatos a vereador. Perguntou-se sobre o 
nível de violência e a falta de oportunidades para 
os jovens; o presídio e soluções alternativas; a 
fiscalização das licitações e a transparência na 
prestação de contas; a saúde pública em nossos 
bairros; a oposição política, que nos últimos 
quatro anos quase desapareceu; o potencial 
econômico de Açailândia e os diversos modelos 
de desenvolvimento que queremos...

Medo da confrontação e falta de 
preparação para o cargo. Debates desse 
tipo em geral apavoram os candidatos. Muitos 

deles não agüentam a 
confrontação de idéias 
e propostas, mesmo que 
respeitosa. Muitos se 
sentem despreparados 
e procuram se esconder 
para não serem 
desmascarados. Foi por 
isso que vários deles não 
se apresentaram. O não 
comparecimento pode 
ser já uma forma para 
medir a disponibilidade 
e o vínculo de cada 
vereador com o povo. 

Alguns candidatos destacaram-se em suas 
intervenções. De forma geral o nível das respostas, 
dos programas e dos compromissos não foi 
suficientemente elucidativo. Isso é preocupante, 
pois deixa a entender que poucos candidatos têm 
clareza do seu papel como vereador. Os debates 
fizeram emergir a fragilidade e a estreiteza da 
visão global dos problemas e das oportunidades 
e soluções existentes no município. Além disso, 
chama a atenção o fato de que algumas pessoas 
têm a coragem de se candidatar mesmo após anos 
de carreira política ambígua e de ausência total 
na vida de nosso município. Não há como negar 
que há até candidaturas de pessoas notadamente 
corruptas.

Não há mais oposição no município. Todos 
se aliam ao vencedor. Ainda há vereadores que 
em precedentes mandatos candidataram-se numa 
coalizão e hoje sem problema algum se aliam aos 
antigos adversários. Nessa última legislação, 
dentro da Câmara do nosso Município quase não 
houve oposição. Quase todos os vereadores/as 
aliaram-se de fato ao governo do atual Prefeito. 
Porque um vereador renuncia ao seu papel? Será 
que eles acham que se não estiverem no mesmo 
barco do prefeito não conseguem obter nenhuma 
vantagem para si e para o povo? A maioria deles 
se esquece que devem honrar o voto daqueles 
cidadãos que votaram neles justamente por exercer 
o papel de fiscalizar dinheiro e obras! Se não houver 
oposição, não haverá fiscalização e novamente 
será mais fácil desviar verbas públicas. Até o 
vereador que está no mesmo partido do prefeito 
tem a obrigação de fiscalizar. Fazer oposição 
não significa ser o “do contra”, o tempo todo, mas 
significa mostrar outras formas de agir e governar. 
Um projeto de lei que favorece a todos, pode e 
deve ser apoiado sempre, venha de onde vier! 
Apesar de tudo isso, há candidatos interessantes, 
que vêm de uma caminhada comprometida com 
o povo, que conhecem os problemas da cidade 
e demonstram proximidade com as associações, 
comunidades e grupos de base. Nosso dever é 
reconhecer esses candidatos, dentro da confusão 
e da multidão de propostas! Parabéns aos jovens, 
que acorreram numerosos e interessados a essa 
iniciativa.

ESPECIAL ELEIÇÕES 

As reações dos que participaram do debate

Igreja de São João Batista 
promove debates entre candidatos a vereadores

Iniciativas assim é que fortal-
ecem a democracia e resgatam os 
cidadãos do anonimato. 

(Edirley Gonçalves Batista)

Durante a campanha alguns can-
didatos colocam o nome a disposição 
dos eleitores sem a menor vocação e/
ou compromisso para com a comuni-
dade. (José Ferreira Mendes Junior)

Temos que cobrar desses candi-
datos se forem eleitos: caso contrário 
serão apenas frases bonitas e cheias 
de efeitos. (Nilson P. Fernandes)

Alguns candidatos escolhidos 
para o debate não se fizeram presen-
tes. Considero isso uma falta muito 
grande de respeito para com o eleitor. 
(Neurivan Mendes da Silva)

Gostaria que os candidatos eleitos 
se reunissem a cada dois meses em as-
sembléia geral para dizer o que estão 
fazendo e como podemos nos ajudar. 
(Mádia de José)

Tenho 15 anos. Como futura eleito-
ra, até agora não encontrei nenhum 
candidato que corresponda às minhas 
exigências. Espero de não dever no fu-
turo desperdiçar meu voto.

