
Vale do Rio Doce anuncia 
corte de fornecimento a 

siderúrgicas

A partir de setembro, de acordo com a minera-
dora, teve início o corte do minério de ferro for-
necido às guseiras que desrespeitam leis am-
bientais e trabalhistas. (cont. na pág. 02)

Conferências municipais: o 
péssimo hábito do “faz de 

conta”
A Prefeitura de Açailândia manifesta ainda sé-
rias dificuldades em promover e organizar de 
forma legal as obrigatórias Conferências Muni-
cipais (da cidade, da saúde, etc.) previstas em 
legislação ordinária. (cont. na pág. 03 )

Mais de 1.000 pessoas 
pedem a criação de um 
Conselho Tutelar para 

Piquiá

O pedido foi encaminhado à prefeitura munici-
pal. A proposta está sendo analisada pelo Pro-
curador da Prefeitura que, se não encontrar ne-
nhum problema jurídico, o entregará ao prefeito 
para que ele encaminhe um Projeto de Lei para 
a Câmara dos Vereadores. (cont. na pág.06)
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Igreja católica repudia 
exibição da violência 

na mídia

Em carta aberta as três paróquias 
de Açailândia, São João Batista, 
São Francisco e São Sebastião 

elaboraram uma carta aberta à população, 
repudiando a exibição e a banalização da 
violência nos meios de comunicação da 
cidade. Eis a íntegra da carta.

 Nós, párocos e coordenadores de 
pastoral das três paróquias de Açailân-
dia (S. Francisco, S. Sebastião e S. João 
Batista) estamos muito preocupados com 
o nível de exibição da violência que os 
meios de comunicação local de Açailândia 
estão difundindo.
 Com certeza a região em que mo-
ramos é muito violenta, mas a mídia local 
está amplificando os acontecimentos, di-
fundindo o medo e apresentando análises 
superficiais dos eventos. O mais recente 
exemplo emblemático foi a exibição públi-
ca da fotografia mostrando as torturas in-
fligidas ao homem autor do homicídio em 
Buriticupu. A foto que o semanal “Açai-Fo-
lha” publicou em primeira e última página 
não respeita a dignidade da pessoa mor-
ta, seja quem for. Fere a sensibilidade de 
quem a vê e só contribui a aumentar o ódio 
e o desejo de vingança que já habita em 
muitas pessoas. Imaginemos, por exem-
plo, a reação das crianças e dos adoles-
centes que se deparam com tal foto! Ou 
na de quem já vive traumatizado por ter 
sofrido violências profundas e injustas 
na sua própria pele? Quem os preserva 
da vontade de imitar tamanha violência? 

Quem os ajuda a superar traumas e me-
dos que carrega dentro de si?
  Somos padres e educadores do 
povo, desejando paz e dignidade para to-
dos e todas. Não queremos de modo al-
gum coibir a liberdade da imprensa, mas 
cobrar a ética do serviço informativo.
 Condenamos, portanto, toda im-
prensa escrita, radiofônica e televisiva que 
utiliza essas imagens, movida pelo mero 
objetivo de vender sempre mais e fazer da 
violência uma espetáculo macabro. Dian-
te disso pedimos:
- que os meios de comunicação resga-
tem o seu papel de informar de forma 
séria e profissional, respeitando a dig-
nidade das vítimas e o direito do público 
que deve poder conhecer a realidade dos 
eventos nas justas proporções, causas e 
contextos.
- que os meios de comunicação resga-
tem notícias e realizem reportagens de 
forma objetiva apresentando também 
o outro lado da realidade, ou seja, as 
pessoas comprometidas com a paz, os di-
reitos humanos, a solidariedade e a não-
violência.
-  que os cristãos e o público em geral 
boicotem os meios de informação que 
continuarem a fazer da violência uma 
mercadoria barata e do medo a melhor 
maneira para paralisar a esperança do 
povo. Na certeza que as nossas palavras 
sejam entendidas e acolhidas, permane-
cemos a disposição para qualquer diálogo 
construtivo.

Entrevista ao 
doutor Wilson 

Freitas Filho juíz da 
quarta vara do Fórum 

de Açailândia
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Doutor Wilson, qual a real situação da violência em 
Açailândia?
Açailãndia é realmente uma cidade violenta. Percebemos isso no cotidiano, 
pelos jornais, a televisão e a própria delegacia de polícia. Trata-se de uma cida-
de de trânsito, na confluência de três BRs. A população, portanto, é flutuante: 
várias pessoas chegam à procura de trabalho, muitas vezes sem encontrá-lo. 
Outras só vêm para praticar furtos. Mesmo assim, a situação de nossa região 
não difere muito das outras cidades do Maranhão. As cadeias aqui e no Mara-
nhão inteiro são superlotadas, com condições insalubres para os presos. Em 
vários casos há maus tratos, privação dos direitos básicos de sobrevivência.

Quem se destaca na luta contra toda essa violência?
O delegado estadual é uma pessoa nova, competente, muito comprometida. Há, porém, dificuldades em relação 
aos recursos. A nossa delegacia dispõe de poucos agentes para o trabalho investigativo. A PM, segundo o Major, 
tem pessoas suficientes para cobrir a área. Também o papel de cada um de nós é importante: não podemos ficar 
só assistindo de longe, todos precisamos participar na busca de soluções contra a violência. 

Quais as causas que levam a tamanha violência? 
Não há causas específicas da região de Açailândia. A violência no Maranhão tem uma origem comum que passa 
pela miséria, a falta de perspectivas para jovens, crianças e adultos, a falta de vida digna, de educação e saúde. 
A violência é uma questão muito complexa, ligada a uma série de fatores. Não podemos descrevê-la como ação 
puramente individual, devida só ao livre arbítrio da 
pessoa.

Como julga o papel dos meios de co-
municação ao descrever a violência?
É um papel muito importante. Eles são formadores 
de opinião: instituições como a igreja, a família e 
a escola formam para os valores, mas a imprensa 
forma opiniões oscilantes em relação ao que acon-
tece. É fundamental prestar atenção à maneira de 
descrever a violência, no áudio ou no vídeo. 
Açailândia é uma cidade com um nível de violên-
cia que supera as expectativas? Possivelmente 
sim, mas não com essa magnitude que a imprensa 
propaga.

Qual a situação da delegacia regional de Açailândia?
Na delegacia regional concentra-se a maioria dos presos (outros, menos perigosos, estão no centro da cidade). O 
número oscila entre 60-80. É um número flutuante, pois algumas pessoas podem aguardar o processo de casos 
menos graves também em liberdade. Há uma alta incidência de roubos: diariamente temos duas ou três prisões 
por furto. A delegacia não dá conta de hospedar todas essas pessoas: o número é desproporcional à estrutura. 
Além disso, o pessoal empregado não é preparado. Quem cuida dos presos são os próprios agentes policiais, 
cuja função deveria ser só investigativa, de policia judiciária.

