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Vocês oão podou servii a Deos o ao Dinheiio 

"Que bonito seu trabalho de pastoral! Quanto você ganha por isso? 
ff 

M 

uitas de nossas lideranças já escutaram 
essa pergunta. De fato, muitas pessoas 
têm dificuldade de entender que alguém 

trabalhe na igreja somente por paixão e de forma 
gratuita! As pessoas que se doam e se colocam a 
serviço dos outros sem exigir gratificação e salário, - 
os voluntáriosías, - batem de frente com a "cultura" 
atual, onde se aprende que tudo é medido pelo 
dinheiro. Parece não haver mais espaço pata a 
gratuidade: amor, tempo, saúde, educação, etc. 

viraram mercadorias a serem compradas. E verdade, 
muitos de nós se encontram em situações 
econômicas difíceis, entretanto, não podemosfazer 
do dinheiro a única medida do nosso ser e fazer. 
Observa-se que quem mais é condicionado pelo 'deus 
dinheiro' e julgam os outros a partirdele são os que se 
tomaram vítima do próprio dinheiro. Indicadores 
sociais e econômicos apontam que são exatamente 
os mais pobres que, geralmente, mais se 
disponibilizam a servir por amor e por abnegação, 

sem exigir qualquer tipo de gratificação! Esse é, 
talvez, o maior sinal profético da igreja hoje: as 
comunidades se sustentam graças a pessoas que 
doamseu tempo,suas energias, seu dinheiro... de 
graça! A partir disso podemos comprovar com a vida 
a verdade das palavras do livro de Atos 2,44: "Todos 
os fiéis viviam unidos e tinham tudo em comum. 
Vendiam as suas propriedades e os seus tens, e 
dividiam-nos por todos, segundo a necessidade de 
cada um". 
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PERSONAGEM EM DESTAQUE 

Noticias 

Eco-Metalúrgicas 

• Pará continua campeão de 

escravidão. O Ministério Público Federal 

(MPF) no Pará ajuizou, entre 1990 e 

2009, um total de 608 denúncias 

criminais contra acusados de submeter 

trabalhadores a condições semelhantes 

às da escravidão, (fonte; Repórter Brasil) 

• Diminui desmatamento daAmazônia. 

O ministro do Meio Ambiente, Carlos 

Mine, informou que o índice de 

desmatamento na região amazônica 

atingiu o menor valor da história, entre 

outubro e novembro de 2009. Há 1 ano e 

10 meses o desmatamento na Amazônia 

vem decrescendo, e que chegou ao 

menor índice no final de 2009. (fonte: 

Repórter Brasil) 

• Gado e escravidão Segundo 

levantamento da ONG Repórter Brasil, 

que integra a Comissão Nacional pela 

Erradicação do Trabalho Escravo, a 

produção de gado bovino é a campeã em 

número de propriedades que utilizam 

mão de obra escrava no Brasil. Já em 

relação ao número de trabalhadores 

libertos nessas operações, a produção 

da cana ocupa o triste primeiro lugar, 

(fonte: Repórter Brasil) 

• Desemprego mundial aumenta 

Segundo dados da Organização 

Internacional doTrabalho - OIT. em 2009, 

perante um cenário de crise financeira 

mundial, o número de demitidos em todo 

o mundo foi de 211 milhões, o que 

significa uma taxa mundial de 

desemprego formal de 6,6%. As 

estimativas para este ano seguem os 

mesmos parâmetros, enquanto os 

chamados empregados precários 

atingem 1.5 bilhões de trabalhadores; 

correspondendo a 50,6% da força de 

trabalhono mundo. 

• O Crédit Suisse elevou os preços- 

alvo dos papéis de Vale diante da 

revisão das estimativas do banco para o 

setor de siderurgia e mineração. O preco- 

alvo passou de US$ 28,29 para US$ 

34,00, no horizonte de 12 meses. Isto 

representa um potencial de valorização 

de 22%. Os principais responsáveis pela 

revisão foram o aumento no preço do 

minério de ferro, a melhoria nos volumes 

e a possibilidade de futuros ganhos na 

capacidade e no programa de captação 

da mineradora Vale. (fonte: noticias 

mineracáo.com) 

•Vale deu mais um passo para assumir 

100% da Fosfertil, empresa da qual 

comprou o controle acionário da Bunge 

por US$ 3,8 bilhões. A mineradora 

anunciou a intenção de adquirir mais 

18% do capital votante da companhia, 

que estava em poder da minoritária Yara 

Fertilizantes, por US$ 785 milhões, 

(fonte: noticias mineracáo.com) 

