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Com maria de Nazaré
até açailâNdia

Não foi fácil para Maria, naquela 
época.
Era menina nova, aproxima-

damente catorze ou quinze anos. De 
repente tudo isso aconteceu com ela. 
Grávida de um filho que todos espe-
ravam, mas que ninguém imaginava 
pudesse vir de um povoado pobre, do 
interior. Terra de camponeses e pes-
cadores, longe da capital e desconhe-
cida por todos.

Maria se torna para o povoado ‘mu-
lher solteira’. Para ela o preconceito foi 
mais forte ainda. De quem era aquela 
criança? Como podia uma mulher as-

sim ser a escolhida por Deus? 
José, sim, era descendente de fa-

mílias nobres e famosas entre as tri-
bos de Israel... mas essa mulher de 
onde vem? Quem ela acha que é? 

Até seu próprio filho Jesus, em al-
gum momento, parecia não entender 
a mãe, não reconhecê-la. Parecia até 
ferir o amor e a dedicação que ela lhe 
demonstrava. 

Não deve ter sido fácil ser mãe de 
um homem como Jesus!

Pois é: Maria é uma de nós. Como 
as mulheres de hoje, conheceu na 
pele o preconceito, foi vítima do ma-

chismo, e sofreu bastante para ficar 
ao lado de seu filho. 

Ao rezarmos o terço, nesse mês de 
maio, de grão em grão vamos repetin-
do o nome de Maria. Quantas Marias 
passam em nossa oração!

Hoje, como na época da Mãe de 
Nazaré, as mulheres são persistentes, 
altivas, cheias de fé na vida. A cada 
dia são mais organizadas e firmes nas 
comunidades; solícitas para defender 
os direitos e a dignidade das compa-
nheiras mais fragilizadas.

Nossa Senhora abençoa e convida 
todas as mulheres das comunidades a 

um grande mutirão em favor da vida. 
Quantas/os de nós, por exemplo, esta-
mos preocupados pela grave situação 
do sistema de saúde pública de nossa 
cidade! Quantas mães hoje estão com 
medo dos dias do parto, pela falta de 
atendimento digno no hospital e algu-
mas mortes de bebês recém-nascidos...

Está na hora que as mães e mu-
lheres levantem e gritem o seu direito 
à vida e ao respeito! Com Maria ce-
lebremos cantando a dignidade das 
mulheres: “O Senhor dispersou os 
homens orgulhosos, depôs os pode-
rosos, despediu os ricos!”
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PERSONAGEM EM DESTAQUEJoÃo BatiSta
e a JUStiça

SegUNda ediçÃo
do Prêmio ParoqUial

Vem aí o Festejo 
da Paróquia São João 
Batista! Mais uma vez, 
volta a proposta de va-
lorizar pessoas ou enti-
dades que se destaca-
ram para a promoção 
da justiça, assim como 
nosso padroeiro indica 
e fez.

Esse ano, o tema 
do festejo será “Com 
São João em defesa da 
vida e do meio ambien-
te!”

Nessa segunda 
edição do prêmio “São 
João e a justiça” a Pa-
róquia vai valorizar e 
agradecer um homem, 
uma mulher ou uma en-
tidade de nossa cidade 
ou região que se desta-
cou pelo cuidado com a 
vida e o meio ambiente.

Todas as comuni-
dades podem avançar 
candidaturas e sugerir 
nomes de pessoas ou 
entidades que mere-
cem ganhar esse prê-
mio. Uma comissão 
composta por quatro 
coordenadores de co-
munidade (São João, S. 
Luzia do Jacu, S. Clara 
da Vila Maranhão e S. 
Luzia do Piquiá) avalia-
rá todas as candidatu-
ras e escolherá quem 
será premiado pelo bis-
po dom Gilberto duran-
te a celebração do dia 
24 de Junho.

Boa sorte e para-
béns a todos/as que lu-
tam em defesa do meio 
ambiente!

maria eNfermeira
mÃe adotiVa da Cidade iNteira

Dona Maria, qual é sua 
história de vida? 

Meu nome é Maria Martens, 
sou natural da Ucrânia, na Eu-
ropa. 

Faz muitos anos mudei para 
o Brasil: Curitiba. Finalmente 
fui para São Paulo, estudei 
curso técnico de enfermagem.

Desde pequena tinha uma 
vontade enorme de ajudar as 
pessoas do campo, mas meu 
pai era doente e viúvo (a mãe 
morreu quando eu estava ape-
nas com 13 anos). Conversei 
com o pastor sobre meu de-
sejo de ajudar os outros, mas 
ele me recomendou de ficar 
ao lado do pai. 

Trabalhei como auxiliar de 
enfermagem durante 16 anos! 
(no começo tive que aprender 
o português, e não foi fácil!)

Afinal, fui contratada pela 
Confederação Evangélica do 

Brasil, que me enviou a  traba-
lhar em Açailândia, na colônia 
da Barra Azul. 

Fiquei 11 anos lá, realizan-
do meu grande desejo de 
ajudar as pessoas pobres e 
humildes. Minha primeira pa-
ciente foi Lúcia, filha de João 
Mariquinha: estava doente e 
os médicos de Imperatriz já 
não tinham mais  esperança 
que ela sobrevivesse, mas eu 
cuidei dela. 

Em minha vida ajudei a fa-
zer nascer muitas crianças; as 
que contei, até hoje, são 2008!

Uma vida inteira dedicada 
à vida, não é, Dona Maria?

Pois é, minha filha, eu acho 
que a missão foi comprida; 
mesmo sem ter um curso su-
perior de enfermagem, posso 
dizer que fiz coisas incríveis 
para nossa cidade...

