
Carta aberta da Paróquia São João Batista
Preparando o ano eleitoral

A. METODOLOGIA POLÍTICA, OU SEJA, A PARTICIPAÇÃO POPULAR

Não há como negar que em nosso município e em nosso Estado está 
muito enraizado um comportamento político pouco cidadão. As pes-
soas que ocupam um cargo público continuam se sentindo donas das 

pessoas e dos recursos que são de todos. É ainda muito forte a prática de 
apadrinhamento, clientelismo e nepotismo. Sabemos que são práticas políti-
cas que a legislação condena, mas na realidade, poucos são punidos por cau-
sa disso. A própria sociedade acabou achando natural e normal esse modo 
de agir. Torna-se sempre mais difícil fiscalizar, ter acesso às informações, 
denunciar e exigir punição por eventuais abusos. Reconhecemos que hou-
ve mudanças importantes no atendimento de necessidades básicas e que a 
própria União se tornou mais exigente com relação às administrações muni-
cipais, mas resta muita coisa a fazer. Com os repasses constitucionais que o 
município recebe e com a receita que Açailândia possui hoje, acreditamos ser 
possível elevar a qualidade de vida de milhares de cidadãos, em que pesem 
as dificuldades existentes.  Diante de tudo isso, propomos:

1Debater amplamente com a população de forma transparente, participati-
va e séria as prioridades, as metas e o orçamento municipal, divulgando 

dados, informações e números à população que tem direito de conhecer os 
gastos e as receitas do Município. A Lei de Responsabilidade Fiscal que é 
obrigatória para todos os Municípios prevê uma prestação de contas anual 
e uma bimestral com acesso público. Tudo isto significa que chegou a hora 
de o município de Açailândia re-pensar a sua metodologia política com a so-
ciedade e planejar com ela o seu futuro. Em outras palavras, Açailândia tem 
que dizer o que pretende ser nos próximos anos, em que quer investir, enfim, 
PLANEJAR em conjunto com a sua população.

2Efetivar a prática do concurso público no município para que todo cidadão 
que queira entrar a fazer parte do serviço público o faça em pé de igual-

dade, pela sua competência, e não por indicação e favorecimento político. 
Essas práticas associadas à do nepotismo político-administrativo deveriam 
fazer parte do passado de Açailândia.

3Tornar atuantes e eficientes as Assembléias Municipais e os Conselhos 
Municipais que, pela legislação brasileira, são mecanismos de participa-

ção obrigatórios. A simples existência formal desses instrumentos não é ga-
rantia de funcionamento e seriedade de atuação. Há ainda muita manipulação 

e pressão sobre os conselheiros. Ao longo desses anos, seja o poder executi-
vo, bem como o legislativo, mal os toleraram, quase nunca os consultaram ou 
se confrontaram com eles, quando não os boicotaram abertamente. O mesmo 
ocorre com as Assembléias Municipais que deveriam ser preparadas adequa-
damente, com avisos prévios e com ampla divulgação. São, de fato, instâncias 
que possuem poder de deliberar/decidir sobre questões que são vitais para a 
população. Acreditamos que não se pode banalizar dessa forma instrumentos 
democráticos da cidadania que permitem co-responsabilizar a população no 
exercício administrativo. Como igreja nos comprometemos a fiscalizar e de-
nunciar qualquer tipo de abuso que venha a ocorrer nesse campo.

4Ter acesso direto e sem intermediações às várias instâncias municipais. 
O cidadão/ã tem direito de pedir informações e esclarecimentos, de soli-

citar e reivindicar. Na grande maioria das vezes os ofícios encaminhados não 
obtêm dos poderes públicos resposta alguma, mesmo sabendo que há pra-
zos legais para responder formalmente. Neste sentido é de suma importância 
a realização de Audiências Públicas com a mediação da Promotoria, como 
instrumento de debate público, de consulta e formulação de políticas públicas 
que respondam às aspirações da população. 

5Honestidade, sobriedade e transparência no processo eleitoral municipal 
de 2008. A igreja católica de São João Batista se compromete a constituir 

um ou mais “Comitê 9840” visando acompanhar, conscientizar, fiscalizar e 
denunciar ao Ministério Público todas as formas de abuso de poder econômi-
co, mercantilização do voto, corrupção ativa e passiva que visem a ameaçar 
a lisura do processo eleitoral municipal.