Conselho Tutelar de Açaílàndía 

ii 

"A criança e o adolescente têm 

direito à liberdade, ao respeito e à 

dignidade como pessoas humanas 

em processo de desenvolvimento e 

como sujeitos de direitos civis, 

humanos e sociais garantidos na 

Constituição e nas leis." (art. 15° do 

Estatuto da Criança e do Adolescente) 

O Conselho Tutelar de Açailândia é 

formado por cinco membros: Gilma 

Castro de Souza. Ismael Martins de 

Souza. Veronice Pereira de Can/alho, 

Andréia Carvalho Oliveira, e Raimundo 

Rodrigues da Silva. Foram eleitos pela 

comunidade por um mandato de três 

anos. O exercício da função de um 

conselheiro tutelar é caracterizado 

como serviço público relevante, tendo 

suas atribuições definidas de acordo 

com o artigo 136 do estatuto da criança 

e do adolescente. A redação do jornal 

"Nossa Voz" visitou a sede do Conselho 

Tutelar e aproveitou da presença dos 5 

conselheiros para fazer algumas 

perguntas. 

Qual o papel do conselho tutelar 

paraAçailândia? 

O conselho tutelar é um espaço que 

garante os direitos das crianças e dos 

adolescentes. É um instrumento nas 

mãos dos cidadãos para zelar, 

promover, orientar, encaminhar, 

requisitar e tomar providências seja em 

situação de risco pessoal social bem 

como de abandono, negligência, 

exploração sexual, violência, crueldade 

e discriminação de criança e 

adolescente. A importância do 

conselho em Açailândia. e outros 

lugares, égarantiros direitosda criança 

e do adolescente toda vez que esses 

direitos estão sendo ameaçados ou até 

mesmo violados. 

Como a sociedade pode estar 

contribuindo com o conselho 

tutelar? 

Trabalhando em parceria. O 

Conselho Tutelar está á disposição da 

sociedade civil não simplesmente para 

receber denúncias de violações de 

direitos, mas também para fazer, junto 

com a sociedade civil, um trabalho de 

prevençâoe de informação. 

Depois que o Conselhofoi criado e 

começou a funcionar o que 

melhorounotrabalhode vocês? 

De uns cinco anos pra cá o conselho 

teve um grande crescimento com 

relação á estrutura, pois antes não 

tínhamos transporte, computador, 

sede própria, etc. Agora temos uma 

estrutura melhor, e um espaço mais 

adequado ao nosso trabalho.... 

Nos meses de novembro e 

dezembro a CPI estadual contra a 

pedofilia visitou a cidade. Quais 

foram, segundo vocês, os pontos 

positivos da visita da CPI? 

Sabíamos desde o início que a CPI 

não iria prender ninguém, e sim 

mostrar os culpados dessa pedofilia na 

nossa cidade. O fato de eles terem sido 

expostos publicamente já foi um ponto 

positivo porque a sociedade passou a 

conhecer as pessoas que estão 

envolvidas. 

No final do encontro os conselheiros 

fizeram um apelo á população para que 

participe das eleições dos novos 

conselheiros no mês de Abril: 

"Pedimos que as pessoas procurem 

conhecer os candidatos e suas 

propostas. Que os candidatos sejam 

abertos e compromissados, que 

tenham responsabilidade. Que 

possam ir ao encontro das famílias, e 

que sejam um exemplo de vida para 

todos e todas. 

Não esqueça: em casos de ameaças 

ou violação dos direitos de criança e 

adolescente denuncie. 

Disque100ou ligue 35381198. 
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Assembléia Pastoral avalia 

caminhada e reafirma compromissos 

V 

Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2009 a 
paróquia de São João Batista realizou a sua 
Assembléia pastoral anual. Mais de 150 
pessoas, representando as 30 
comunidades da paróquia participaram do 
evento. Refletindo à luz do Projeto 
missionário de Evangelizaçâo. os 
representantes das comunidades foram 
motivados a participarem das oficinas sobre 
meio ambiente, cidadania, CEBS e 
comunicação, asprioridades que a paróquia 
havia assumido para este triênio. Percebeu- 
se. cada vez mais, de maneira clara que 
todos começam a "falam a mesma língua". 
Faz-se necessário, agora, ter mais idéias e 
ações que correspondam a essas 
prioridades, agindo sempre mais em 

comunhão, e de forma articulada. Não 
podemos esquecer que a Assembléia foi 
guiada pelas Diretrizes Gerais da Ação 
Evangelizadora da Igreja no Brasil, cujo 
le ma è" Evangelizar a partir do encontro com 
Jesus Cristo como discípulos missionários, 
à luz da evangélica opção preferencial pelos 
pobres, promovendo a dignidade da 
pessoa, renovando a comunidade, 
participando da construção de uma 
sociedade justa e solidária, 'para que todos 
tenham Vida e a tenham em abundância' 
(Jo, 10,10)". Sobre isso teremos que nos 
avaliar permanentemente e cobrar 
resultados e frutos efetivos. A assembléia se 
encerrou com a apresentação da Agenda 
Paroquial de 2010. 