  (Bruna Rabelo de Souza)
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Estamos chegando à reta final. Os 
candidatos  estão gastando as ultimas ener-
gias procurando conquistar os votos dos elei-
tores indecisos. Dentro de uma semana co-
nheceremos o nome do próximo prefeito de 
Açailândia e a nova composição da Câmera 
dos Vereadores. 

Nos últimos três meses os nossos ouvi-
dos tiveram que suportar dezenas e dezenas 
de carros de som, propondo, a todo volume, 
os jingles dos diferentes candidatos. Tivemos 
que escutar programas radiofônicos e assistir 
a programas televisivos cheios de tantas belas 
promessas. Escutamos, praticamente a cada 
noite, os foguetes que anunciavam a presen-
ça de um candidato próximo das nossas ca-
sas. Assistimos a carreatas 
gigantescas e a passeatas 
que terminavam com comí-
cios e o dia depois a gente 
amanhecia com as estradas 
cheias de lixo. Nos últimos 
três meses muitas pessoas 
encontraram emprego e ren-
da passando casa por casa 
entregando santinhos. Le-
vantando bandeiras de can-
didados nas ruas debaixo de 
um sol quente. Participando 
de caminhadas em bairros que não conhe-

ciam.Tudo isso 
por poucos reais. 
A partir da próxi-
ma semana esses 
empregados de 
campanha torna-
rão a ficar desem-
pregados. Dentro 
de uma semana 
conheceremos os 

nomes dos ganha-
dores e dos perdedores, pois é 
assim que muitos pensam. 

Mas quem é o verda-
deiro ganhador das elei-
ções? Independentemente de quem sentará 
na Prefeitura ou na Câmara, podemos afirmar 
que quem ganhou essas eleições foi a movi-
mentação financeira, a circulação de grana na 
nossa cidade. A campanha eleitoral “pegou 
fogo”, mas tudo isso não foi de graça. Tudo isso 
teve um custo, e os candidatos pagaram utili-
zando o próprio dinheiro, utilizando o dinheiro 
que chegava dos diretórios dos diferentes par-
tidos, utilizando o dinheiro de doações... Pare-

ce que os candida-
tos faziam o possível 
e o impossível para 
demonstrar que eles 
tinham mais dinheiro 
do que os adversá-
rios e que então eles 
“podiam” os outros 
simplesmente “não 
podiam”. Os parti-
dos conseguiram 
transformar a cam-
panha política em 

um grande negocio. Não há o que estranhar: 

as campanhas políticas, principalmente no in-
terior do estado, sempre foram assim! Poucos 
cidadãos sentiram a ausência de programas 
de governo, de lugares e de tempos para que 
os candidatos pudessem se confrontar, deba-
ter programas e idéias.

Isto não significa que deverá ser sempre 
assim. Os debates promovidos pela igreja São 
João Batista mostram que é possível pensar 
uma campanha política de um outro jeito. 
Queira Deus que a próxima tenha mais debate 
e menos grana! 

O VERDADEIRO 
GANHADOR DAS ELEIÇÕES

• O vereador deve ser o político que acompanha o dia-a-dia das comunidades. 
• Participa da elaboração de leis de interesse do município . Essas leis orientam a vida das pessoas, definem as prioridades da admin-
istração pública e promovem o bem de todos. Um Prefeito só pode fazer o que estiver permitido pelas leis: não pode fazer nada que a 
lei não autorize. 
• É fiscalizador das ações e da aplicação do dinheiro público. Ele controle como o Prefeito e os Secretários estão administrando o mu-
nicípio, utilizando os recursos públicos. Para isso, a Câmara tem o auxílio do Tribunal de Contas. 
• Cabe aos vereadores acompanhar todas as ações da Prefeitura: realização de obras, compra de material e de equipamentos, 
contratação de funcionários, prestação de serviços, fornecimento da merenda escolar, licitação, etc.
• Os Vereadores podem solicitar que o Prefeito ou qualquer Secretário municipal compareça à Câmara para dar explicações sobre os 
seus atos. 
• A Câmara pode também formar uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para apurar qualquer suspeita de irregularidade. O 
povo e as associações de base devem cobrar dos vereadores tudo isso. 
• É muito bom participar das sessões da Câmara e insistir para que os vereadores voltem a encontrar o povo também depois das 
eleições.

O papel do vereador

 ... quem ganhou essas 

eleições foi a circulação de 

grana na nossa cidade. A 

campanha eleitoral “pegou 

fogo”, mas tudo isso não 

foi de graça. os partidos 

conseguiram transformar a 

campanha política em um 

grande negócio.