No começo de agosto a cidade foi chamada a debater a possibilidade de um novo 
centro de re-socialização. Como o senhor interpreta essa possibilidade em Açailân-
dia e a audiência pública que houve naquela ocasião? 
Já sabia que a população iria rejeitar a idéia. Todas as cidades fizeram o mesmo. Em São Luís houve a proposta 
de construir um novo ‘cadeião’, para os presos aguardando processo de libertação, os não condenados definiti-
vamente. Eles seriam abrigados num grande centro de custodia na Cidade Operária de São Luís. A população 
se articulou, fizeram passeatas, e tudo deu em nada. A rejeição às cadeias depende de uma fortíssima rejeição 
ao delinqüente. Mas as prisões são fatos da vida, como um hospital ou uma escola. O presídio não é só um lugar 
negativo: é lá que deveríamos re-socializar o preso, para trazê-lo de volta à vida comunitária.
No Brasil não existe prisão perpetua; nem poderíamos manter todos em prisão perpetua. Por isso, mesmo os 
mais violentos retornarão ao nosso convívio. Um dia vão voltar às ruas, supermercados, restaurantes, escolas, ao 
lado de nossas famílias, nossos filhos. Se continuarmos a enviar pessoas para esses ‘depósitos de prisioneiros’ 
que são as atuais cadeias, teremos pessoas cada vez piores, mais violentas de quando entraram. Mesmo deixan-
do de lado a questão da solidariedade e da piedade, sejamos pelo menos racionais: um tratamento humano para 
o preso vai torná-lo mais humano. Se o tratarmos como animal, responderá ficando mais ‘animalesco’.

Mas o que é esse tal de ‘Centro de Re-socialização’?
Por alguns é entendido como um presídio que traria para o entorno de Açailândia um perigo, agregando crimi-
nosos às nossas portas e que a qualquer momento poderiam fazer rebeliões e fugir, invadindo nossas casas. A 
proposta é diferente: é a regionalização de presídios. Até hoje só temos cadeiões, como Pedrinhas em São Luís, 
que abriga mais de 1.000 presos. Esse tipo de modelo não tem sentido, nem operacionalização, nem eficiência 
ao fim da pena. O projeto é realizar novos modelos regionais, com mais espaço, cujas entidades administradoras 
consigam envolver mais a população, numa rede de voluntários. Não seria um cárcere para os mais perigosos, 
mas uma equipe multidisciplinar avaliaria os casos mais graves, continuando a encaminhá-los para Pedrinhas. 
Assim, nesses Centros de Re-socialização locais, seria mais fácil reintegrar os presos, progressivamente, na 
sociedade. Reduzir o nível da violência pode começar por aqui: o sistema prisional tradicional tem índices de 
reincidência assustadores, maiores do 70%! As cadeias são mecanismos que alimentam continuamente a violên-
cia. Algumas pessoas presas ficam loucas, perdem a razão. Outros – a maioria- ficam revoltados. É urgente uma 
reforma do nosso sistema prisional, e isso deve passar pela construção de Centros de Re-socialização menores 
e mais integrados com a comunidade local.
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NOTÍCIAS
METALÚRGICAS
Vale fecha segundo trimestre com 
recorde de lucro
A Companhia Vale do Rio Doce (CVRD) encerrou 

o segundo trimestre deste ano com lucro líquido 

de R$ 5,8 bilhões, valor recorde, que representa 

um crescimento de 49,6% em relação ao mesmo 

período de 2006, quando o ganho líquido somou 

R$ 3,9 bilhões. Entre abril e junho, o lucro opera-

cional da mineradora avançou 103,4%. Mesmo 

com toda essa grana, o BNDES, banco da União 

aprovou no mês passado um financiamento de 

mais de R$ 770 milhões para ajudar a “pobre em-

presa privada”!

Vale do Rio Doce anuncia corte de 
fornecimento a siderúrgicas
A partir de setembro, de acordo com a minera-

dora, teve início o corte do minério de ferro forne-

cido às guseiras que desrespeitam leis ambien-

tais e trabalhistas. A posição da Vale se baseia 

em fiscalizações do Instituto Brasileiro do Meio 

Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis 

(Ibama). Das oito empresas inspecionadas, cinco 

tiveram carvão apreendido. Em 2005, ilegalidades 

relacionadas ao carvão vegetal já haviam gerado 

multas ambientais de mais de R$ 500 milhões en-

volvendo guseiras tanto do Pará quanto do Ma-

ranhão. É bom se cuidar. Parece que o governo 

está botando para quebrar!

Trabalho escravo em carvoarias
Além dos problemas ambientais, o fornecimento 

de carvão às siderúrgicas também é freqüente-

mente associado ao emprego de trabalhadores em 

condição análoga a escravidão na sua produção. 

Atualmente, quatro guseiras - Viena Siderúrgica 

do Maranhão, Siderúrgica Marabá (Simara), Sid-

erúrgica do Maranhão (Simasa) e Ferro Gusa do 

Maranhão (Fergumar) - estão presentes na “lista 

suja” do trabalho devido à prática desse crime em 

carvoarias que abasteciam seus fornos. 

Reflorestamento ou plantio para 
queimar?
A Associação das Siderúrgicas de Carajás (ASI-

CA) informa que a área reflorestada pelo setor 

até o presente momento é de 121.900 hectares e 

que a área a ser reflorestada até o ano 2015 é de 

150.100 hectares. Mesmo assim, o setor não vai 

se tornar auto-suficiente como havia prometido. 

Isso corresponde a 80%. Que reflorestamento 

é esse se tudo vai acabar em fogo, fumaça e...

carvão?

O doutor Wilson Freitas Filho é juíz da 
quarta vara do Fórum de Açailândia

O jornalista ou o apresen-
tador deve refletir: colocar 
a noticia no ar somente 
para chocar o público não 
é um mecanismo educati-
vo. Só espalha na popula-
ção um medo exacerbado, 
que não tem razão de ser.
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Quem participou das últimas duas conferên-
cias municipais, a da cidade e da saúde, 
no mês de agosto e setembro, respectiva-

mente, em Açailândia, deve ter estranhado como 
se deu o processo de convocação e de participa-
ção. Houve falhas formais de toda ordem. Editais de 
convocação pouco divulgados. Convites entregues 
na última da hora. Na falta de uma lista ou cadas-
tro completo e atualizado das entidades com direito 
a participação, algumas foram convidadas e outras 
não. Algumas tiveram tempo hábil de convocar seus 
sócios e realizar uma assembléia para escolher seu 
delegados, e outras, não. Isto colocou sob suspeição 
a transparência e a participação democrática das 
conferências. Além disso, abriu-se uma brecha legal 
para que qualquer entidade que se viu prejudicada 
possa entrar na justiça e pedir a anulação das duas 
conferências. É de se estranhar que uma Prefeitura, 
como a de Açailândia, com inúmeros profissionais 

do direito, cometer desatenções e descuidos legais 
desse tipo, colocando em risco todo o processo que 
foi tão dispendioso.  Há, entretanto, uma outra ex-
plicação a ser levantada. A realização das Confer-
ências Municipais se tornou legalmente obrigatória. 
Delas dependem a definição e a constituição dos 
Conselhos Municipais. E estes têm um poder muito 
grande na hora de deliberar sobre ações e recursos 
financeiros. A própria Prefeitura, sem o 
parecer e a aprovação desses Consel-
hos (Cidade, Saúde, Meio Ambiente, 
Agricultura, etc.) não vai poder usufruir 
de verbas federais e estaduais para ben-
eficiar a cidade. Ou seja, o que está em 
jogo é o destino de muita grana pública. 
Para que esta seja controlada e investida 
segundo as prioridades e os interesses 
dos gestores públicos é preciso contro-
lar os que definem o seu destino. Hoje, 
por exemplo, um secretário municipal de 

saúde não pode investir as verbas da saúde onde 
ele quer, e sim acatar e implementar o que o Con-
selho Municipal da saúde decidir. A aposta em jogo 
é muito grande. Daí as pressões, as manipulações, 
os joguinhos de esconde-esconde, de favorecimento 
de alguns e de exclusão de outros. Nós queremos 
acreditar ainda na força do direito e da participação 
plena também em Açailândia!