A Renovação das equipes de 

coordenação das comunidades 

A renovação periódica da equipe de 
coordenação de uma comunidade é algo 
necessário. De um lado evita que seus 
membros se cansem e percam a 
motivação, e do outro lado. obriga uma 
comunidade a identificar novas pessoas 
e valorizar novos carismas e 
disponibilidades. A renovação das 
equipes de coordenação das 
comunidades não é só uma decisão 
administrativa, mas é algo 
profundamente apostólico, de serviço e 
doação. Sabemos que ninguém nasce já 
sabendo tudo, mas se forma 
progressivamente. É importante que 
todas as comunidades acompanhem e 
ajudem as novas coordenações 
pastorais na sua tarefa de coordenar, 
orientar e servir. Os membros da 
coordenação devem, em espírito de 

unidade e sinal de comunhão, pensar no 
bem estar de toda comunidade local e 
paroquial, e não apenas defender ou 
promover os interesses de sua pastoral 
ou movimento. Um dos segredos para 
uma boa atuação de uma coordenação é 
o diálogo entre si e com a comunidade. 
Onde não há diálogo, o relacionamento 
e o entendimento sofrem desgastes às 
vezes irreparáveis. Daí a importância de 
saber comunicar e se confrontar 
sempre, de forma transparente e 
humilde e, o que é mais importante, 
saber ouvir. Queremos abraçar e dar as 
boas vindas aos novos integrantes das 
novas coordenações. Que nos sintamos 
abençoados e guiados pelo testemunho 
de Maria, Mãe de Jesus, de São João 
nosso padroeiro, e muitos outros santos 
servidores do Reino. 

Diocese de Impeiatiíz arrecada 30.111) reais 

para ajudar as vítimas do terremoto no Haiti 

A diocese de Imperatriz promoveu nesses 
meses uma grande campanha para 
arrecadar fundos para ajudar as vítimas do 
terremoto no Haiti. Encerrada a campanha o 

cômputo final apontava para uma grande 
manifestação de sensibilidade e 
generosidade da nossa igreja católica para 
com aquele povo sofrido. Foram 

arrecadados cerca de 30.000 Reais que 
serão enviados à CNBB que os destinará às 
famílias mais carentes e aos numerosos 
órfãos de Haiti. 

Novos missionários para São João 

Para a Paróquia São João fevereiro étern pode ação de graças pelo leigo 
missionário cornboniano Álvaro, português, que por dois anos caminhou 
corn dedicação e abnegação corn as comunidades do interior, 
phncipalrn ente na carn inhada catequéti ca. e corn a C as a Farn il iar Rural. E le 
volta definitivamente para Portugal. Desejamos a ele urn futuro feliz e que 
continue caminhando corn o Deus da Vida para construir urn rnundo corn 
vida plena para todos e para todas. 

É ternpo tarnbérn de boas vindas e abraçar o casal italiano Maria e 
Federico, e Danilo, paulista que vão trabalhar conosco. Já no passado 
haviam visitado as comunidades da nossa paróquia eforarn conquistados 

por elas. Agora, corno leigos missionários decidiram dedicar urn extenso 
período da sua vida para urn serviço missionário na paróquia São João 
Batista. Desenvolverão urn trabalho importante na 'Campanha Justiça nos 
Trilhos', no rneio ambiente, animando e articulando comunidades e grupos 
para urn rn ais vigoroso corn prorn isso ci dadão e cristão. 

A chegada de novos e novas amigas que irão sornar forças no trabalho 
pastoral é para a paróquia toda motivo de alegria e de agradecimento ao 
Deus da Vida. É tarnbérn ocasião para aumentar o nosso compromisso na 
construção de urn 'outro mundopossível' para todos e todas 
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Campanha da Fraternidade Ecumênica 201 0 

"A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR" 

"Cuidado! Guardai-vos de toda a ganância; não é pe/o fato 

de um homem ser rico que e/e tem vida garantida pelos seus bens" (Lc 12,15) 

ECONOMIA E VIDA 

O tema da CF-2010 
Ecumênica - 
"Economia e Vida" 
que tem como lema: 
"Vocês não podem 
servir a Deus e ao 
Dinheiro" (Mt 6,24) - 
foi escolhido a partir de 
sugestões nascidas da 
consciência cristã das 
Igrejas-membro do 
Conselho Nacional de 
Igrejas Cristãs do 
Brasil-CONIC. 