Nunca me casei, para po-
der-me dedicar totalmente a 
serviço do povo. Porém, ado-
tei 4 filhos: três mulheres e um 
homem. 

Duas filhas moram comigo; 
uma delas é muda, trabalha 
como interprete no CAIC e, 
como voluntária, na igreja São 
Raimundo. 

Esses filhos são filhos do 
coração, cuidei deles com 
todo amor e carinho...

Tem uma mensagem para 
as mães de Açailândia?

Claro: eu também, de certa 
forma, sou mãe e quero reco-
mendar a todas as outras que 
eduquem seus filhos dando 
muito amor. Ensinem a eles 
também a amar ao próximo e a 
Deus, e a obedecer a seus pais 
e respeitar todas as pessoas.
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açailâNdia, Primeiro de maio 2010:
digNidade, traBalHo e JUStiça NÃo têm Preço!

O primeiro de maio é um dos 
dias mais difundidos no mundo. 
Representa a luta e a união de to-
dos os trabalhadores e as trabalha-
doras  para afirmar a importância 
do direito para um trabalho digno. 
Em Açailândia também realizou-se 
o primeiro de maio com uma bonita 
manifestação. O evento aconteceu 
na Praça do Pioneiro e consistiu 
numa mesa redonda onde cada 
entidade apresentou seus desafios 
para defender os direitos dos tra-
balhadores. 

O tema do acontecimento foi: 
“Dignidade, Trabalho e Justiça 
NÃO TÊM PREÇO”. Este lema dá 
continuidade àquele proposto no 
ano passado, quando havia a pre-
ocupação com a situação de crise 
que abalou a vida  das famílias dos 
empregados das siderúrgicas. Na-
quele momento dramático os mani-
festantes do primeiro de maio grita-
vam “ou a gente acaba com a crise, 
ou a crise vai acabar com a gente”. 
Naquele 1º de maio de 2009 foram 
apresentadas 30 propostas con-
cretas e urgentes e foram enviadas 
à câmara dos vereadores e à pre-
feitura. Não houve nenhum retorno 
por parte desses poderes. 

Na primeira fala deste ano foi 
lembrado que apesar da ligeira re-
tomada da produção das siderúrgi-
cas e da Vale, a crise na cidade ain-
da não acabou. O povo em geral e 
os trabalhadores continuam a não 
ver reconhecidos os seus direitos.  
Depois dessa introdução seguiram 
as apresentações das diferentes 
lutas na cidade de Açailândia. 

Foram apresentados inicialmen-
te os casos de insalubridade das 
famílias de Piquiá de Baixo, e a ter-
ceirização do serviço público, o de 
limpeza, principalmente. Este vem 
deixando mais de 200 famílias sem 
renda. O problema da terceirização 
é muito serio porque vai transfor-
mar um serviço que deveria ser 
público (de cada cidadão) em algo 
que vai ser administrado por uma 
empresa particular que têm interes-
se em lucrar, e não de distribuir de 
forma igualitária. A água, a limpeza 
das escolas e das ruas, a saúde e 
muitos outros são direitos de cada 
cidadão e não podem ser objeto de 
lucro e especulação econômica! 

O Sindicado dos Motos Taxistas 
explicou a necessidade de uma lei 
municipal para permitir o secundo 

condutor. Há muito tempo que eles 
estão pedindo a aprovação desta 
lei que permitiria a legalização de 
muito trabalhadores clandestinos e 
uma melhoria no serviço de trans-
porte sem nenhum custo para o 
Município. 

O Sindicato dos Metalúrgicos 
lamentou que quando as empre-
sas siderúrgicas estavam em crise 
pediram ajuda ao sindicato e este 
atendeu. Agora que a situação me-
lhorou as siderúrgicas não mostram 
boa vontade para com os muitos 
desempregados. Reduziram os sa-
lários dos trabalhadores, aumenta-
ram a carga horária e vêm cortando 
horas extras. O lucro para os donos 
está voltando, mas os sacrifícios dos 
trabalhadores aumentam! 

O Centro de Defesa dos Direito 

Humanos de Açailândia e o MST 
denunciaram que nem a Prefeitura 
e nem o Estado estão enfrentando 
os graves problemas da escravidão 
no campo e a ausência da reforma 
agrária. Ao contrário, responsabili-
zaram os poderes públicos de fa-
vorecerem os grandes criadores 
da região que não se preocupam 
com a produção de alimentos. 

A manifestação foi animada mui-
to bem por um cantor da terra e 
pela capoeira do grupo do Centro 
de Defesa. O evento foi encerra-
do por um ato ecumênico em que 
foram bentas ferramentas de tra-
balho. E, com certeza, foi benta a 
ferramenta maior, a luta unida dos 
trabalhadores, para conseguir dig-
nidade e justiça, pois ISSO NÃO 
TEM PREÇO!

NoVo CeNtro de referêNCia em direitoS HUmaNoS: Um PaSSo à freNte?

O 12 de Abril foi um dia impor-
tante para a nossa cidade. A gover-
nadora inaugurou o novo Centro de 
Referência em Direitos Humanos. 
Trata-se de uma iniciativa do governo 
de Estado, e de maneira particular da 
Secretaria de Estado de Direitos Hu-

manos e Cidadania (SEDIHC). Qual 
é o especifico do novo centro?

O Centro deverá ser responsável 
por assegurar atendimento, orienta-
ção e acompanhamento às vítimas 
de violação dos direitos humanos 
fundamentais. 

De maneira especifica, em nos-
sa cidade, o Centro entende focar 
a praga do trabalho escravo, além 
de pesquisar e denunciar casos de 
tortura perpetrados por integrantes 
da polícia militar ou civil. Também 
o centro acolherá demandas rela-
tivas a outras tipologias de direitos 
violados, encaminhando os casos a 
quem de dever.