A Prefeitura de Açailândia manifesta ainda sérias dificuldades em pro-
mover e organizar de forma legal as obrigatórias Conferências Munic-
ipais (da cidade, da saúde, etc.) previstas em legislação ordinária. Al-
guns acham que depende do escasso entendimento que os poderes mu-

nicipais têm quanto ao funcionamento do  processo. Já, outros, acham  
que há um atropelo proposital dos gestores públicos para impedir a 
plena participação da sociedade nas tomadas de decisão que afetam a 
população. Esta última parece ser a explicação mais provável.

Deserto Verde
Os estragos do eucalipto em nossa região

Não é vontade de reflorestamento. É 
necessidade de lenha mesmo para 
produzir carvão e alimentar seus al-

tos fornos! As 14 siderúrgicas situadas ao 
longo da ferrovia de Carajás entre Pará e 
Maranhão, consomem por ano 13 milhões 
de metros cúbicos de lenha! Isto signifi-
ca que se quisermos queimar toda essa 
lenha nas carvoarias ao mesmo tempo, 
precisaríamos de quase 145 mil fornos! As 
placas colocadas pelas siderúrgicas nas 
proximidades dos plantios de eucalipto 
as identificam como “florestas”, já outros 
preferem defini-las como “Deserto verde”. 
De fato, ali não há outras formas de vida 
a não ser o eucalipto. Nessas “florestas” 
não há insetos, gafanhotos, minhocas, 
outras plantinhas. Os venenos utilizados 
matam tudo. Só conservam o eucalipto! 

Agindo contra
É notório que na nossa região, nos últimos 
15 anos, 60% da produção de carvão das 
siderúrgicas era ilegal. A grande maioria 
do carvão utilizado era de madeira pro-
veniente da mata nativa e dos resíduos 
das serrarias. As siderúrgicas consumi-
ram quase 60 mil hectares de mata. Elas 
só pensavam em arrancar e nada plan-
tar. Não mantiveram os vários acordos 
de ter seus próprios plantios. Daí toda 
essa pressa para se tornarem auto-sufi-
cientes quanto à lenha. Ainda hoje é fácil 
juntar terras no Brasil onde somente 1% 
da população possui 45% das terras ex-
istentes. Sem falar na inconsistência das 
fiscalizações dos responsáveis do meio-
ambiente. Isso facilitou no final dos anos 
80 a instalação das siderúrgicas na região 

e o desenvolvimento dos seus projetos. 
As vítimas, no caso, continuam sendo 
os pequenos produtores. Dados oficiais 
comprovam que a agricultura familiar con-
segue gerar 1 emprego por hectare, já o 
eucalipto só oferece 1 emprego por cada 
120 hectares!

Quais os perigos do eucalipto?
Afinal, por que toda essa polêmica contra o 
eucalipto? Por acaso não estaria voltando  
para a nossa região o verde e a natureza? 
Grande engano. Os eucaliptos que hoje 
são plantados sofreram mudanças gené-
ticas profundas. Eles exploram a terra 5 
vezes mais intensamente do que seguin-
do o seu ritmo natural. Ocorre que se um 
eucalipto “normal” emprega 15 anos para 
se desenvolver, os daqui, em 5-6 anos já 
estão prontos. Fala-se até que com as 
novas descobertas biotecnológicas esse 
prazo pode ficar em até 2- 3 anos. Ou 
seja, se reduz o período para o eucalipto 
ficar pronto, mas a água e os nutrientes 
necessários para ele se desenvolver não 
diminuem. Isso sobrecarrega o solo e di-
minuem as reservas de água. Além disso, 
ao ser cortado bastante jovem, o eucalip-
to não consegue repor o que consumiu 
como umidade e nutrientes. Na Índia e em 
outros países onde existe a monocultura 
do eucalipto aparecem problemas graves 
de falta de água. Também na Austrália, 
terra de origem do eucalipto, os relatos 
confirmam o rápido desgaste dos recur-
sos hídricos como conseqüência do cul-
tivo extensivo do eucalipto. Nós aqui já o 
estamos sentindo na nossa pele!

Já imaginaram 50 milhões de pés de eucalipto? Pode-se ter uma vaga idéia dessas imen-
sas extensões percorrendo a BR132, a Belém-Brasília. Tudo está tudo bem alinhado, uma 
planta atrás da outra. Percebe-se logo que não é obra da natureza. Assim são as ‘florestas’ 
das Siderúrgicas Viena (mais de 22 mil hectares plantados), Simasa/Pindaré (juntas têm 12 
mil hectares) e Gusa Nordeste com 15 mil hectares.

Repasses da União ao
MUnicípio de açailândia 

Período
FPM (Fundo de 
Participação
Municipal)

FUNDEB (Fundo 
Nacional Desenvolvi-
mento Ensino Básico)

Maio-Agosto -2007 R$ 4. 993.455,30 R$ 6. 824.792,30

Conferências municipais: o péssimo hábito do “faz de conta”

• 14 siderúrgicas num raio de 150 Km
• Para produção de ferro-gusa elas consomem de 12 a 14 mil-

hões de metros cúbicos de lenha para produção de carvão.
• 11 pólos madeireiros que consomem cerca de 3,3 milhões 

de metros cúbicos de madeira em toras.
• Estima-se que 40% da região tenham sido desmatados.
• Só 11% estão protegidos na forma de Unidades de Conser-

vação e Terras Indígenas
• No último ano foram apreendidos 200.000 metros cúbicos 

de carvão.
• Os autos de infração somaram mais de R$ 500 milhões.
• A delimitação exata do Distrito Florestal do Carajás está em 

estudo, mas abrangerá aproximadamente 25 milhões de 
hectares num raio de 200 km. (Marabá-Açailândia).

• Os principais objetivos do Distrito são: resolver o problema 
da oferta de madeira e assegurar a existência do pólo sid-
erúrgico em médio prazo (10-15 anos).

• Principais ações estratégicas: reflorestamento com espécie 
de rápido crescimento e recuperação de áreas degradadas.

• Área disponível para plantio é de 14,6 milhões de hectares, 
dos quais 9,6 milhões para plantio de produção, 4,8 milhões 
de hectares são de reserva legal a serem recuperados. 

• Área de florestas naturais que poderia ser colocada sob 
manejo chega a 1,5 milhões de hectares.

• Considerando as áreas de manejo e plantio o DFC terá a 
capacidade de produzir 5 milhões de toras para a indústria e 
17 milhões de metros cúbicos de madeira para a produção 
de carvão.

• Parcerias com a EMBRAPA poderá haver promoção de 
sistemas agro-florestais, e a integração de atividades flo-
restais com agricultura, pecuária e a produção de biodiesel.