Na Bíblia, os pobres 

  e todos os 
necessitados estão no 

centro da justiça que Deus exige das relações 
humanas e econômicas. A pobreza é produto de 
decisões e de políticas humanas, e não da vontade 
divina. Reverter as situações de extrema necessidade 
de um elevado número de cidadãos e cidadãs 
brasileiros é obrigação inadiável de uma sociedade 
como a nossa que aspira a ocupar um lugar de 
destaque entre os países mais desenvolvidos do 
mundo. 

A CFE 2010 tem como objetivo: denunciar a 
perversidade de um modelo econômico que visa 
empnme/ro lugar o lucro, aumenta a desigualdade 
e gera miséria, fome e morte; e educar para a prática 
de uma economia de solidariedade, de cuidado com a 
criação e de valorização da vida. Por isso faz-se 
necessário conclamar as Igrejas, as religiões e toda a 
sociedade para a implantação de um modelo 
econômico de solidariedade e justiça para todas as 
pessoas. 

As palavras de Jesus Cristo-" Nisto todos 
reconhecerão que vocês são meus discípulos: no 
amor 

O CONIC (Conselho Nacional das Igrejas 
Cristãs) não quer limitar-se a criticar s/s temas 
econômicos. Espera, principalmente, que a 
campanha mobilize igrejas e sociedade a dar 
respostas concretas ás necessidades básicas das 
pessoas e á salvaguarda da natureza. Tudo isso a 
partir da mudança de atitudes pessoais, comunitárias 

. 

\( 

e sociais fundamentadas em alternativas 
viáveis em vista de um mundo justo e 
solidário. Uma verdadeira justiça 
econômica que sirva e sustente a vida só 
poderá tornar-se realidade se houver 
plena participação de todas as pessoas. 
Ao mesmo tempo se tomarmos decisões 
de não consumir e arrancar tudo o que a 
natureza noscoloca a disposição. 

Para isso precisamos denunciar a 
perversidade de todo modelo 
econômico que visa em primeiro lugar o 
lucro sem se preocupar com a 

desigualdade, miséria, fome e morte. 
Educar-nos para a prática de uma 
economia de solidariedade, de cuidado 
com a criação e valorização da vida como 
o bem mais precioso que temos. Enfim, 
conc/amar as igrejas, as religiões e toda 
a sociedade para iniciar ações sociais e 
políticas que levam à implantação de um 
jeito diferente de organizar a economia 
mundial. Ou seja. um modelo econômico 
que garanta pão. emprego, salário, 
dignidade e respeito para todas as 
pessoas. 

Para uma Economia Solidária em Açaílândía 

O sonho de Deus é um banquete farto e gostoso ao qual todos 
possam ter acesso. Entretanto, a forma de organizar a economia hoje 

fecha muitas portas para essa mesa da comunhão. Hoje, alguns 

poucos rtcos excluem do banquete da vida um número sempre maior 
de 'Lázaros1 (Lc. 16). Esse confrasfe é muito evidente também em 

Açailândia. 

Somos a segunda economia do Estado, mas muitas temi/ias da 

cidade e do interior sofcre vivem beirando a m/sé r/a. Os serviços 
básicos como saúde, educação, lazer, são extremamente precários e 

não fazem justiça ao montante de recursos que são arrecadados. Há 

dois pecados mortais em Açailândia. dos quais os responsáveis 
deverão prestar conta a Deus: a acumulação de riqueza e o desvio de 

dinheiro público para enriquecimento ilícito. 

A conírac/ipáo maior é visível no Piquiá de Baixo Debaixo da 

ponte do 'Banho dos Quarenta' existem pelo menos 300 famílias 

vivendo em barracos encostados um ao outro. Todos respiram 

poluição e humilhação. Por cima delas passa o trem da Vale. enorme, 

rápido e carregado de riqueza: até R$ 50 milhões de minério a cada 

dia. Nenhum benefício para aqueles 'Lázaros' que o veem passar, e 

nem por aqueles que o carregam! 

É tempo de escrever novas páginas de 'boa nova^amèém na 

economia deAçailàndia 

• tempo de despertar novas formas de voluntariado em nossas 
comunidades 

• tempo de fortalecer o dízimo, não como cobrança para a igreja 

enriquecer, mas como exemplo de uma comunidade que partilha de 

verdade. 

•tempo de assumir as ações da campanha Justiça nos Trilhos que 

visa uma maior redistribuição de riqueza das multinacionais. 

• tempo de questionar e investigar para saber aonde vão tantos 
recursos públicos que não conseguem amenizar a situação de tantos 

"Lázaros"do nosso município. 