6A nossa Paróquia continuará a preparar e qualificar pessoas para partici-
parem dos Conselhos Municipais, e acompanhar de perto com competên-

cia e espírito de verdadeira colaboração, o desenvolvimento das políticas pú-
blicas. Ficará atenta, de modo especial, não somente à aplicação de dinheiro 
público observando se está em conformidade com o Orçamento Municipal 
aprovado, mas também às irregularidades que porventura existirem em con-
cessões de instalações, alvarás e funcionamento de empresas poluidoras, 
que ameacem a saúde pública e que não cumpram os compromissos formais. 
Reafirmamos, enfim, o nosso firme propósito de fortalecer o trabalho de “re-
des”, aprofundando a ligação entre a administração política e as diferentes 
organizações populares de nossas comunidades.

Introdução
Aigreja católica, desde o seu nascimento, tem sido formada por ho-

mens e mulheres comuns. Uma igreja não de anjos, nem de perfei-
tos, mas de cidadãos e cidadãs de fé em contínua procura. Pais e 

mães de famílias que vivem intensamente o cotidiano da vida. Que sabem 
o que significa trabalhar, chorar, passar fome, ver o seu direito negado, ser 
humilhado, ser preso injustamente e ser morto. Mas sabem também o que 
significa resistir, construir juntos, partilhar, se alegrar e vencer. A igreja, ao 
longo da sua história tem sempre procurado acompanhar de perto a vida 
concreta dos seres humanos. 

Apesar de seus limites, ela sempre tem tentado reproduzir e multipli-
car os gestos, as opções e as palavras do mestre Jesus de Nazaré. Como 
Ele, esses homens e essas mulheres de fé têm procurado de diferentes 
formas, amenizarem os sofrimentos de todos. Sempre atenta a tudo o que 
negava e ameaçava a vida em plenitude, a igreja, tem denunciado todas as 
desigualdades e exclusões, inclusive as que ocorriam dentro dela, apon-
tando para os verdadeiros valores que constroem vida: o respeito, a ver-
dade, a honestidade, a paz, a fraternidade, a participação. A igreja tem 
acreditado que é possível construir aqui, agora, um “novo céu e uma nova 
terra”, ou seja, o “Reino de Deus”. 

Nós pais e mães, sacerdotes, leigos e leigas de fé da igreja católica 
de São João Batista queremos trilhar os mesmos caminhos de Jesus. Em 
comunhão com a igreja universal, queremos ter o Seu mesmo olhar e as-
sumir o Seu mesmo modo de sentir e de se aproximar das pessoas. Ao 
longo desses anos procuramos identificar onde a vida está sendo mais 

ameaçada e negada no nosso município. Fizemos levantamentos e pes-
quisas, planejamos atividades e mobilizações no intento de defender e 
promover a vida e os direitos das famílias. Optamos como o nosso Mestre, 
pelos “excluídos dos direitos” a uma vida digna, segura, com fartura, justiça 
e paz. Como igreja não optamos por um partido, nem por uma instituição, 
ou por um sistema de governo específico. O nosso compromisso, de fato, 
é com a transformação do presente inseguro e do futuro ameaçado de 
dezenas de milhares de pais, crianças, jovens e idosos da nossa paróquia 
e município. 

Acreditamos que será possível construir um outro futuro se todos 
assumirmos o compromisso de pelo menos salvaguardar e respeitar os 
direitos elementares das pessoas. Se todos os que são chamados a as-
sumir um serviço público de administrar recursos e leis se comprometerem 
a respeitar os direitos das crianças, dos lavradores, dos trabalhadores, dos 
estudantes, dos cidadãos e cidadãs de Açailândia. O ano de 2008 poderá 
ser uma oportunidade para que a sociedade como um todo, mude o seu 
jeito de se organizar, de administrar, de se relacionar e de produzir. 

Como igreja queremos contribuir com propostas e, principalmente, 
com fatos concretos.

As nossas propostas 
Queremos expor dois tipos de propostas. Algumas que dizem res-

peito à metodologia política, ou seja, o modo de os poderes públicos se 
relacionarem com a população e o modo de administrar os recursos públi-
cos. As outras propostas se referem diretamente ao mundo das carências 
e necessidades, às reivindicações e às prioridades que nós como igreja 
achamos fundamentais serem enfrentadas no próximo período legislativo.