     Fonte: http://www.sfb.gov.br/

O Distrito Florestal do 
Carajás em números
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O mês da Bíblia nesse setembro nos con-
vidou a ler com atenção os primeiros ca-
pítulos da Bíblia: Gênesis, de 1 a 11. É o 

lindo poema da criação: o sopro de Deus, a queda 
do ser humano, o aparecer da violência e a alian-
ça entre Deus e as pessoas para vencer o mal. 
Gênesis significa ‘começo’, ‘origem’ de todas as 
coisas. O lema que resume de forma melhor os 
primeiros 11 capítulos é “Que tudo tenha Vida!”.  
Ou seja, todas as pessoas, especialmente as ví-
timas da violência e do mal, e todos os seres 
vivos. Inclusive, o meio-ambiente por inteiro: 
águas, ar, terra e mar. O livro do Gênesis é uma 
grande parábola. Como as que Jesus narrava. 
Através de uma estória, os autores tentam re-
passar para nós várias mensagens, bem ligadas 
à vida de hoje.

Será que tudo aconteceu exatamen-
te como está contado?

Um conto, uma parábola, um cântico não 
têm pretensões de explicar cientificamente a re-
alidade. Querem transmitir mensagens e querem 
suscitar nos leitores/ouvintes atitudes novas, com-
portamentos diferentes. Quem procura ter infor-
mações científicas tem que procurar livros de bio-
logia! A Bíblia, portanto, não quer explicar como 
se desenvolveu o mundo, mas sim Quem está por 
trás da criação e como temos que olhar através 
das coisas para enxergar a beleza dos planos de 
Deus. No tempo do exílio, tempo de sofrimento e 
desespero, as palavras/mensagens de Gênesis 
queriam devolver esperança para o povo escravo.  
Elas afirmavam que o projeto de Deus é ter um 
mundo belo e perfeito. Que se isso não ocorre não 
é porque Ele o abandonou. Ao contrário, Deus tem 
o poder de “re-criar” o mundo e o ser vivo. Nin-
guém pode desanimar!
 
Quais as principais mensagens do 
conto da criação em Gênesis?
• Deus veio para que tudo tenha Vida. E 

nós somos os guardiões desse projeto de 
Deus. Todo nosso esforço deve ser para ge-
rar vida, defendê-la e oferecer esperança.  
Por isso a nossa Igreja vem se comprometendo 
nesse ano com a Campanha da Fraternidade 
em prol da Amazônia e lutando contra todos 
aqueles que querem se apropriar de terras e 
bens que pertencem ao povo de Deus. 

• Somos feitos à imagem e semelhança de 
Deus. Cada um de nós tem uma dignidade 
única e preciosa! Mas não é só isso: homem e 
mulher juntos são a imagem de Deus. A verda-
deira imagem de Deus não é a de um homem 
solitário, mas de um homem e de uma mulher: 
“À imagem Dele os criou: homem e mulher”. É 
uma comunidade que caminha junta em que 
seus membros têm igual dignidade e direitos. 

• Nós seres humanos somos co-criadores 
com Deus. Nós podemos transformar e produ-
zir coisas novas ao lado de Deus! Deus permitiu 
que Adão e Eva dessem o “nome” às coisas, ou 
seja, deu a eles o poder de criar e transformar 
o mundo. Colocou, porém, limites. Eles não 
podiam jamais se substituir ao Criador. Ocupar 
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Quando foi escrito o livro de Gênesis?
Apesar de ter sido colocado no começo da Bíblia, não foi o primeiro 
livro a ser escrito. A maior parte de sua composição foi feita durante 
o exílio do povo de Israel, quase 600 anos antes de Cristo. O livro do 
Gênesis foi produzido em mutirão. É fruto da junção de muitos contos 
populares que tentam dar um sentido à origem do mundo, da vida, do 
bem e do mal. Na época do exílio, na Babilônia, o povo hebreu tra-
balhava como escravo. Vivia totalmente desenraizado da sua terra e 
da sua cultura. As imagens dos primeiros versículos bem expressam 
esta situação: “A terra estava sem forma e vazia. As trevas cobriam o 
abismo e um vento impetuoso soprava sobre as águas”. Era isso que 
o povo experimentava naquelas circunstâncias. Foi nessa situação de 
opressão que Israel apelou ao gesto criador de Deus. Que faz novas 
todas as coisas! Um cântico de resistência cultural para não perder as 
raízes da fé e não esquecer o Deus da libertação e da vida que sempre 
acompanhou o povo. Um cântico feito de sonhos e esperanças. 

Nasceu assim Gênesis. O conto em que o Javé, o Deus não-violento 
cria falando e dá vida “soprando”. Como são importantes os nossos 
contos, a sabedoria do povo, as tradições que carregamos na memó-
ria! Elas também podem ser Sopros de Vida!

o lugar Dele. Sentir-se senhores do bem e do 
mal. Deviam, isso sim, continuar a criar vida, 
defender o que existe e gerar novas formas de 
convivência social e comunitária. A criatividade, 
portanto, é um dos dons mais ‘divinos’ que te-
mos! 

• O dia de descanso. Deus insiste para que nós 
tenhamos um tempo exclusivamente para o Pai 
e para os irmãos. O trabalho, as ocupações do 
cotidiano não podem ameaçar as dimensões 
da fraternidade, da convivência, do estar jun-
tos. Saber encontrar momentos de descanso é 
achar tempo para a família, os amigos, a co-
munidade. É ocasião propícia  para resgatar 
os valores interiores e os afetos. É organizar o 
povo e reforçar os laços de amizade entre nós! 
Tomara que nossas comunidades sejam mes-
mo o lugar onde o descanso se torna berço e 
projeto de uma vida nova para todos-as!

Bíblia: ferramenta para transformar a 
realidade social e econômica

CEBI – Açailândia-MA 
A Igreja tem como  missão a proclamação 

do Evangelho, o anúncio e a prática de Jesus para 
construir vida em plenitude. Por isso ela deve re-
novar continuamente seu jeito de evangelizar para 
que sua ação seja profética, corajosa e transfor-
madora. Pensando nisso, os Missionários Com-
bonianos no Brasil promoveram um encontro de 
formação nos dias 05 a 09-09-07, em São Luis/
MA, com o biblista Sandro Galazzi. Participaram 
membros de várias comunidades assistidas pelos 
Combonianos: Timon, 
Açailândia/Pequiá, Pau-
lo Ramos, Teresina/PI e 
São Luis.
 Dentre os temas 
que foram estudados o 
que mais ajudou a com-
preender os evangelhos 
foi como fazer a análise 
sociológica da época de 
Jesus. Ou seja, entender 
qual a realidade e como 
vivia o povo no período 
histórico em que Jesus 
viveu e atuou. A partir 
disso, procurar perce-
ber qual foi a proposta 
e ação de Jesus para 
construir a Justiça e a 
Paz. 

Como ler e compreender os textos 
bíblicos?
O primeiro passo para compreender os textos  
é prestar atenção às informações e aos detalhes 
políticos, econômicos, sociais que estão espa-
lhados nos textos. Ou seja, compreender qual o 

conflito que está por trás dos fatos narrados e 
que deu origem ao texto. É o que chamamos de  
PRÉ-TEXTO.  Na leitura do texto temos que nos 
perguntar: quem exerce o poder? Como o 
poder é exercido? Quais instituições de po-
der aparecem? Como aparece o poder ofi-
cial (governo)? Qual o problema básico que 
aparece? Este é o aspecto político e é fun-
damental para compreender o alcance das 
palavras e gestos de Jesus. Ligado a isso 
está o aspecto social e econômico. Aqui 
nos perguntamos: como vive o povo? O que 

ele produz? Como se produz? (do setor agrí-
cola, industrial, comercial, de serviços). Quais 
os instrumentos de trabalhos? Quem detém a 
propriedade e o capital para produzir e com-
prar? Quem não os detém? Qual o problema 
econômico de base que aparece no texto?
O segundo passo é buscar saber de que lado 
do conflito está quem escreveu o texto. Qual a 
preocupação que está por trás e qual objetivo que 
o levou a escrever? Ou seja, é procurar entender 
o COM-TEXTO. 
O terceiro passo é voltar novamente  ao 
TEXTO  para tentar responder às três perguntas 
fundamentais da fé: QUEM é o nosso Deus? 
ONDE e de que lado Ele está? O que ele QUER?
Depois de fazer a leitura seguindo os passos 
acima, fica mais fácil identificar as seguintes 
perguntas: - Quais eram as situações de 
injustiças na terra e no tempo de Jesus? 
- Quais as situações de injustiças na nossa 
terra e no nosso tempo? Baseando-nos na 
proposta de Jesus aos discípulos e olhando 
para as lutas e esforços atuais para promover 
o direito, podemos identificar com mais clareza 
o caminho para buscar e promover  hoje 
Justiça e Paz.  