ESPECIAL ELEIÇÕES 



No final de Agosto a Paróquia São João Batista realizou um estudo de três 
dias sobre a liturgia, com 70 representantes de todas as comunidades. 
Parabéns para quem participou e para Jô, da ‘Rede Celebra’, em São 

Luís, que assessorou o encontro! A partir disso, cada comunidade fica com a 
responsabilidade de aprimorar sua liturgia: celebrar é encontrar-se com Deus e 
com a história, trazendo a ressurreição de Jesus nas lutas da comunidade e de 
nossas famílias.

Nossa Voz volta a solicitar os coordenadores da liturgia com as seguintes 
sugestões de trabalho, que cada comunidade pode tentar aplicar ao preparar as 
celebrações.

Deus nos encontra na celebração da vida
Curso de liturgia e tarefas para as comunidades

             

Passos Respostas

1º. Preparar-se
Convocar a equipe de liturgia. Arrumar bem o lo-
cal em que a equipe vai se encontrar (pano colorido, 
Bíblia, vela, outros símbolos que ajudem na oração). 
Iniciar invocando o Espírito Santo: seja Ele a nos sug-
erir o que a comunidade precisa celebrar

2º. Situar-se no 
tempo

Situar a celebração dentro do tempo litúrgico: em 
que tempo estamos? O que a Igreja está celebrando? 
Situar a celebração dentro da vida da comunidade: o 
que está acontecendo nesse período em nossa co-
munidade? O que precisa ser celebrado? Recorda-
mos acontecimentos, entramos em comunhão com 
pessoas presentes e ausentes para oferecer ao Pai o 
nosso louvor, nossa súplica...

3º. Entender o 
Evangelho

Ler-meditar o Evangelho do domingo: o que diz o 
texto? Quem fala no texto? Por que? Qual a mensa-
gem que queria se passar na situação descrita? O que 
diz esse texto para nós hoje? Em que sentido é uma 
boa nova de salvação para nós? Como podemos re-
passar esse texto dentro de uma celebração?

4º. Criar a
celebração

Fazer surgir idéias e depois selecioná-las a respeito 
de símbolos, gestos, ritos, procissões, recordações da 
vida, cantos, partilhas, proclamação da Palavra, lou-
vação... Elaborar um roteiro e distribuir as tarefas para 
antes, durante e depois da celebração. Se necessário, 
realizar ou marcar um pequeno ensaio. A equipe fica 
com um roteiro e quem preside a celebração recebe o 
outro texto.

5º.  Avaliar

A assembléia foi bem acolhida? Participou bem? Foi 
ajudada a rezar e celebrar? Ou a celebração foi ger-
enciada só por poucos protagonistas? O nosso roteiro 
e os nossos gestos ajudaram o povo a se encontrar 
com Deus? A mensagem-chave do domingo passou 
para o povo? O que mais se destacou e foi bonito? 
Como podemos melhorar as falhas e os lados menos 
brilhantes da celebração?

As comunidades crescem 
para acolher mais!

Os meses de julho 
até novembro são 
também oportuni-

dade para as comunidades 
reformar suas estruturas 
e melhorar a acolhida do 
povo de Deus. A igreja é 
casa de todos: todos con-
tribuem para a melhoria dos 
ambientes da comunidade e 
todos têm direito de encon-
trar um lugar aconchegante, 

limpo e bem arrumado, onde celebrar, se reunir e organizar a pastoral.
Parabéns, então, à comunidade de Santa Clara, que conseguiu cubrir 
o pátio na frente do salão comunitário: agora a pastoral da criança terá 
como receber bem todas as famílias que pretende acompanhar.

Parabéns também à comunidade de Califórnia, que está prepa-
rando o reboco da igreja (finalmente!). E às comunidades de Novo Ba-
cabal, Plano da Serra, 50bis e Conquista da Lagoa, que melhoraram 
suas igrejas e ambientes comuns.

Na sede central da Paróquia a reforma é maior: conforme à decisão 
do Conselho de Comunidade, a velha casa da esquina será abatida e 
reconstruída. Assim, o pátio da igreja aumentará para o festejo e as cel-
ebrações campais. No futuro, teremos mais uma área cuberta por cima 
e aberta aos lados, onde poder-se reunir. E a casa reconstruida poderá 
receber com dig-
nidade as visitas 
e as pessoas do 
interior que pre-
cisam de acol-
hida durante as 
assembléias e 
cursos de for-
mação.

Bom trabal-
ho para todos! 

- � -

Como preparar e
avaliar uma celebração?



- � -

DIREITOS EM DIA‘Não agüentamos mais!’ 
                 ‘Nós queremos é sair!’