A estrutura física do Centro 
consta de uma sala de recepção e 
de salas reservadas onde a popula-
ção será atendida por uma equipe 
de especialistas (assistente social, 
psicóloga, advogado). Também 
fazem parte da estrutura física a 
cozinha e duas salas para acolher 
pessoas que precisam ser hospe-
dadas até os casos não serem en-
caminhados.

A redação do jornal Nossa Voz 
já visitou o Centro e dialogou com 
a coordenadora geral Dra. Socor-
ro Piorski Amorin. Seja bem-vindo 
o novo Centro e que ajude o povo 
açailandense na defesa dos direitos.

Pelo visto, a equipe está ainda 
no começo de sua atuação e preci-
sa esclarecer o sentido de sua pre-
sença no território. As declarações 
do governo do Estado prometem 
“campanhas de promoção e pre-
venção contra o trabalho escravo, 
tortura, homofobia e todas as ou-
tras formas de violência e discrimi-
nação” e “cursos de capacitação 
em direitos humanos para 500 lide-
ranças comunitárias”. 

Um Centro de Referência em 
Direitos Humanos não deveria 
substituir o trabalho da Secretaria 
Municipal de Assistência Social, 
mas sim detectar as violações de 
direitos e ativar/responsabilizar os 
órgãos constituídos para defendê-
los (polícia, ministério público, po-
der judiciário, administração muni-
cipal e estadual). 

Não vai ser um caminho fácil; 
é direito e dever de todo cidadão 
acompanhar e monitorar essa nova 
iniciativa do governo.
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Uma CaraVaNa iNterNaCioNal 
deNUNCiaNdo oS imPaCtoS da Vale

Não há muito turismo em nos-
sa região, mas a nossa cidade é 
objeto de visita de muita gente, 
de vários países. Vem não para 
passear, mas para entender o 
que está acontecendo em nossa 
atribulada região. São jornalistas, 
ativistas, sindicalistas, líderes de 
movimentos e de redes ambien-
tais, e membros de comunidades 
que enfrentam os nossos mes-
mos problemas. 

Recentemente, uma Caravana 
Internacional formada por cerca 
de 30 pessoas, proveniente da 
África (Moçambique), do Cana-
dá, Peru, Chile, Argentina, - mas 
também de mais perto, como os 
companheiros do Rio, de Brasí-
lia, do Ceará e do Pará, de Bu-
riticupu, Bom Jesus, Alto Alegre, 
São Luís - chegou a Açailândia. 
A caravana já havia visitado Bar-
carena e Marabá (PA) que têm 
problemas em comum conosco. 
A iniciativa é da campanha Justi-

ça nos Trilhos, que os leitores de 
Nossa Voz conhecem bem. É um 
movimento que pesquisa os im-
pactos da companhia Vale do Rio 
Doce em nossas regiões, buscan-
do maior repartição de seus enor-
mes lucros, além de indenizações 
e compensações ambientais.

O nosso bispo, dom Gilberto, 
recebeu a Caravana em Açailân-
dia apoiando as propostas de Jus-
tiça nos Trilhos e manifestando a 
solidariedade da diocese de Im-
peratriz. No próximo ano, a nome 
da diocese, receberemos em 
Açailândia mais de cinco mil pes-
soas em ocasião da Romaria da 
Terra e das Águas que vem com-
batendo os mesmos problemas. 
Depois de Açailândia, a Caravana 
Internacional continuou até o Rio 
de Janeiro. Lá se encontrou com 
outra caravana, vindo de Minas 
Gerais, e com 160 delegados de 
12 diferentes países do mundo. 
Todos documentavam os conflitos 

que possuem com a multinacional 
do ferro, a brasileira Vale. 

No Canadá, por exemplo, foi 
deflagrada uma greve que já dura 
dez meses, e opõe três mil traba-
lhadores à Vale que se recusa a 
atender às suas reivindicações. 
No Peru, a Vale procurou o apoio 
de milícias armadas para segurar 
a revolta do povo contra os da-
nos sociais e ambientais que ela 
vem provocando com a atividade 
mineradora. Na Nova Caledônia, 
houve vários derramamentos de 
vária natureza poluindo as águas 
do mar. O mesmo aconteceu nos 
rios próximos de Barcarena, no 
Pará, onde a Vale atua. Vários tra-
balhadores da Vale, em Paraua-
pebas, estão revoltados contra a 
empresa por seu jeito arrogante e 
explorador, o que produz tensões 
e conflitos trabalhistas. O valor do 
minério, atualmente, é muito alto, 
já o salário do trabalhador é irrisó-
rio. Em quatro horas de trabalho, 

por exemplo, uma pessoa produz o 
valor correspondente ao seu salá-
rio mensal. O restante do seu tra-
balho e produção, ao longo do mês 
inteiro, vai para os cofres da Vale!

Onde há muito conflito, há re-
volta, mas também há criativida-
de e luta. Os povos do mundo 
que são atingidos pela Vale, estão 
buscando alternativas e se juntam 
para que sua voz seja escutada. 
Em Açailândia e na região do Ca-
rajás há também muitas reivindi-
cações. A campanha Justiça nos 
Trilhos e a Paróquia São João Ba-
tista vêm assumindo, há alguns 
anos, de forma especial a causa 
de nosso povo de Piquiá de Baixo 
e de Califórnia. Suas reivindica-
ções estão sendo cada vez mais 
fortes, bem assessoradas, organi-
zadas e divulgadas. As empresas 
e o poder público não podem fin-
gir que não vêem!