Setembro: Mês da Bíblia

QUE TUDO TENHA VIDA!

ESPECIAL
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Há muito tempo, os ratos, que viviam com medo 
do gato, “resolveram” fazer uma reunião para 
encontrar um jeito de acabar com aquele eterno 

transtorno. Muitos planos foram discutidos e abandona-
dos. No fim, um rato jovem levantou-se e deu a idéia de 
pendurar uma sineta no pescoço do gato. Assim, sem-
pre que o gato chegasse perto, eles ouviriam a sineta 
e poderiam fugir. Todos os presentes na assembléia 
bateram palmas: o problema estava resolvido. Vendo 
aquilo, um rato velho que tinha ficado o tempo todo 
calado levantou-se do seu canto. O rato falou que o 
plano era muito inteligente, que com toda a certeza as 
preocupações deles tinham chegado ao fim. Só faltava 
uma coisa: quem iria pendurar a sineta no pescoço do 
gato?

Frequentemente, nós somos como os ratos da pequena 
fábula. Sabemos descobrir os problemas que temos, po-
demos até apontar as suas soluções, mas temos muita 
dificuldade em colocá-las em prática: Quem vai colocar 
a sineta ao gato? Eis a pergunta! No dia de formação 
das comunidades rurais 50bis (Sudelândia), Conquista 
da Lagoa, Nova Vitória e Macaúba, realizada no dia 
22 de julho, foram levantados os principais problemas 
e necessidades existentes nos nossos assentamentos 
na saúde, na educação e nas vias de transporte e co-
municação. Como na pequena fábula, o povo sofre a 
perseguição de vários ‘gatos’. Eles, porém, devem ser 
enfrentados. Para isso o primeiro passo é sentar jun-

tos, colocar em comum os problemas, conversar e se 
confrontar uns com os outros. Ao fazer isso se percebe 
que muitas dificuldades são comuns a todos. Portanto, 
o enfrentamento aos “gatos” também deve ser em con-
junto. Quando temos a paciência de reunirmos e sabe-
mos dar atenção aos problemas dos outros, é mais fácil 
buscar soluções. A união faz a força dos pobres e, com 
criatividade, podem sair soluções concretas. Os pre-

sentes no encontro de formação, diferentemente dos 
ratos da fábula, assumiram a luta. Cada assentamento 
resolveu preparar um ofício para a Secretaria da Saúde 
ou a Secretaria de Obras. Uma delegação formada por 
representantes de cada assentamento presente fez a 
entrega nas devidas secretarias. Agora é preciso man-
ter-se na luta e ficar vigilantes.

O legado do padre René
O começo: visitar e conhecer! 
19 de fevereiro de 1999. Está ainda vivo em mim o dia 
da minha chegada em Açailândia. A receber-me foi uma 
boa equipe missionária formada pelos padres Gabriel, 
Danilo, Fausto e os leigos combonianos Cármen, Mari-
sol e João Carlos. Era a minha primeira experiência de 
missão como sacerdote que acabava de ser ordenado 
em minha terra natal de Cunco (Chile). Cheguei num 
momento de graça. Estava-se reorganizando a vida 
das comunidades, a partir dos Conselhos Comunitá-
rios. Todos os dias visitávamos as comunidades para 
explicar o que é um Conselho e qual é sua função den-
tro da comunidade. Dentro de um mês já pude conhe-
cer as 45 comunidades que formavam a Paróquia São 
João Batista! Que trabalhão! Lembro que insistíamos 
muito para que cada comunidade conseguisse crescer 
e se organizar como Povo de Deus a partir dos Conse-
lhos, superando o velho costume de ter um ‘dirigente’ 
ou um ‘presidente’ que às vezes tornava-se o dono da 
comunidade.

Construindo juntos: os Planos Pastorais 
No mês de novembro de 1999, celebrando nossa as-
sembléia paroquial, nos perguntávamos: Quem somos? 
De onde viemos? Aonde queremos chegar em nosso 
viver e agir como comunidade? A partir das respostas 
e levando em conta as diretrizes da Igreja do Brasil e 
da Diocese elaboramos o nosso Plano Pastoral para 
2000-2002. Entre as prioridades, emergiam as Santas 
Missões Populares, no ano do Jubileu. Resgatamos, 
assim, a historia e a vida das comunidades e aprofun-
damos o estudo do Evangelho. Realizamos retiros, ca-
minhadas e missas nas ruas, visitamos muitas famílias, 
conhecendo melhor a realidade e seus desafios. Isso 

marcou a minha vida e a vida da Igreja em Açailân-
dia. Junto aos padres Armando e  Fausto, nos anos de 
2003 até 2005 priorizamos a formação de lideranças, 
sobretudo nos eixos dos sacramentos, da liturgia, dos 
jovens, dos Círculos Bíblicos e da cidadania. Assumi-
mos o Projeto Queremos Ver Jesus Caminho, Verda-
de e Vida com suas três grandes metas: a pessoa, a 
comunidade e a cidadania. 

Formando pessoas com fé e consciência 
cidadã
De outubro a dezembro de 2005 aprofundamos a me-
todologia de Jesus, evangelizador enviado do Pai, va-
lorizando as prioridades assumidas pela própria família 
comboniana no Nordeste, ou seja, a defesa dos direi-
tos, a Justiça e Paz. Após um levantamento detalhado 
da situação social e religiosa das comunidades, na as-
sembléia de dezembro 2005 definimos o atual Plano 
Pastoral (2006-2008). Sentimos a necessidade de sair 
do simples espaço de celebração e reunião de cada fim  
de semana, para procurar responder aos desafios do 
território. Decidimos continuar o trabalho da formação 
no que diz respeito aos direitos e deveres que temos 
como cidadãos, aprofundando a Sagrada Escritura para 
dar suporte e motivação à nossa prática. Articulamos 
mais um levantamento sócio-religioso-pastoral nas co-
munidades do interior para conhecer e enfrentar seus 
desafios. Passei oito longos anos em Açailândia! Hoje, 
a distância de tempo, só posso agradecer ao Deus da 
Vida por ter partilhado a vida e o trabalho na paróquia 
de São João Batista. Foram anos de muita graça. Mais 
do que dar, aprendi a receber muito nos encontros de 
formação, nas celebrações, no acompanhamento aos 
Conselhos, às pastorais, grupos e movimentos e nas 

relações inter-pessoais. Senti-me 
sempre acolhido, aceitado e aju-
dado no trabalho, com meus limi-
tes e dons.  Em tudo, senti sempre 
uma presença amiga e próxima de 
cada um de vocês e de Deus.