Bomtrabalho e boa quaresma de conversão a todos nós! 
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A A Vale joga a mascara: crimes ambientais, 

intransigência com trabalhadores o muita arrogância 

"Aqui é o paraíso!" Essas são as primeiras 
palavras de muitas pessoas que acabam de chegar a 
Parauapebas em busca de trabalho na Vale. Muitos 
desempregados e outros à procura de um emprego 
mais seguro e melhor gratificado se iludem que 
encontram na Vale a solução de suas vidas 
atribuladas. Bastam poucos dias de permanência na 
cidade para perceberem que o 'paraíso' sonhado é 
na realidade um inferno feito de favelas, de esgotos a 
cê u abe rto. de suje ira. de de se mpre go e vi olê nci a. 

Mais de 25 municípios situados ao longo da 
estrada de ferro tèm a ver com essa poderosa 
multinacional do minério que manda e desmanda. 
Centenas de milhares de homens e mulheres vêem 
seu dia-a-dia condicionado direta ou indiretamente 
pela atuação da Vale, mesmo que não saibam. 
Muitos afirmam que ela traz desenvolvimento e 
emprego. Perguntemo-nos se é verdade, e qual é o 
preço que estamos pagando por esse suposto 
desenvolvimento. 

Hoje, mais do que nunca, pode-se dizer que "o 
lucro da Vale vai para ela, e os impactos ficam para 
nós; a riqueza è para e/a, mas a sujeira e o prejuízo è 
para iodos". Há mais de dois anos, a rede de 
movimentos ao longo dos trilhos pesquisa, denuncia 
e cobra da companhia mineradora mais atenção para 
o povo, os trabalhadores e o melo ambiente. Ela 
simplesmente ignora. Parece que está acima do bem 

e do mal. Direito nela! 

M 

1 * 
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Encontro Internacional dos 'Afetados pela Vale' no Rio 

ü 
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m. SIM RÜR6ICAS, ESTADOS. MUNICÍPIO 

QUAIS AS RESP0NSAB1L10 

* 

JUSTIÇA 

A Vale é, hoje, uma empresa que internacionaliza crimes ambientais 
e trabalhistas. Existem muitas populações de várias regiões do Brasil que 
são afetadas pela truculência e a negligência da Vale. Perto de Belém no 
Pará, alguns meses atrás, um vazamento de lama vermelha uma das 
fábricas da Vale contaminou 16 comunidades da região. No Rio. 
comunidades de pescadores vivem ameaçadas pelas instalações e 
ampliações industriais da Vale. No exterior, há problemas ainda mais 
graves de poluição, ameaças, violência e conflitos trabalhistas gerados 
pela Vale. No Canadá, por exemplo, 3.500 trabalhadores estão em greve há 
mais de 6 meses contra a empresa 'verde e amarela'. No Peru. milícias 
armadas bancadas pela Vale. no ano passado, ameaçaram e desalojaram 
os moradores situados próximos de uma de suas jazidas. No Chile, a terra 
do nosso padre René, ocorre a mesma coisa I 

Os atingidos da Vale cansaram de agüentar e estão se unindo Por 
esses e muitos outros motivos, populações e trabalhadores atingidos pelas 
atividades ilícitas da Vale decidiram se articular entre si e mobilizar-se .01° 
Encontro internacional dos Afetados pela Vale. no Rio de Janeiro, de 12 a 
15 de abril marca o início de uma grande articulação em defesa dos direitos 
daqueles que sofrem os impactos negativos produzidos pela Vale. Também 
a campanha Justiça nosTrilhos surgida na nossa paróquia estará presente, 
com uma dezena de seus representantes do Pará e do M aranhão. 

Nos mesmos dias em que os acionistas da Vale discutem em 

i 

assembléia a divisão dos lucros e os novos investimentos 
financeiros, os atingidos da Vale discutirão os prejuízos produzidos 
pela empresa multinacional e tentarão encontrar saídas. As 
diferentes estratégias de resistência contra a Vale poderão 
enriquecer o movimento internacional e, principalmente, agir de 
forma compacta e unida. Só assim o 'gigante Golias' poderá ser 
vencido. 

Caravana internacional visitará siderúrgicas e car/oariasH ós 
tarnbérn ern Açailândia poderemos fazer nossa parte: logo antes do 
evento no Rio. urna caravana internacional visitará Barcarena (PA), 
Marabá (PA) e o nosso Município. Representantes de populações 
atingidas pela Vale. do exterior e do Brasil, (ao todo 25 pessoas) 
poderão tocar corn rnão os conflitos existentes entre a Vale e o povo 
ern alguns contextos locais. Açailândia poderá fazer urna avaliação 
dos benefícios e dos impactos negativos gerados pela Vale e por 
outras empresas da cadeia rnínero-siderúrgica (as seqüelas do 
'Projeto Grande Carajás"). Tudo isso será debatido num seminário 
que vai ocorrer no dia 10 de abril em Açailândia no Prédio da 
Câmara Municipal começando àsS.OOh. 