Em cada etapa foram encontradas 
muitas pessoas. Pessoas que possuem 
nome, cultura, sonhos, e identidades. 
Foram ouvidas suas histórias, dramas e 
suas aspirações.

Foi visível, nesse sentido, a decepção 
experimentada pelo representante do Ca-
nadá na Caravana: ele desejava chegar 
a Açailândia para degustar um sorvete de 

açaí, mas descobriu que já não havia mais 
açaí! O assalto às terras da nossa região 
pelas empresas pelo latifúndio havia 
destruído todos os açaizais que deram o 
nome à nossa cidade. Igualmente surpre-
endente foi a reação dos moçambicanos 
ao saber que Pequiá, no povoado Piquiá, 
não é mais o nome da árvore bonita que 
tinham visto lá no Pará: agora, aqui, é sim-

plesmente o acrônimo de “PEtrol-QUímico 
Açailândia”!

Assim, as pessoas distorcem e ma-
nipulam nomes de cidades, terras e rios 
influenciadas pelo atual modelo de desen-
volvimento, violento e excludente. Nós em 
Açailândia podemos ver os seus efeitos. É 
poluição, é exclusão de centenas de famí-
lias cercadas pelas firmas e cobertas de 
poeira (“o negócio é pó, meu irmão!”), é 
monocultura de eucalipto que expulsa as 
famílias do campo...

A Caravana conheceu os conflitos dire-
tamente ligados à linha de ferro que atra-
vessa povoados e cidades no Maranhão 
todo. Atropelamentos de pessoas (media-
mente uma vítima por mês, sem alguma 
indenização), os andarilhos “meninos do 
trem” que entram nos vagões de minérios, 
o barulho e a poeira deixada pelo trem na 
vida e nas gargantas de milhares de pes-
soas ao longo dos 900 Km de ferrovia. Os 
integrantes da comitiva contemplaram a 
grande ponte pela qual corre o combóio 
que transporta ferro por valor de cerca de 
50 milhões de reais por dia. Tudo vai para 
fora! Debaixo da mesma ponte, há mais 
de trinta anos, resistem os mesmos bar-
racos que nunca receberam qualquer tipo 

ajuda e benfeitoria pelos impactos que o 
‘trem do progresso’ provoca.

Mas são esses moradores que man-
têm a cabeça erguida, agüentam e não 
se conformam. Fazem valer o seu grito de 
repúdio contra tamanha desigualdade e a 
caravana internacional, diante da mobili-
zação de Piquiá de Baixo assina um docu-
mento de solidariedade que será entregue 
às autoridades dos três poderes, locais e 
estaduais. Num ato simbólico, na praça 
pública, a caravana suja suas mãos e rou-
pas com a mesma poeira que contamina 
a cada dia os pulmões daquelas pessoas. 
Há quem chore, ao deixar-se tocar e sujar 
pelas mãos das crianças nesse gesto de 
fraternidade que não conhece barreiras. 
Outros, de joelho, parecem implorar jus-
tiça, enquanto o trem passa pela grande 
ponte numa corrida indiferente.

Outro ato simbólico se deu em frente às 
carvoarias da Vale, no povoado Califórnia. 
Contra a fumaça despejada por aquelas 
bocas infernais prejudiciais, os presentes 
amarraram máscaras em seus rostos. Em 
cortejo, cantando, chegam até o portão de 
entrada das carvoarias da Vale e de for-
ma pacífica cada um grita, sem medo, seu 
nome e país. Afinal, quem não deve, não 
teme. Mas a Vale deve demais!

a liçÃo da CaraVaNa
O que aprendemos da Caravana Internacional dos Atingidos pela Vale (Barcarena, Marabá, Açailândia)?
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deClaraçÃo de Solidariedade Com aS 
lUtaS doS moradoreS do PiqUiá de BaiXo

CaraVaNa iNterNaCioNal doS atiNgidoS Pela Vale

Nós, participantes da 
Caravana Internacional 
dos Atingidos pela Vale, 

cidadãos do Canadá, 
Moçambique, Peru, 

Chile, Rio de Janeiro, 
Ceará, Pará e Maranhão, 
visitamos hoje o povoado 

do Piquiá de baixo – 
Açailândia-MA e queremos 

solidarizar com todas e 
todos os moradores do 

bairro. Tocamos com mão 
os frutos de um processo de 
desenvolvimento pensado 

para que uns poucos 
possam se enriquecer e as 
maiorias fiquem na miséria.

Apoiamos as lutas dos 
moradores e das moradoras 

do Piquiá de baixo.

- se dê continuidade com a máxima celeridade ao pro-
cesso de realocação das famílias, garantindo qualida-
de de moradia e melhorias de vida para um povo que 
sofreu já o bastante e merece as devidas indenizações.

- o Ministério Público Estadual cumpra com quanto pro-
metido e quanto antes um técnico possa fazer a avalia-
ção do valor dos imóveis.

- as outras partes envolvidas no processo de realoca-
ção (prefeitura, siderúrgicas, companhia Vale) se res-
ponsabilizem pelos danos provocados aos moradores 
e às moradoras.

- a justiça cumpra o seu papel e que possa ser con-
cluído quanto antes o processo de indenização das 21 
famílias que moveram ações de indenização.

Amigos e amigas do Piquiá de baixo: todos nós acom-
panhamos vossas lutas, somos solidários com vocês 
e juntos sonhamos um “outro mundo possível”, onde 
tudo possa ter vida e vida em abundância.  