‘Quem vai nos ajudar a sair daqui? Estamos espe-
rando a ajuda do Município, do Estado, de Deus! Nas 
siderúrgicas ninguém confia mais: nunca se fizeram 
presentes...` São algumas das colocações do povo de 
Piquiá de Baixo, município de Açailândia, MA. Um aglo-
merado de cerca de 300 famílias situadas a poucos 
metros de várias siderúrgicas altamente poluidoras. Há 
dois anos e meio, 21 famílias do lugar entraram na jus-
tiça com ações individuais contra a siderúrgica Gusa 
Nordeste, responsável pela poluição do ar e da água. 
Elas querem que as siderúrgicas tomem medidas pro-
tetoras da saúde pública, adoção de filtros industriais, 
reciclagem da água, respeito pelo ambiente. Nada a 
mais daquilo que a legislação já prevê! 

Além disso, a grande maioria das famílias do Pi-
quiá de Baixo quer sair daquela região tão poluida, 
para ter finalmente uma casinha limpa e um pouco de 
ar puro para respirar.

A Gusa Nordeste é somente uma das 5 siderúrgi-
cas instaladas desde 1988 na região de Piquiá de Bai-
xo, próximas ao pátio de descarregamento de minério 
da Vale que é outra responsável pela poluição do brejo 
local.

Piquiá de Baixo tem mais de 40 anos! Mais de 
60% das famílias que moram no bairro de Piquiá de 
Baixo estão acolá há mais de 30-40 anos, ou seja, bem 
antes que as siderúrgicas se instalassem na região no 
final dos anos 80. A luta das 21 famílias foi logo as-
sumida por todas as outras. Constituíram uma asso-
ciação de moradores e são assessoradas pela Paró-
quia São João Batista e o Centro de Defesa da Vida 
e dos Direitos Humanos de Açailândia. Em conjunto 
vêm debatendo e avaliando propostas e encaminha-
mentos, além de acompanhar o processo que deverá 
encerrar-se com uma decisão antes do fim desse ano. 
O movimento que se criou vem recolhendo documen-
tação, estudos e análises técnicas, e discutindo com 
profissionais e instituições de grande credibilidade. O 
objetivo é ampliar o apoio para as suas justas reivindi-
cações. 

Seminário esclarecedor. Foi com esse intuito 
que no dia 23 de agosto de 2008 realizou-se o primei-
ro seminário ‘Piquiá pede socorro’ que contou com a 
participação de mais de 100 pessoas entre moradores 
e membros de outras comunidades de Açailândia soli-
dários com essa luta. O seminário teve a assessoria do 
biólogo Ulisses Brigato, professor da UEMA de Impera-
triz que alguns meses antes havia entregado aos juízes 
da Comarca de Açailândia um laudo sobre a poluição 
das siderúrgicas da região. A participação do Promo-
tor de Justiça da Comarca, Dr. Marco Aurélio Fonseca 
Ramos, reforçou e apoiou a luta popular orientando 
em muitas perguntas que foram levantadas. 

Progresso, uma faca de dois gumes. As ativi-
dades mineradoras, a siderurgia, o carvão, a mono-
cultura do eucalipto trazem trabalho e renda para o 
povo, mas também poluição, desmatamento de árvo-
res nativas, desertificação, urbanização desregulada 
e, infelizmente, ainda hoje, trabalho escravo. As side-
rúrgicas e a Vale estão lucrando muito em cima dos 
recursos da terra e do povo. A situação de miséria, 
doença e precariedade de muitas de nossas famílias 
co   ntrastam com o dinheiro que a cada dia entra no 
bolso dessas grandes empresas. Será que não é pos-
sível combinar o crescimento industrial com o respeito 
aos direitos das pessoas?

Associação de Moradores do Pequia - Paró-
quia São João Batista - Centro de Defesa da Vida e 
dos Direitos Humanos de Açailândia

“A baixa biodiversidade em geral encontrada, somando a baixa representatividade do numero de indivíduos achados permitem deduzir que a 
lagoa está definitivamente sofrendo uma diminuição acelerada da qualidade das suas águas e portanto do ecossistema que representa e as 
populações  macro invertebradas que alberga”.

“È possível confirmar que a área mais degradada da lagoa é aquela situada nas proximidades do polígono industrial minero siderúrgico do 
Piquiá”.

“ Se faz necessária a realização de novos estudos ambientais baseados no sedimento, já que existem altos índices de suspeita de contamina-
ção por metais pesados e compostos químicos potencialmente tóxicos para o meio ambiente”.