Mais infonn ações: www.justicanostrilhos.org 
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Projeto Rodo do Cidadania: 

Construindo mais cidadania 

TA POR 
ttCUU. 
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„ PARÚQÜIASM VUI 

çmm com jesus rumo 

10 BATISTA 

A JUSTIÇA EÀPJZ 

A Constituição Brasileira de 1988 é 
conhecida como "constituição cidadã". Isso 
graças ao fato que a carta magna reconhece a 
participação dos cidadãos nas decisões e na 
vida política das nossas cidades criando os 
Conselhos de Direitos. De que se trata? Os 
Conselhos de Direto são instâncias paritárias, 
de proposição e fiscalização das políticas 
públicas dos municípios, estados e federação. 
São paritárias porque são constituídas por 
50% de integrante do poder publico e a outra 
metade por organizações da sociedade civil; 
são de proposição, pois tem poder de propor e 
apresentar projetos de lei e mudanças legais. 
E. enfim, são fiscalizadoras porque têm o 
poder e o direito de verificar se os executivos 
estão. de fato. cumprindo o que a lei manda. 

Também em Açaí/ándía existem os 

conselhos de direito. Emtodos os conselhos 

participam pessoas que representam 

organizações da sociedade civil organizada, 

ou seja, cidadãos ou cidadãs que oferecem 

tempo e energias para discutir com outros o 

futuro da cidade. Quem participa desses 

conselhos tem que amara própria cidade, mas 

principalmente tem que ter competência e 

qualificação, e acima de tudo, honestidade e 

co mp romi sso co m o be m da po pul ação. É co m 

a preocupação de formar conselheiros e 

conselheiras que a Paróquia São João Batista, 

juntamente com o Centro de Defesa da Vida e 

dos Diretos Humanos pensou organizar o 

projeto"rede de cidadania". 

É um curso que tem como objetivo a 
formação de lideranças aptas a assumir as 
funções que cabem a um conselheiro. A 
duração é de dois anos. Já estamos no final do 
primeiro ano e os trintas participantes estão se 
capacitando, nesse período, para construir o 
mapa dos conflitos na cidade, a partir de três 
áreas de intervenção: saúde, meio ambiente, 
educação e cultura. Os trabalhos já foram 
socializados entre os participantes do curso e 
serão apresentados para a cidade. A 
preparação técnica é importante, mas o que 
não pode faltar a um conselheiro é a 
integridade moral, ou seja. a capacidade de 
não se deixar corromper pelo poder executivo 
ou por outros cidadãos. 

No ano da crise em Açailàndia 

correu muito dinheiro! 

" ■ 
■S"-. - 

O final do ano de 2008 e todo o ano de 2009 foi para a cidade de 
Açailàndia epara o mundo inteiro um ano de crise. M uitas empre sas 
fecharam, muitos trabalhadores foram demitidos. A Paróquia São João 
Batista juntamente com outras entidades da sociedade civil manifestou 
a própria preocupação e organizou uma audiência pública no mês de 
março de 2009 provocando o poder público, as empresas, e a 
sociedade civil para encontrar formas de amenizara crise econômica. 
Alguns dias atrás o Ministério do Comercio Exterior publicou os dados 
sobre a exportação no Brasil ao longo de 2009. Olhando para os dados 
descobre-se que apesar da crise houve uma grande movimentação de 
recursos por empresas situadas emAçailândia. 

O município de Açailàndia no ano de 2009 exportou produtos 
que renderam 236 milhões de dólares. Com isso, a cidade ocupou o 
segundo lugar na lista dos municípios maranhenses que mais 
exportaram, ficando atrás apenas de São Luis. Olhando para os mais 
de 5.000 municípios existentes no Brasil Açailàndia ocupa o 120° lugar. 
Olhando para as 15 maiores empresas exportadoras do Estado do 
Maranhão descobrimos que 6 delas tem unidades de produção no 
município de Açailàndia. Veja boxaolado. 

• A Viena siderúrgica que ocupa o terceiro lugar exportou 
produtospor umvalor de mais de 119 milhõesúe dólares (9.67% 
do valortotal das exportações do Estado) 

•A Vale ocupa o sexto lugar por um valor óe 91 milhões de 
dólares. 