PedimoS qUe: oS memBroS da CaraVaNa 
iNterNaCioNal doS 
atiNgidoS Pela Vale

MOçAMBIqUe 
Fernando Raice Jorge 

Rui Caetano
Thomas Selemane

CANADá
Al Arsenault

ChIle 
Cristina Farias

PerU 
Luis César Chunga Chunga

ArgeNTINA 
Agustín Kammerath

reDe BrAsIleIrA De JUsTIçA
AMBIeNTAl - rIO De JANeIrO 

Márcia Casturino
Julianna Malerba

PeDrA De gUArATIBA – rJ 
Ivo Siqueira Soares

rIO De JANeIrO – rJ 
Igor Pantoja

BrAsílIA – DF 
Bruno Milanês

MATões CAUCAIA – Ce 
Antonio Alexandre Pereira de Lima

BUrITICUPU - MA 
Maria Ivonete de Matos Santos

AlTO Alegre PINDAré - MA
Mário Farias Ferro

AçAIlâNDIA – MA
Marcelo Cruz

Francisca Daniela Santos
Danilo Chammas

Dário Bossi 
Antônio Soffientini
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arte e ComUNidade:
eStratégiaS de iNClUSÃo No PiqUiá

PoNto de CUltUra em açailâNdia

O Piquiá está em festa. 
Dança, teatro, músi-

ca: o que é tudo isso? Co-
meçou, pela terceira vez, 
o projeto “Arte e Comuni-
dade”, uma parceria entre 
o Centro Comunitário Frei 
Tito, a Associação de Mo-
radores de Piquiá de Baixo, 

o Clube de Mães de Piquiá 
de Baixo e a Pastoral da 
Criança, com a coordena-
ção da Paróquia São João. 

O projeto oferece a 100 
crianças e adolescentes de 
Piquiá de Baixo e de Cima 
duas atividades por sema-
na, aproveitando da arte 
como estratégia de inclu-
são para as pessoas com 
mais dificuldades. O Fundo 
Infância e Adolescência, 
gerenciado pelo Conse-
lho Municipal da Criança e 
Adolescente de Açailândia, 
vai permitir ao projeto tra-

balhar por nove meses, de 
março até o final do ano.

“Arte e Comunidade” é 
oportunidade para fortale-
cer as famílias na educa-
ção dos filhos, agregando 
as pessoas, lutando con-
tra a exclusão e violação 
dos direitos das crianças e 
adolescentes por meio da 
beleza e da arte. 

Podemos afirmar que 
é “um Futuro em Constru-
ção”.  A experiência nos diz 
que isso é possível, a con-
dição que se crie uma boa 
colaboração com as famí-
lias, as escolas e todas as 

entidades que trabalham 
nos bairros. 

Essa oportunidade não 
é simplesmente para pre-
encher o tempo livre das 
crianças e adolescentes, 
mas ocasião para eles se 
tornarem importantes e se-
rem o futuro da comunida-
de e da sociedade. 

Mais uma vitória da 
Paróquia São João Ba-
tista, em parceria com a 
rádio ARCA FM da Vila 
Ildemar e do Centro de 
Defesa!

Depois de tanta luta, 
finalmente foi aprovado 
um projeto “Ponto de Cul-
tura” também em Açailân-
dia. Por falar a verdade, 
há tempo a rádio ARCA 
FM trabalhava na forma-
ção de jovens e adultos 
para a difícil arte da comu-
nicação (áudio e vídeo). 

Mas de agora em 
diante o Ministério da 
Cultura, através do Es-
tado do Maranhão, vai 
fortalecer esse trabalho 
financiando três anos de 
atividades com cerca de 
cem jovens a cada ano.

Tudo será realizado a 
partir de dois núcleos urba-
nos da cidade de Açailân-
dia: Vila Ildemar e Piquiá. 

Nesses lugares o 
projeto pretende implan-
tar um centro de comuni-
cação cultural multimídia 
(áudio e vídeo), um estu-
do de gravação que logo 
tornar-se-á rádio comuni-
tária e a redação de um 
jornal comunitário. 

Para dar continuida-
de à produção cultural 
dos dois centros de co-
municação, o projeto visa 
capacitar muitos jovens 
e estabelecer parcerias 
com entidades que pos-
sam sustentar econo-
micamente o futuro da 
iniciativa; também será 
necessária a construção 
de alianças com a Secre-
taria Municipal de Cultura 
e de Educação. 

Parabéns para a cul-
tura em Açailândia: um 
passo à frente, na direção 
certa, que é a dos jovens 
protagonistas!

objetivos do projeto
1. Capacitar uma equipe consistente de jovens e 

adultos habilitados em fazer análise crítica dos meios de 
comunicação, jornalismo investigativo e comunicação al-
ternativa e popular.

2. Criar um novo núcleo de rádio comunitária no Piquiá.
3. Fortalecer o núcleo de rádio comunitária da Vila 

Ildemar e ampliá-lo, realizando um pólo de produção au-
diovisual a serviço das comunidades e entidades da ci-
dade e da região.

4. Favorecer a circulação de material entre as várias 
formas de comunicação presentes na cidade (rádios co-
munitárias, jornais, documentários, palestras e encon-
tros de formação, etc.).

5. Gerar um intercâmbio entre as rádios comunitárias 
ao longo do corredor de Carajás. 

6. Fortalecer a luta cobrando a defesa dos Direitos 
Humanos, a preservação do meio-ambiente, a promo-
ção cultural e a responsabilidade social das empresas 
locais e multinacionais operantes em nossa região.



7

maria: NoSSa mÃe e ComPaNHeira

PeNteCoSteS: feSta do eSPírito SaNto SoBre oS aPóStoloS

Chegou o mês de maio, 
uma oportunidade para experi-
mentarmos uma vez mais a pre-
sença de Maria, Mãe e compa-
nheira em nossa vida pessoal e 
comunitária.  Os grupos de rua 
desse mês estão meditando o 
cântico de Maria e das mulheres 
de hoje.  Por meio desse cânti-
co vivenciamos quem é o Deus 
da vida. O Deus que Maria louva 
toma parte, está do lado dos pe-
quenos, dos fracos, dos excluí-
dos da historia. 