Os desafios e os rumos
Fizemos muito até agora. Hoje 
toda comunidade de São João 
tem um espaço para se reunir, ce-
lebrar e se formar. Mesmo assim, 

enxergo alguns desafios e rumos para o futuro:
- Vamos continuar aprofundando a formação para sair 
do individualismo e do comodismo. È preciso lutar pelo 
bem de todos, sem ficar atolados a interesses individu-
ais ou de grupos. 
- Temos que conhecer melhor nossos direitos, para ga-
rantir a justiça e a paz e defender os que sofrem todo 
tipo de violação. 
- É preciso participar dos conselhos municipais, espaço 
onde podemos exercer nossa cidadania e defender os 
mais enfraquecidos. 

Pensando às atitudes do nosso dia-a-dia, à si-
tuação do meio ambiente, às relações interpessoais, à 
vida familiar e  política, muitas vezes me pergunto: será 
que temos, de verdade, uma vida com dignidade? 

Agradecendo, recomeço!
Cada um de vocês na paróquia me ajudou a viver o 
ministério de sacerdote. Agradeço o Instituto Ekos e o 
CEJUPAZ dos Missionários Combonianos, e o CDVDH 
que sempre nos ajudaram na assessoria dos encon-
tros de formação nesses anos. Agradeço a Diocese, na 
pessoa dos bispos Dom Afonso e, ultimamente,  Dom 
Gilberto. Hoje tenho um novo desafio como missioná-
rio. Acredito que a experiência de Açailândia e suas 
orações me ajudarão a enfrentá-lo com coragem e 
confiança. Apesar da saudade das amizades, do traba-
lho e de tudo o que construímos juntos, estou contente 
porque a experiência de Açailândia foi boa e senti-me 
sempre em casa. Agora vocês têm uma nova equipe 
missionária disponível a caminhar junto às comunida-
des. Aproveitem!
Obrigado por tudo e, acreditem, os levo sempre no co-
ração! 

Nome do
assentamento Problemas existentes

NOVA VITÓRIA - Falta agente de saúde
- O carro do lixo não passa com regularidade.

50 BIS
(Sudelândia)

- O médico não aparece na data marcada
- Às vezes só aparece enfermeira
- Há só um agente de saúde atendendo 90 famílias

MACAÚBA

- Sofre isolamento por causa das péssimas condições das estradas.
- Todo inverno os alunos do ensino médio que estudam no 50 Bis arriscam perder 2 me-
ses de aula.
- No inverno os carros demoram a levar os doentes ao hospital. 
- Não há posto de saúde adequado.
- A estrutura da escola é muito pequena. Muitas séries funcionam na mesma sala com um 
mesmo professor

CONQUISTA DA 
LAGOA

- Não há posto de saúde adequado
- A estrutura da escola é muito pequena. Muitas séries funcionam na mesma sala com um 
mesmo professor.

Os assentamentos estão se organizando!



O futuro de Piquiá se constrói a par-
tir de como nós o preparamos hoje. 
Nós teremos um Piquiá diferente se 

nós, hoje, já começamos a construí-lo dife-
rentemente. O Conselho Tutelar de Açailân-
dia, criado a partir da Lei Municipal n. 132 
de 08 e julho de 1997 quer construir  um 
futuro diferente para os mais de 40.000 jo-
vens, de até 18 anos, existentes no muni-
cípio de Açailândia. É uma realidade desa-
fiadora e assustadora. Muitas necessidades 
e descasos ocorrem todos os dias com os 
jovens e adolescentes do nosso municí-
pio. Só cinco conselheiros são insuficientes 
para dar conta do recado. A área que vai 
desde o Plano da Serra até Novo Bacabal é 
uma extensa demais e distante da sede do 
Conselho Tutelar. Isso dificulta as interven-
ções do Conselho, sem contar com os pou-
cos recursos que ele dispõe. Tudo isso fez 
com que a comunidade de Piquiá se mobi-
lizasse visando a criação um Conselho Tu-
telar próprio e mais próximo dela. A própria 

Conferência Municipal sobre os direitos da 
criança e adolescente aprovou a proposta. 
A partir disso foi organizado um abaixo-assi-
nado que recolheu 1.067 assinaturas pedin-
do ao Prefeito a alteração da lei municipal 
n.132 para poder criar mais um Conselho 
Tutelar no mesmo município. Uma carta de 
apoio assinada pelo Promotor de Justiça de 
Açailândia, Dr. Marco Aurélio Fonseca, e 
pelo Diretor do Fórum de Açailândia, o juiz 
da Comarca, Dr. Wilson Manoel de Freitas 
Filho acompanhou o abaixo-assinado. Tudo 
isso, enfim, foi entregue durante uma reu-
nião extraordinária ao Conselho Municipal 
dos Direitos da Criança e Adolescente (CO-
MUCAA). Agora, a decisão está nas mãos 
da Câmara de Vereadores e do Prefeito da 
cidade. Acredita-se que o gestor municipal 
esteja intencionado a não deixar a extensa 
região de Piquiá sem um órgão que defenda 
o que há de mais precioso na humanidade: 
as crianças!

Mais de 1.000 pessoas pedem a
criação de um Conselho Tutelar para Piquiá

Perguntas Respostas

Existe violência na sua 
escola?

74,82% dos alunos entrevistados  responderam 
que existe violência na escola

Qual a freqüência de 
violência?

10,20% dos alunos afirmam que há muita violência 
na escola
40,13% dos alunos afirmam que a freqüência da 
violência na escola está dentro da média. 

No último ano, você foi 
agredido fisicamente 
por alguém na sua es-
cola?

12,24% dos entrevistados afirmaram de terem sido 
agredidos fisicamente na escola no ultimo ano.

Você sabe de casos de 
ameaças na sua esco-
la?

25,85% dos alunos que responderam ao question-
ário afirmaram que conhecem casos de ameaça na 
escola 

Você já viu armas na 
sua escola?

32,65% dos alunos já viram armas na escola (so-
bretudo facas e estiletes)

Há roubos na sua es-
cola?

57,14% dos alunos têm conhecimento de casos de 
roubo na escola

Existem gangues no 
seu bairro?

74,14% dos jovens entrevistados afirmam que ex-
istem gangues nos bairros de Piquiá.

Há tráfico de drogas na 
sua escola

9,52% dos alunos sabem que existe tráfico de dro-
ga na escola;
27,89% dizem que não há tráfico de drogas;
60,54% não sabem se existe tráfico de drogas nas 
escolas do Piquiá.

O que você acha da sua 
escola?

Para 6,12% dos entrevistados a escola é péssima 
ou ruim;
Para 63,94% dos jovens a escola é “mais ou me-
nos”
Já para 27,89% a escola é “boa ou ótima”

O que falta na sua es-
cola? 