Único interesse da política seja a Vida!
ESPECIAL
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B. ALGUMAS PRIORIDADES DE AÇÃO 

Oterritório da nossa paróquia é formado por três micro-regiões: 1. A 
região dos assentamentos (P.A. Açai e P.A. Califórnia); 2. A região da 
cidade (Bairros Jacu e Vila Maranhão); 3. A região do distrito indus-

trial de Piquiá de Cima, Piquiá de Baixo e Plano da Serra, todos inseridos no 
Perímetro Urbano de Açailândia (Lei Orgânica Municipal). A paróquia de São 
João Batista, através do Instituto EKOS - Para a justiça e a equidade -, dos 
Missionários Combonianos, realizou uma pesquisa sócio-econômica domici-
liar em 2003 na região de Piquiá e em 2006 nos assentamentos que incidem 
no seu território paroquial. O levantamento dá uma visão bastante completa 
da realidade dessas duas micro-regiões, inclusive colhendo a opinião subjeti-
va dos entrevistados. As prioridades que colocamos a seguir não são, portan-
to, o resultado de uma opinião pessoal nossa, mas o resultado de uma ampla 
consulta no lugar. Não querem ser tão pouco, reivindicações de uma região 
somente, de uma paróquia ou de uma parcela da cidade. Mesmo sendo re-
flexo da realidade social e econômica em que nós vivemos mais diretamente 
acreditamos que elas expressam as necessidades, os anseios e a vontade de 
transformação do município de Açailândia como um todo. 

1. MICRO-REGIÃO URBAnA:  
A CIDADE DE AÇAILânDIA

É urgente uma imediata regulamentação do Plano Diretor da cidade, 
identificando e definindo em quais áreas poderão se expandir os novos pólos 
industriais, as novas áreas habitacionais, a preservação de vegetação e dos 
córregos dentro da cidade, e o ordenamento da malha viária. Nesse sentido 
torna-se urgente efetivar o Conselho da Cidade para que se possa elaborar 
uma normativa para a cidade de Açailândia. Sabemos que há empresas e ci-
dadãos querendo investir em Açailândia, mas ao faltar o Conselho da Cidade 
que regulamente o Plano Diretor, mais uma vez estaremos abrindo as portas 
para possíveis abusos. A legislação em vigor (Estatuto da Cidade) é clara 
quando submete todo projeto urbanístico  ao poder deliberativo do Conselho 
da Cidade. 

1.1 Erosão
Algumas das principais voçorocas (erosões) estão situadas no bairro 

Jacu. Elas estão aumentando de forma assustadora a cada ano. E a cada 
inverno aumenta o medo dos moradores  de serem engolidos juntamente com 
suas casas por novos descolamentos de massas enormes de terras. Até o 
deslocamento das crianças de suas casas para a escola está sendo perigoso, 
devendo elas atravessarem a pé caminhos estreitos à margem das erosões. 
São problemas antigos que nos tornam tristemente famosos inclusive em pu-
blicações de geólogos e geógrafos, mas que não têm sensibilizado  as últimas 
administrações municipais. 

Propomos:
•	 Elaborar	um	projeto	estrutural	de	contenção,	recuperação	e	re-

vitalização	das	áreas	afetadas.	A	recente	intervenção	na	voçoro-
ca	da	Capeloza	por	parte	da	atual	administração	demonstra	que	
operações	 parecidas	 podem	 ser	 realizadas	 também	 no	 Jacu,	
desde	que	sejam	projetadas	e	acompanhadas	com	seriedade	e	
competência	técnicas	sob	pena	de	gastar	inutilmente	dinheiro	
público	e	não	resolver	o	problema	de	forma	definitiva.	

1.2. Violência, álcool, drogas  
e falta de segurança

É preocupante o nível de violência e difusão de álcool e drogas entre 
as pessoas dos nossos bairros, especialmente nas camadas mais jovens. A 
falta de oportunidades, de ensino qualificado, de espaços adequados para 
os jovens dá origem a uma situação socialmente explosiva. Os jovens pa-
recem manifestar sua insatisfação e revolta mergulhando cada vez mais no 
sub-mundo do uso e do tráfico das drogas, das gangues, da violência brutal 
e da perda progressiva do sentido da vida. Não existe política pública de pre-
venção. A própria polícia só se entende a si mesma como polícia repressiva 
e punitiva e não como instância educadora que em colaboração com outras 
instituições (escola, igrejas, associações, conselhos...) poderia ajudar na pre-
venção, na informação, no alerta dos perigos das drogas.

Propomos: 
•	 A	universalização	de	programas	de	formação	profissionalizante	

(informática,	pedreiros,	mecânicos,	eletricista,	etc,)	através	de	
convênios	simples,	sem	muita	burocracia,	com	empresas,	insti-
tuições	ou	profissionais	locais.	A	aprovação	de	alguns	desagra-
vos	fiscais	para	empresas	ou	instituições	dispostas	a		entrarem	
nesse	programa	poderá	motivá-las	a	aceitar	e	facilitará	a	inser-
ção	de	um	número	maior	de	jovens	no	mercado	de	trabalho.