Lucas coloca nos lábios do 
Maria um belo cântico, durante 
a visita a Isabel. A mãe de Je-
sus está cheia do Espírito San-

to e proclama as grandezas de 
Deus na sua história pessoal e 
na história de seu povo. É um 
cântico de alegria e de consciên-
cia profética. Maria nos ensina a 
exercitar a ação de graças, reco-
nhecer e proclamar com alegria 
os sinais de Deus na existência 
pessoal e nas práticas coletivas.

O cântico dela provoca a 
gente a engajar-se num gran-
de projeto de justiça e partilha 
da vida, para todos e todas. 
Maria experimenta a alegria de 
ser missionária, de partilhar seu 
tempo e suas energias com al-
guém que necessita de proteção e 
ajuda. De fato, há mais alegria em 

dar do que em receber! Aqui está o 
sentido de nossos grupos de rua. 

Temos a alegria e o privilé-
gio de ter Maria como Mãe; re-
zemos com especial fervor nes-
te mês de Maio, pedindo que a 
ação de Maria se intensifique 
cada vez mais, quebrando as re-
sistências de todos os corações 
(também do nosso!), para que fi-
nalmente possa realizar-se o de-
sejo de Jesus, de que todos os 
seus filhos sejam uma só famí-
lia. Só assim, com esse testemu-
nho de amor entre nós, o mundo 
poderá recuperar o sentido da 
fraternidade.

Alguns estavam com medo, 
trancafiados e escondidos dentro 
das casas. Outros, com medo de 
se lançar para o mundo espera-
vam a vinda de Jesus. Achavam 
que Ele, vindo do céu, resolveria 
o que eles não conseguiam re-
solver. Ficavam parados olhando 
para cima, quase que esperando 
uma chuva de milagres.

É um fato histórico que os 
discípulos, depois da morte de 
Jesus, pareciam confusos, blo-
queados, perdidos, desnortea-
dos. E mesmo quando alguém 
começou a afirmar que o haviam 
visto vivo, duvidavam, exigiam 
provas materiais (Tomé). Jesus 

parecia um fantasma e não um 
ser vivo no meio deles. 

Mas, aos poucos, algo novo 
estava esquentando por dentro 
seus corações. Ao re-percorrer 
os lugares onde Jesus havia 
passado, ao fazer memória de 
suas palavras e ações, os/as 
discípulos/as sentiam que o cru-
cificado continuava vivo no meio 
deles! De uma forma nova, iné-
dita. Algo jamais experimenta-
do antes. O espírito de Cristo, o 
ressuscitado, o Espírito Santo, 
já estava agindo no meio deles 
e os enviava novamente para a 
missão para dar continuidade ao 
que Jesus havia iniciado na Ga-

liléia.Os discípulos/as de Jesus 
entenderam que não era olhan-
do parados para o céu, mas indo 
aos extremos confins do mundo 
que eles podiam inspirar e redi-
mir outras pessoas.

Hoje de novo esse Espírito 
vivo de Deus nos envia a anun-
ciar o evangelho e construir o 
reino de Deus: reino de justiça 
e paz, de amor, de dignidade e 
fraternidade para com a cria-
ção. Como seria bonito se todos 
os cristãos se unissem ao redor 
desses compromissos! Afinal, o 
Espírito na Bíblia é aquele que 
nos provoca a sair das igrejas e 
templos, para encontrar a huma-

nidade, sofrer e alegrar-se com 
ela, em suas ruas e casas. 

Um primeiro sinal dessa 
união e missão é a grande cele-
bração de Pentecostes: a cada 
ano muitos jovens e lideranças 
das cinco paróquias da microrre-
gião de Açailândia se encontram 
para celebrar, com criatividade, 
arte, dança, canto e muita fé!

Entrevistamos Gabriel, re-
dator de Nossa Voz, que fala em 
nome dos muitos jovens tocados 
por esse evento: 

“É a celebração do envio 
por parte do Espírito Santo. A 
Bíblia narra o Pentecostes mos-
trando os apóstolos reunidos em 
constante oração, juntamente 
com Nossa Senhora.

Foi através da vinda do Espí-
rito Santo sobre os apóstolos que 
se iniciou o anúncio do Evange-
lho por eles para todos os povos. 
Os dons do Espírito Santo que foi 
enviado foram: sabedoria, inteli-
gência, conselho, ciência, fortale-
za, piedade e temor de Deus.

São de necessidade de to-
dos para vivermos em comunhão 
com Deus Pai.

Há também um Pentecos-
tes de cada dia para nos, cons-
tante em nossa vida: podemos 
de fato viver em convívio perma-
nente com o Espírito Santo. Se 
não fizermos isso, as desvanta-
gens são muitas: perdemos a in-
timidade com Deus e com suas 
graças; não entendemos nem 
valorizamos os sacramentos que 
recebemos; perdemos o dom 
da convivência em comunidade. 
Vamos, portanto, procurar esse 
novo Pentecostes a cada dia, 
pedir como os apóstolos e Ma-
ria a vinda do Espírito Santo de 
Deus para a nossa vida”.



riCardo:
de açailâNdia Para o mUNdo, em miSSÃo!

Nossa Voz recebe e com muito prazer publica essa carta de Ricardo Dorigon, Missionário Comboniano de 
Açailândia. O jovem fez sua consagração religiosa no México, onde viveu, rezou e estudou por dois anos. 
Logo sairá novamente, para Minas Gerais, onde começará o estudo da teologia. Boa caminhada, Ricardo!