Segundo 18,01% dos entrevistados falta material 
suplementar para desenvolver as aulas;
17,71% dos alunos querem ter mais participação 
nas tomadas das decisões;
15,01% dos jovens querem mais espaços para es-
porte e lazer

PROJETO “ESCOLAS PELA PAZ”:
OS JOVENS ABREM O JOGO

SOBRE A VIOLÊNCIA
NAS ESCOLAS DE PIQUIÁ

As escolas públicas do Distrito Industrial do Piquiá, juntamente com 
a Secretaria de Educação do Município, assumiram e integraram 
no próprio Projeto Político Pedagógico (PPP), o projeto “escolas 

pela paz”. Este projeto é desenvolvido pelo Centro Juventudes pela Paz 
dos Missionários Combonianos com a assessoria técnica do Observatório 
de Juventudes e Violências nas Escolas da Universidade Federal do Piauí 
(UFPI).
A primeira etapa do Projeto foi a realização de uma pesquisa sobre como 
as violências estão sendo vistas e sentidas pelos jovens estudantes. Re-
alizada na segunda quinzena do mês de Abril e na primeira quinzena do 
mês de maio a pesquisa envolveu 147 alunos e 60 professores. 
Os objetivos do levantamento foram os seguintes:
• Detectar quais são os tipos de violência e conflito mais comuns que 

ocorrem no ambiente escolar. Ao mesmo tempo, fazer emergir a per-
cepção que os alunos e o corpo técnico-pedagógico das nossas escolas 
têm desses conflitos, e ver quais são as suas as possíveis soluções.

• Servir como ferramenta para possíveis análises e projetos que poderão 

Os principais resultados do levantamento realizado
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ser desenvolvidos por todos os tipos de instituições que lidam com o 
público escolar, visando a promoção da Cultura da Paz, da Cidadania 
e dos Direitos Humanos.

Começa agora a segunda fase do projeto: devolver aos alunos e professo-
res os resultados do levantamento e procurar juntos soluções e caminhos 
para fazer que as escolas do Piquiá possam ser verdadeiros laboratórios 
de paz e de justiça para todos. 



- � -

DIREITOS EM DIACONSELHOS MUNICIPAIS:
O POVO FAZENDO POLÍTICA PÚBLICA
A Constituição da Repú-

blica de 1988, no artigo 
204, consagrou a par-

ticipação popular da sociedade 
na administração do País atra-
vés de suas organizações re-
presentativas. Os governos não 
podem governar sozinhos, mas 
em conjunto com a sociedade. O 
povo pode e deve participar di-
retamente, com ou sem deputa-
dos, na tomada de decisões que 
dizem respeito às questões de 
interesse público (saúde, educa-
ção, segurança, etc.) 
          No nosso dia a dia, a socie-
dade tem várias formas de “con-
trolar” as ações dos governos. 
Algumas delas são os plebiscitos, os referendos, as leis de iniciativa popular, as 
audiências e consultas públicas, as conferências. É nesse contexto que surgiram 
os CONSELHOS. Eles são espaços em que representantes da sociedade e do 
governo tomam decisões que afetam a todos. Infelizmente, após quase vinte 
anos de Constituição, ainda se tem pouca noção do que são. Ainda não fun-
cionam como deveriam por incompreensões, manipulações, falta de interesse 
tanto do governo como da sociedade civil. Em Açailândia há vários Conselhos 
Municipais, mas a maioria funciona precariamente e muito abaixo do esperado. 
É o caso, por exemplo, dos Conselhos dos Direitos da Criança e do Adolescente 
(COMUCAA), da Assistência Social (CMAS), da Saúde (CMSA), e outros. Já de-

veríamos ter em atividade de ou-
tros Conselhos Municipais como 
o dos Direitos Humanos, da Se-
gurança Alimentar, etc. mas não 
existem! Mesmo assim, muita 
coisa mudou! A maioria das au-
toridades, por exemplo, já não 
vê mais os Conselhos como ini-
migos, “adversários que dispu-
tam poder e dificultam as políti-
cas”. As próprias organizações 
da sociedade percebem que só 
participando ativamente dos es-
paços públicos e democráticos 
como são os Conselhos, podem 
melhorar a qualidade de vida do 
povo de Açailândia. Conhecer o 
papel dos Conselhos Municipais 

e participar - acompanhando, propondo, cobrando e avaliando -, não só é um 
direito,  mas  uma obrigação de cidadania !

Jacu manchado de sangue 
por mais um assassinato.  

Povo quer justiça, não 
vingança!

Oito de setembro, 9,00 h. da manhã. No bair-
ro do Jacu ‘justiça foi feita’. Pelo menos foi 
isso que achou o assassino de Cleidivan de 

Jesus Souza. Com certeza, para o autor do crime, 
foi mais um ladrão a ser calado, um marginal a me-

nos. O bairro todo conhece a identidade 
do executor de mais um crime bárbaro 
que envergonha a cidade. O movente 
teria sido um roubo, mas não há provas 
alguma. O jovem Cleidevan, por ser co-
nhecido como usuário de drogas, já au-
tor de pequenos furtos na região, foi res-
ponsabilizado por mais essa façanha. 
Ao assassino não interessava saber se 

havia sido ele ou não. Nem interessava saber se um 
roubo devia ser punido com a morte. Nem se cabia a 
ele ou a outros decidirem isso. O importante era en-
contrar um culpado e aplicar a ‘própria justiça’, para 

amedrontar outros possíveis ladrões. Quantas histó-
rias como essa acontecem nos nossos bairros, mas 
dessa vez a população não quis ficar calada. O as-
sassino terá que responder a processo, onde serão 
confrontadas diferentes versões dos fatos. Revolta-
do com a morte do jovem e com a defesa histérica 
do crime por parte do radialista Milton César, o povo 
do Jacu decidiu exigir justiça. Aquela justiça que não 
é praticada  com as próprias mãos, nem a que pende 
sempre do lado dos arrogantes e poderosos, mas a 
justiça que é inspirada pelo próprio Deus. Essa sim, 
demora, mas não falha!

 Para que se organiza uma conferência municipal?
A principal função de uma Conferencia é avaliar as ações promovidas e de-
senvolvidas  pela Administração Publica Municipal numa determinada área e 
avançar novas propostas para o futuro. Uma Conferencia Municipal acontece 
a cada dois anos. 

(Eduardo Hirata, Assessoria do COMUCAA)

Plebiscito: mais de 4 milhões
de brasileiros querem a Vale de volta!

Quem votou no recente plebiscito orga-
nizado por várias instituições da socie-
dade e da igreja católica deixou claro 

que a Companhia da Vale do Rio Doce deve-
ria voltar a fazer parte do patrimônio público do 
povo brasileiro como o era antes de 1997. Foi 
nesse ano que a antiga e mais bem sucedida 
estatal brasileira acabou nas mãos de um grupo 

de empresários e banqueiros. A Vale que vinha 
tendo lucros anuais espetaculares foi privatizada 
com a bênção do então presidente da República 
Fernando Henrique Cardoso. Ele e a sua turma 
achavam que com o dinheiro da venda da Vale 
iriam pagar grande parte da dívida brasileira e 
iriam dar mais condições à empresa de crescer. 
Era mais uma mentirinha presidencial. Fraudes, 
espionagem, maquiagem de valores, irregu-
laridades de todo tipo marcaram o processo de 
privatização. Uma irregularidade clamorosa foi a 
participação do Banco Bradesco no processo de 
privatização. O banco fazia parte de uma peque-
na comissão que tinha como finalidade avaliar o 
real valor da Vale antes de ir a leilão. Pela lei, o 
banco não podia se tornar, em seguida, sócio-
comprador, mas ele se tornou! Disseram para 
a sociedade que a Vale não valia mais do que 