• A Gusa Nordeste ocupa o oitavo lugar das indústrias 
exportadoras do Maranhão e exportou material para mais de 68 
mW?ões de dólares 

•A Va/ec/oP/ndaréocupa o décimo lugar graças à exportação 
porvalor de mais de 45 milhões de dólares. 

• A Petrobras distribuidora ocupa o décimo quarto lugar 
exportando o equivalente de mais de 14 milhões6e dólares. 

• Finalmente a Fergumar ocupa o décimo quinto lugar 
faturando umvalordemaisde 13 milhões de dólares. 

Evidentemente, são valores que ficam abaixo dos que se verificaram 
em 2007-2008, mas mesmo assim as empresas exportadorasfecharam 
as contas em positivo. Infelizmente. quem paga o pato na crise não são 
essas empresas, e sim quem trabalha para elas! 

-6- 
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ÇA/LÃNDIA na LUTA por! 

JUSTIÇA de VERDADE. 

TODOS C 
Nos meses de novembro e de dezembro a nossa cidade viveu 

momentos de intensa participação cidadã na luta pela defesa dos 
direitos das crianças e dos adolescentes, e contra a pedofilia e a 
exploração sexual. Por duas vezes a CPI estadual contra a 
pedofilia vi sitouAçailândia, e por duasvezestl 2 e 13 de novembro 
e 10 de dezembro) o plenário da Câmara M unicipal ficou pequeno. 

Açailândiaé terceira cidade com maior número de casos de 
denúncia de pedofilia e abuso sexual de crianças e 
adolescentes, no Estado. Já uma anterior CPI estadual iniciada 
alguns anos atrás havia levantado o problema, mas não foi 
suficiente para eliminar os abusos. Um sucessivo inquérito policial 
levou a um novo processo que tem entre os acusados pessoas 
com muito poder econômico e influencia política na vida de 
Açailândia. Como de costume, quando os acusados são os 
poderosos eles conseguem rápido 'hábeas corpus' para não serem 
presos, e não se deixam encontrar. O processo não anda, as 
testemunhas não aparecem, a imprensa se esquece, e o que é 
pior, os casos de abuso e de pedofilia continuam. Assim a 
impunidade reina soberana. 

A sociedade e as vítimas não esquecem! Diante dessa 
situação as entidades que trabalham com a defesa dos direitos das 
crianças e adolescentes decidiram fazer pressão na assembléia 
legislativa do Estado para que a nova CPI estadual fosse 
novamente até Açailândia e colocasse os casos de pedofilia à 
atenção da população. Em duas etapas, nos meses de novembroe 

A VIOLENC 

dezembro, a CPI visitou a cidade e realizou, com muitas dificuldades, duas 
audiências públicas. Hoje, depois de dois meses da data da última 
audiência é possível apontar alguns resultados. Apesar do fato que não 
houve prisões até agora não significa que a CPI terminou em pizza. Veja no 
Box abaixo os resultados 

•A cidade despertou para a gravidade do crime da pedofilia e do 
abuso sexual, participando ativamente das audiências na Câmara e 
pressionando por justiça. 

•A rede de entidade que trabalham na cidade pela defesa dos direitos 
das crianças e dos adolescentes se fortaleceu muito. O trabalho em 
conjunto se tornou mais eficaz. 

•A cidade conheceu e desmascarou os acusados por esses crimes. 
Eles não puderam se esconder e tiveram que comparecer frente aos 
deputados, às suas vítimas, e à população. 

• Os processos judiciais tiveram uma aceleração. O processo aberto 
por ocasião da primeira CPI que tramita desde 2005 está na fase 
conclusiva. Só falta a publicação da sentença. 
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Pastoral da criança um sonho 

que se tornou realidade 

"Pastoral da Criança, em busca da vida em plenitude 
7! 

) 
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Muitas pessoas movidas unicamente pelo 
amor dedica uma parte de sua vida às 

crianças e gestantes pobres. Um líder da 
pastoral da criança é um missionário que faz 
com muita dedicação e carinho a tarefa de 
visitar todos os meses as gestantes e as 

crianças de 0 a 06 anos de idade. Ele as 
cadastrada, leva orientações às mamães 
sobre as ações de saúde, educação e 
cidadania. É um trabalho totalmente 

voluntário. Ébonito olhar nosolhosdaslideres 
quando elas visitam as famílias, o carinho com 
que elas repassam as orientações, e também 
como são recebidas pelas mães e pelas 

crianças. A pastoral no Brasil tem 27 anos de 

existência, e no Maranhão tem já 25 anos. Em 
Açailandia foi implantada no dia 05 de agosto 

de 1995 pela missionária Maria Soledad mais 
conhecida como "Marisol" e ao longo desses 
anos vem espalhando semente de amor, 
carinho e esperança na vida de muita gente. 