Caros irmãos e irmãs em Cristo, 

Escrevo-lhes agora por ocasião da 
minha primeira profissão religiosa. Agora 
no dia 08 de maio me comprometi a vi-
ver a pobreza, a castidade e a obediência 
como missionário comboniano. Essa con-
sagração é uma radicalização daquela 
que todos recebemos pelo batismo. Por 
isso todos nós cristãos, casados, soltei-
ros, somos chamados a seguir a Jesus 
e viver os valores que ele viveu. Alguns 
desses valores fundamentais foram a po-
breza, a castidade e a obediência. Ao dar 
esse importante passo olho com atenção 
para minha vida e me percebo pecador e 
limitado, mas ao mesmo tempo amado e 
chamado por Deus a entregar-lhe minha 
vida, totalmente. Isso me dá segurança e 
serenidade. Ainda que eu professe os vo-
tos formalmente só por um ano, no meu 
coração já os professei por toda a vida.  
Tenho experimentado que esses três vo-
tos têm implicações muito concretas na 
vida da gente. 

Há uns dias atrás, no festejo do 
nosso seminário lá em México, eu estive 
um bom tempo com um bebe no meu colo. 
A criancinha se deu bem comigo, estava 
tranquilinha e á vontade. E eu babando 
de satisfeito com a criaturinha. A avó do 
bebe se aproximou e soltei uma expres-

são bem espontânea: queria ter um bebe 
assim! De certa maneira expressei meu 
desejo natural de ser pai. E ela me diz: ai, 
esses seminaristas frustrados! Comecei a 
explicar-lhe que para ser sacerdote ou re-
ligioso a gente não perde a humanidade, 
continuamos sentindo tudo que qualquer 
homem normal sente. O detalhe é que co-
locamos todas nossas potencialidades a 
serviço do Reino de Deus, e uma delas 
é a da paternidade. E de fato vamos pelo 
mundo gerando vida, sendo como verda-
deiros pais, “padres”, de muitas pessoas, 
de muitas comunidades. Ela me olhou 
com uma cara de que mais ou menos 
entendeu, mais acho que saiu questiona-
da.  Não é tão fácil explicar com palavras 
algo como o celibato. Ainda mais nesses 
tempos de tantos escândalos sexuais. A 
opinião publica e muitos setores da socie-
dade vêem com desconfiança nossa vo-
cação. Creio que nossa geração de con-
sagrados e consagradas têm um grande 
desafio pela frente: demonstrar com os 
argumentos do testemunho de vida que o 
celibato é possível, e é uma vocação fe-
cunda e saudável. 

Com relação à pobreza, eu a sinto 
com minha vocação pessoal. E pude dar-
me conta disso nesse tempo de noviciado. 
Sinto a pobreza como algo que implica sim 
o despojar-se das coisas materiais, mas, 
vai muito mais além disso. Vai mais além 
porque me convida a despojar-me, sobre-
tudo de mim mesmo, de meus esquemas, 
projetos, idéias... E isso não é tão fácil! 
E vejo que há situações chaves na vida 
que me vão ajudando nesse processo de 
despojamento: quando me descubro vul-
nerável, frágil, limitado. A partir de aí Deus 
pode atuar livremente, me mostrando sua 
vontade, conduzindo-me pelos seus ca-

minhos. E eu também posso entrar com 
mais profundidade no mundo dos pobres, 
onde não só eu dou, ajudo e consolo. Vai 
acontecendo um intercambio, uma troca. 
Eles também podem dar-me compaixão, 
compreensão e ajuda.  Recordo-me que 
um dia andando pelo centro de Teresina, 
às duas da tarde, num calor desgraçado, 
eu fui comprar um copo de água de coco, 
numa esquina. Tomei a água, paguei e 
senti que ainda tinha sede. Perguntei ao 
senhor que me vendeu a água se ele tinha 
um pouco de água pra me dar. Ele disse: 
- peraí! E aquele homem simples, pobre, 
alegre e simpático saiu correndo atraves-
sando a rua cheia de carros para buscar 
um copo de água pra mim, lá do outro 
lado. Eu tomei a água, lhe agradeci e se-
gui meu caminho. Mas aquele gesto me 
deixou impressionado. Ele poderia haver-
me sugerido que comprasse outro copo 
de sua água de coco. Não. Presenteou-
me água fresca. Foi um gesto que ainda 
hoje me diz muita coisa. Quando comecei 
minha formação entrei seguro de que a 
vida comboniana me garantiria estar com 
os mais pobres. Hoje estou convencido 
que a missão me garante mais que isso: 
posso estar com os mais pobres e ser po-
bre como eles, na própria carne. E isso já 
é anuncio do evangelho!

Quanto à obediência, nesses úl-
timos dias vivi uma pequena provação. 
Eu havia pedido de estudar a teologia no 
continente africano. A destinação demo-
rou pra chegar. Foram dias de espera e 
curiosidade. Uns dias depois da páscua 
me comunicam pra onde iria: Nova Con-
tagem-MG. Quando soube fiquei amare-
lo. Ai, que desgosto naquele momento! 
Acho que Deus interviu no meu coração, 
e depois de meia hora já estava digerida 

a idéia de regressar ao Brasil. O que tar-
dou um pouco mais para assimilar foi a 
irritação de não compreender o “porque” 
não atenderam meu pedido de ir a África. 
Um pedido que foi discernido e motivado 
no caminho formativo que venho fazendo; 
também os formadores que me acompa-
nharam e minha província de origem o es-
tava apoiando. O bom foi que depois de 
tudo pude expressar com liberdade meus 
pontos de vista e sentimentos, e escutar o 
que me diziam alguns confrades. Pouco a 
pouco foi passando a pequena raiva. Hoje 
me sinto bem e animado para seguir mi-
nha formação no Brasil. A obediência, às 
vezes, é dura, sobretudo quando existem 
contrastes entre o que a gente quer e o 
que os superiores vêem. Mas creio que 
acolhendo as coisas com um pouco de 
boa vontade e fé é possível descobrir a 
vontade de Deus escondida no meio dos 
nossos rolos humanos. 