 

“ESTUDO PRELIMINAR DA QUALIDADE DAS ÁGUAS DO BANHO DO 40 DE PEQUIÁ BASEADO NAS 
POPULAÇÃOES DE MACROINVERTEBRADOS BIOINDICADORES DE POLUIÇÃO” DO DR. ULISSES BRIGATTO



- � -

Perguntas sem respostas! Pessoas 
inteligentes como Neurivan Mendes da 
Silva não encontram respostas à altura 
no meio político de Açailândia. Num 
dos debates com os candidatos ele 
perguntou: ‘já que todo candidato diz 
que o Piquiá é a maior fonte de renda 
de Açailândia, por que o nosso bairro 
é o menos beneficiado pela nossa ad-
ministração pública?’ Mistério! Por que 
será?
Mostrar para crer! Houve vereadores 
que participaram dos debates aber-
tos que afirmaram que o atendimento 
nos postos de saúde municipais havia 

m e l h o r a -
do. Houve 
quem, den-
tre o pú-
blico, como 
Maria Ri-
beiro, que 
se pergun-
tou em que 
c o n s i s t i a 
essa mel-
horia sen-
do que ela 
tinha que 
pe rco r re r 
dias e dias 

a pés para conseguir consulta e exam-
es nesses postos! Não se preocupe, 
minha senhora, tudo vai melhorar em 
2009! Acredite quem quiser!

Vereador não é babão de prefeito, é 
profissional. Muitos cidadãos acham 
que vereador é para apoiar prefeito 
em tudo. Esquecem que o vereador é 
um funcionário seu. Ele é pago para 
fiscalizar o prefeito. Isso não significa 
que a princípio todo prefeito está lá 
para aprontar e se aproveitar. Signifi-
ca somente que nós cidadãos temos 
o direito-dever de saber se o prefeito 

administra com justiça ou, ao contrário, 
administra em favor próprio e da sua 
família. Só isso. Quem ‘desconfia’, 
amigo é!

O bispo e a política. Ainda tem gente 
que acha que lugar de padre e bispo 
é na igreja. Esquecem que a igreja 
está a serviço das pessoas. Aquelas 
que sofrem, lutam, trabalham, votam. 
Dom Gilberto que participou de um de-
bate com os candidatos a vereador em 
Açailândia deixou claro que a igreja não 
tem um candidato próprio, mas isso não 
significa que ela tem que ficar alheia à 
política. Ele afirmou em alto e bom som: 
”Às vezes conhecemos mais o que está 
acontecendo 
na novela do 
que o que 
acontece em 
nossa comu-
nidade e com 
seus candi-
datos...” Está 
na hora de 
se ligar, meu 
povo, senão o 
bicho...come!
Relatório do 
Dr. Ulisses 

Brigatto em Piquiá de Baixo: lá não 
dá para viver! A pericia foi realizada 
no dia 5 de dezembro do ano 2006. 
Foram visitadas as instalações da em-
presa GUSA NORDESTE na sua to-
talidade e cinco casas por amostragem 
em Piquiá de Baixo. As conclusões do 
relatório do Dr. Ulisses não deixam 
dúvidas: “A posição da empresa em 
relação as habitações mencionadas 
neste relatório, nas condições em que 
operava no momento da pericia é in-
compatível com a presença de mo-
radores. As emissões de fuligem, água 
contendo resíduos metálicos e ruídos 
são certamente prejudiciais a saúde 
humana.” Alguém duvidava? 

A Pastoral da Juventude quer que a Evangelização seja feita 
de maneira inculturada, ou seja, no respeito pela realidade 

social e cultural dos jovens. Essa missão é um processo 
longo de conhecimento, inserção e convivência profunda. Para 

tanto, ela exige atitudes de solidariedade, discernimento crítico. 
O anúncio da Boa Nova, onde a pessoa e a prática de Jesus Cris-

to são o seu centro e conteúdo, é compromisso de todos e não 
somente de uma parcela. Os jovens devem sentir que são Igreja 
e que são chamados a ser Boa Nova para todos. Daí a importân-

cia de eles experimentar a igreja como lugar de comunhão e par-
ticipação. Afinal, são os jovens a esperança da 

Igreja. E a Igreja tem que ver na ju-
ventude de nossas comunidades um 
verdadeiro potencial para o presente 

e o futuro da evangelização.

PJ: compromisso pela vida!

Redação: Jornal Nossa Voz
Revisão: Cláudio Bombieri

Diagramação: Fernando Araújo
Impressão: Estação Gráfica
Tiragem: 1.000 exemplares

Escreva para a Redação:
Jornal Nossa Voz

Rua São Cristóvão, 111,
65930 - Pequiá - Açailândia - MA

JUVENTUDE   