Atualmente em Açailândia existem cerca de 
80 líderes voluntárias, 400 famílias e 1.000 
crianças acompanhadas. 

No último dia 26/01/2010 foi realizada uma 
missão nas comunidades Nossa Senhora de 
Nazaré -Assentamento Sudelândia - 50 Bis, e 
na comunidade Nossa Senhora da Vitória - 
Assentamento Nova Vitória. A missão teve o 
objetivo de animar, trocar experiências e 

Coluna do Bi Io 

Piquiá de baixo. Agora que terrn inararn as 
férias para os funcionários da Justiça, o povo 

do Piquiá de baixo não se cansa de visitar 
todo dia a Prornotoria de Justiça. Parabéns a 
esse povo que luta incansavelmente pelo 
direito a urna moradia rnais digna, e longe da 

poluição. Esperamos que a resposta do 
Ministério Público, que tornou a frente do 
trabalho, não demore. 

£ feições na OAB de Açaifàndia. uma 
ocasião perdida\ O advogado Antônio 
Borges Neto. urn dos acusados do processo 
PROVITA sobre prostituição infantil ern 
Açailândia, tornou posse corno secretário 
adjunto na nova diretoria da seccional da 
OAB da cidade. Não era o que o Dr. Erno 
Sorvo e do Dr. Antônio Britto haviam 
prometido diante da CPI estadual da 
Pedofilia. Eles asseguravam à dep. Eliziane 
Garna, presidente da CPI, que o acusado 
não iria ocupar nenhum cargo na nova 
diretoria. Pelo jeito, tarnbérn na OAB 
prevaleceu a defesa da categoria, não se 
importando corn amoral do colega! 

Quem come a carne abatida no 
matadouro municipaP Os participantes do 
curso "recfe cfe cidadania" forarn visitar o 
matadouro da cidade. Os registros 
fotográficos são impressionantes: absoluta 

falta de normas higiênicas para que o produto 
seja comercializado dentro das condições 
rnínirnas da segurança alimentar. Cadê a 
vigilância sanitária do município? O que está 
fazendo a veterinária paga para fiscalizar as 
condições de trabalho? Talvez o salário sitva 
para fingir que nãovê! 

O atendimento médicos anitário do 
município continua na UTi. Os 
participantes do curso "rede e cidadania" 
levantaram casos de rnaus tratos para corn 
as gestantes e casos de mortes de recém- 
nascidos. As famílias se dispuseram a dar 
depoimento frente à prornotoria. Os casos 
estão sendo acompanhados pelo Ministério 
Público Vai dar ern que? 

Abuso de poder Falando ern abuso de 
poder, prevaricação e seus afins, dias atrás 
ern Piquiá de baixo houve urna clara 
demonstração do que isso significa.A^olícia 
cidadã' local achou por bern prender e jogar 
no camburão de urna sua viatura urna jovern 
rnâe de 15 anos e o seu bebê! Claro, tudo ern 
norne da segurança pública. Não se trata 
aqui de ver se havia motivos válidos ou não 
de prender ern flagrante a cidadã, trata-se de 
ver se cidadão para a polícia desse Estado é 
considerada gente ou bicho! Esperemos que 
pelo rnenos que não tenham fichado o 
pobre...bebê! 

fortalecer a caminhada dos líderes do 
Assentamento Nova Vitória e reativar a 
pastoral da criança no Assentamento 50 Bis. 
Foi uma experiência valiosa que repetiremos 
em todas as outras comunidades da Paróquia 
São João. e também nas demais. 

"para mim ser líder da Pastoral da Criança 
faz parte de minha vida, pois faz mais de 12 
anos que sou líder e atualmente 
coordenadora. Ainda hoje sou apaixonada 
pela missão de servir com amor e dedicação". 

Se você quer servir na Pastoral da 
Criança, procure sua comunidade e se 
informe quem sào os líderes efaça parte 
dafamília da Pastoral da Criança. 

Queremos terminar a nossa reflexão 

sobre a Pastoral da Criança fazendo 
memóriadeDonaZildaArns,fundadorada 
pastoral, falecida no terremoto que 
destruiu a cidade de Port ou Prince no 

Haiti. Ela estava dando uma palestra para 
lideranças comunitárias quando 
aconteceu o terrem oto e um as das ultim as 
palavras que ela pronunciou foram as 

seguintes: 

"A PAZ é uma conquista coletiva, 
acontece quando ajudam os as pessoas, 
quando promovemos os valores 
culturais e éticos, as atitudes e praticas 
de conquista do bem comum que 
apreendemos do nosso maestro Jesus: 
"eu vim para que todos tenham vida e a 
tenham em abundancia" (Jo. 10,10)" 
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