  Acabei de deixar o México, uma 
terra muito rica em cultura e tradições 
onde o que eu encontrei de mais precio-
so foi o seu povo generoso, acolhedor e 
amigo. Volto ao Brasil feliz, enriquecido 
e trazendo no coração tantos irmãos e 
irmãs que encontrei por lá. Agradeço a 
todos vocês daqui do nordeste que com 
sua amizade, oração e apoio me acompa-
nham nesse caminho. Como pedido es-
pecial desta ocasião lhes peço que rezem 
por mim e pelos meus quatro companhei-
ros (Eloy-Perú, Hugo e Juan-Guatemala, 
Tony-Mexico) para que possamos ser fieis 
ao compromisso que assumimos. 

Um grande abraço 
Em Cristo missionário,
Ricardo Carneiro Dorigon
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1. Conformação é uma palavra 
desconhecida para o povo de Pi-
quiá de baixo. A sua persistência 
em correr atrás dos seus direitos 
conseguiu mobilizar a Procurado-
ria da República, representantes 
da Vale, a Defensoria Pública, o 
CREA e outros graúdos.Os des-
confiados de ontem devem estar 
mordendo a língua. Acredite ou 
não, o processo para garantir qua-
lidade de moradia e saúde avan-
ça.Esse trem não para, pode crer!

2. Esse governo do Estado cus-
ta a aprender. Chegou ‘de pára-
quedas’ a Piquiá, dias atrás, uma 
vistoria da Secretaria Estadual de 
Saúde - Vigilância Ambiental. Su-
postamente, o objetivo era ana-
lisar os níveis de poluição e os 
seus efeitos sobre a população 
local. O modo de proceder não 
foi negociado com ninguém. Eles 
acham que a população é uma 

eterna cobaia desinformada! Ain-
da não entenderam que ‘gato es-
caldado tem medo de água fria’! 

3. Não custa nada repetir que há 
crise das vocações sacerdotais 
e religiosas. Que os jovens não 
estão com nada, e outras babo-
seiras parecidas. Poucos enxer-
gam a generosidade e a cora-
gem de gente nossa que diz sim 
ao projeto do Pai. Ricardo, filho 
de Açailândia, depois de 2 anos 
de formação no México está de 
volta, e segue firme na sua cami-
nhada para padre. Pe. Raimun-
do, comboniano de Balsas já tem 
passagem para o Sudão do Sul, 
na África. Quem será o próximo? 
Só aceitamos gente ‘com docu-
mentos em dia’!

4. Tem nego dizendo que Impe-
ratriz é o portal da Amazônia e 
Açailândia é eixo do Maranhão! 

Eu nunca vi empresário do Cana-
dá, nem do Peru ou da Argentina 
chegar aqui para fechar contratos 
com as empresas daqui. Eu vi, 
isso sim, líderes comunitários de 
vários países do mundo, sindica-
listas, jornalistas, coordenadores 
de grandes redes ambientais 
em nível nacional que visitaram 
Piquiá respirando porcaria e cho-
rando ao ouvir os depoimentos de 
homens e mulheres que adoecem 
por causa de empresas sem res-
ponsabilidade social e ambiental.

5. Há um ditado antigo que diz: 
‘feita a lei encontrado o engano’. 
Em outras palavras: logo que se 
faz uma lei se encontra a forma 
de ludibriá-la, enganando a pró-
pria lei. É o que o Motel Rotativo 
fez. Fechado recentemente pelo 
Ministério Público por hospedar 
crianças de até 10 anos...foi re-
aberto, poucos dias depois, só 

pelo fato que mudou a sua ra-
zão social. Continua-se a fazer a 
‘mesma coisa’, mas chamando-a 
com outro nome!  

6. O juiz de Açailândia prome-
teu que em breve vai publicar a 
sentença relativa ao processo de 
2005 que diz respeito à violência 
sexual contra crianças e adoles-
centes da nossa cidade. Alguém 
poderá opinar que estava na 
hora. Ocorre que esse juiz ao 
chegar em 2009 encontrou 3.000 
processos abertos sem nenhuma 
definição. Fala-se em reforma do 
judiciário, mas estamos longe de 
por um ponto final na impunida-
de e na morosidade da justiça. 
O Brasil poderoso de hoje tem 
condições de criar novas varas, 
com mais juizes, promotores e 
defensores públicos! Se não faz 
é porque interessa a alguém...
que não somos nós!

Vem aí!
3 DE JUNhO

Corpus Christi e grande procissão das 
Paróquias da cidade (saída da São João 
Batista às 16 horas, procissão até São 
Francisco e celebração eucarística final)

24-27 DE JUNhO
Festejo de São João Batista
A imagem do padroeiro circulará em 
todas as comunidades, preparando a 
grande festa do final de junho. Venha 
participar das celebrações, da festa e 
ajude a Paróquia também através da 
grande rifa final!

23-25 DE JUlhO
III encontro das Juventudes Nordesti-
nas pela Paz, em Timon
Os jovens dos grupos Jupaz trabalham 
e estudam há anos a respeito da pro-
moção da paz, de políticas públicas 
para a juventude, de defesa do meio 
ambiente. Mais uma vez, todos os gru-
pos vão se reunir em Timon. Boa sorte! 