3 bilhões de dólares, mas era uma forma para 
eles mesmos comprá-la bem barata. Recente-
mente, descobriu-se que várias pessoas ligadas 
a Fernando Henrique Cardoso e que cuidavam 
da privatização tiveram um aumento absurdo 
em seu capital particular após a venda da Vale. 
Alguém se aproveitou. Muitos setores da socie-
dade desde o começo não se conformaram com 
a evidência das fraudes e entraram na justiça. 
Há mais de 100 representações e processos 
que continuam correndo na justiça até hoje. A 
Vale, atualmente, é a segunda mineradora maior 
do mundo e é avaliada em mais de 100 bilhões 
de dólares, mas até dezembro deste ano, o Su-
premo Tribunal de Justiça terá que se manife-
star sobre alguns desses processos envolvendo 
a privatização. Tudo pode acontecer. 
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Ainda bem que tem gente que acredita ainda em 
formação. No mundo dos que já sabem tudo há 
quem quer se ca-
pacitar para a vida 
e para a defesa de 
seus próprios di-
reitos. É o caso da 
paróquia de São 
João Batista. De 
agosto a setembro 
promoveu vários 
encontros de for-
mação com todas 
as suas comu-
nidades, interior 
e cidade, sobre temas sociais e bíblicos. Como se 
organizar e reivindicar hoje, quais exemplos e luzes 
nos vêm do cidadão e homem de fé Jesus de Naz-
aré. A participação foi maciça. Os resultados já estão 
aparecendo!

A comunidade de São Miguel (Plano da Serra) já 
faz parte da paróquia de São João Batista. Várias 
pessoas já começaram a participar de encontros pro-
movidos pela paróquia. Todos têm a ganhar com a 
participação desse povo animado e simpático. A ele 
as boas-vindas, aquele abraço e sintam-se acolhi-
dos! 

A comarca de Açailândia ganha, enfim, promo-
tores sérios e profissionais. Não é do feitio do 
Bocudo puxar saco, mas está quase a ponto de se 

derreter de... esperança e confiança no futuro dessa 
cidade! O motivo para tanta alegria vem da constata-

ção que chegaram à nossa cidade-comarca 
novos membros da magistratura que nos fa-
zem bem esperar. As primeiras impressões 
são boas. Será que o povo, enfim, encontrou 
alguém que está ao lado...do direito?

Será que é mesmo a vez de Piquiá? Os tra-
balhos de calçamento das ruas de Piquiá não 
procedem em ritmo acelerado, mas estão sen-
do feitos. A prova do fogo vai vir 
na época das chuvas e quando 
chegar a grana para o sanea-
mento básica de Piquiá. Aí, o bi-

cho vai pegar! Será que vão ter que 
quebrar tudo de novo?

Até que se prove o contrário, o ci-
dadão deve ser considerado inocen-
te! Até os antigos romanos respeitavam 
esse procedimento. Ou seja, ninguém 
podia ser condenado ou preso se não 
se provasse que o “suspeito” de um 
delito o havia realmente cometido. Parece que em 
Açailândia se procede de forma contrária. Primeiro 
se prende, depois se espanca ou até mata e, afinal, 
se verifica se o cidadão foi o responsável por aqui-
lo que vinha sendo acusado. Há radialista fazendo 
isso. Há polícia agindo assim. Há comerciante que 
se acha juiz e executor de “suspeitos” condenados 
por ele. Tudo segundo as suas próprias leis.

Notícia de 1º de outubro: São Paulo registra um 
por cento dos homicídios do mundo. Há dezessete 
vezes mais assassínios na metrópole paulista do que 
em Nova York. O último dado apresentado em um 
relatório da ONU diz que mais de 11 mil pessoas mor-
reram assassinadas em São Paulo em 1999. Consta 
que de lá para cá os números cresceram. Saibam 
que os homicídios em Paris, em 2003, foram pouco 
mais de 200 e em Roma 27.

Quando a imprensa se torna “criminosa”. A ân-
sia de ter altos índices 
de audiência, ou a ne-
cessidade de vender 
muito, leva muitos ra-
dialistas e repórteres a 
manipular e a distorcer 
a realidade dos fatos. 
Ou, pior, a tornar es-
petacular a violência. 
Acabam se tornando 
cúmplices indiretos 
de crimes cometidos 
por cidadãos que, sob 

o pretexto de fazer justiça, se tornam eles mesmos 
justiceiros sem lei. É o caso, por exemplo, do condu-
tor do programa radiofônico “Nas garras da polícia”.
Tanto falou sobre o assassinato de Cleidivan, dis-
torcendo e caluniando, que poderá ser enquadrado 
como réu de ter cometido “apologia de crime”. Talvez 
isso ajude a imprensa local a ser mais objetiva, séria 
e profissional!

12 de outubro: festa de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil. É também a festa 
de todas as crianças brasileiras! A redação de Nossa Voz não podia ficar sem comemorar 
um dia tão importante. Com a palavra, então, as crianças do Piquiá e de Açailândia! Que 
nos digam quais são seus sonhos para o amanhã. Eis as entrevistas-relâmpago.

DIA DAS CRIANÇAS:
“NÃO MATEM MEUS SONHOS”

Kelly é uma jovem mulher, casada com Tônio. Eles têm 
três filhos: Camila, de cinco anos, Tamiris, de 3, e Pedro, 
com dois anos.
A família mora próxima à praia do Jacu,uma das regiões 
mais visitadas pela Pastoral da Criança da Paróquia São 
João.
Kelly, quais são os maiores problemas que teus filhos 
vão ter que enfrentar crescendo? De que você tem 
medo?
Tem muita ‘zoada’ por aqui... Estou com medo das drogas. 
As minhas crianças desde cedo convivem com o tráfico 
e a violência, embora ela tenha diminuído um pouco faz 

alguns anos. Mas as crianças vêem e aprende logo: elas não estão vivendo num 
ambiente sadio. Uma vez, há quase dois anos, houve um tiroteio perto de casa. O 
pessoal acabou dando tiros bem aqui no bar ao lado... Fiquei com muito medo pelas 
minhas crianças! Também outro problema por aqui é a erosão. As pessoas vão e 
vêm, todos estamos precisando de uma casa melhor. Aqui toda vez que chove, eu 
fico com medo. A casa de madeira pode cair, ou o terreno desmoronar!
O que você deseja para os teus filhos?
Que todos eles possam estudar e se formar. Que sejam pessoas ‘direitas’. Mas viver 
aqui em baixo não ajuda, vai ser difícil que esses sonhos se realizem, se ficarmos 
aqui...
Poucos, porém, conseguem sair daqui. Tomara que os meus filhos cresçam 
‘direitinho’!

Jéssica Lacerda De Moura, 14 anos,  participante das 
atividades do Centro Comunitário Frei Tito CAID.
Jessica, qual é o seu sonho para o amanhã?
Eu quero ser administradora de empresa
Jessica, como é que você imagina o Piquiá no ano 
2020?
Imagino um Piquiá mais limpo, com as ruas mais limpas e 
com menos poluição.

Andreza Rocha Rodrigues,14 anos, participante das ati-
vidades do Centro Comunitário Frei Tito CAID)
Andreza, quão é o seu sonho para o amanhã?
O meu sonho para o amanhã é ser dançarina ou biólo-
ga. Desde pequena venho dançando, e então queria ser 
dançarina. Bióloga porque eu me interessei da biologia 
depois que o Professor começou a ensiná-la para nós. Ele 
estuda biologia e eu também comecei a me interessar.
Andreza, como é que você imagina o Piquiá no ano 
2020?
Imagino um Piquiá mais calmo, as ruas com menos polui-
ção, um Piquiá melhor.
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