•	 Desenvolvimento	da	cultura,	esporte	e	lazer,	disseminando	pela	
cidade	pequenas	quadras	de	vôlei,	de	basquete,	escolinhas	de	
dança,	teatro,	etc.	fazendo	convênios	com	instituições	e	orga-
nismos	que	já	existem	e	são	capacitados	para	tal	finalidade.			

•	 Repensar	os	espaços	públicos	urbanos	principalmente	nos	bair-
ros	mais	abandonados	pelo	Poder	Público	para	construir	infra-es-
truturas	simples,	de	baixo	custo	e	mais	eficazes	que	dêem	suporte	
às	políticas	públicas	direcionadas	aos	jovens.	

•	 Fiscalização	dos	bares	que	vendem	bebidas	alcoólicas	a	meno-
res	de	idade.	Um	controle	sério	e	efetivo	só	pode	acontecer	atra-
vés	de	um	trabalho	em	rede	entre	o	Conselho	Tutelar,	o	Conse-
lho	Municipal	da	Criança	e	Adolescente,	a	Polícia,	a	Promotoria	
e	a	comunidade	local.	As	multas	frutos	dessa	fiscalização	que	
sejam	efetivamente	destinadas	ao	Fundo	da	Infância	e	Adoles-
cente	do	Município.

•	 Tornar	efetivo	o	Termo	de	Ajuste	de	Conduta	para	a	criação	e	
implementação	de	programas	sociais	municipais	para	erradicar	
o	trabalho	infantil.	

•	 Potencialização	e	ampliação	do	atendimento	aos	adolescentes	au-
tores	de	atos	infracionais,	com	medidas	sócio-educativas	em	meio	
social	aberto,	como	indica	o	protocolo	assinado	pela	Prefeitura	de	
Açailândia	em	2006	e	ainda	não	realizado.

•	 A	Paróquia	de	São	João	Batista	coloca-se	a	disposição	para	uma	
colaboração	com	a	Secretaria	de	Ação	Social	e	outras	possíveis	
instituições;	entre	outras	finalidades,	propomos	a	implementação	
de	ações	educativas	preventivas	com	grupos	de	adolescentes	e	
jovens	em	situação	de	risco.

• • • • •

2. PRIORIDADES PARA O  
DISTRITO InDUSTRIAL DE PIqUIá

2.1.Saúde
Piquiá, apesar de estar incluído no Perímetro Urbano abriga o distrito 

industrial siderúrgico. Ao longo desses anos as empresas acolá situadas não 
vem adotando as devidas providências para amenizar os impactos provoca-
dos pelos altos fornos sobre o ambiente, a atmosfera e a saúde da população. 
Preocupam-nos os altos índices de poluição e os efeitos deletérios das side-
rúrgicas. Preocupam-nos a falta de responsabilidade social por parte dessas 
empresas em não mostrar boa vontade na adoção de filtros industriais e/ou 
outras medidas que venham a diminuir os índices de poluição e, portanto, de 
doenças respiratórias na população local.

Além desses problemas, a mudança no sistema de atendimento à saú-
de de PACS a PSF só pode funcionar se houver agentes de saúde adequa-
damente capacitados e trabalhando em todas as áreas do povoado, o que 
não vem acontecendo. Torna-se necessário também um diálogo permanente 
entre os responsáveis pela gestão do sistema de saúde e a própria comunida-
de local, que já apresentou propostas para a Secretaria de Saúde, sem obter 
respostas. 

Erosão no bairro Jacú
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Propomos: 
•	 Que	seja	constituído	com	urgência	mais	um	Conselho	Tutelar	

com	sede	no	Piquiá	e	que	lhe	sejam	garantidos	os	instrumentos	
e	recursos	necessários	para	enfrentar	os	graves	desafios	das	
crianças	e	adolescentes	no	Distrito	Industrial.

•	 Que	sejam	desenvolvidas	políticas	públicas	para	crianças	e	ado-
lescentes	(cf.	a	proposta	feita	para	a	área	da	cidade).

• • • • •

3. PRIORIDADES PARA A áREA  
DOS ASSEnTAMEnTOS:

3.1. Estradas de comunicação entre  
os assentamentos e estradas vicinais

Atualmente encontram-se em razoável estado só as duas estradas prin-
cipais que ligam Açailândia a alguns assentamentos: a estrada que leva até 
o Km. 30 e a outra que leva até Sudelândia. A manutenção dessas estradas 
deve-se aos interesses das firmas que trabalham na região com os plantios 
de eucalipto e produção de carvão; elas mesmas garantem, em parceria com 
a Prefeitura, uma permanente manutenção. As demais estradas vicinais em 
que não há interesse econômico permanecem no mais completo abandono 
que piora nas épocas das chuvas.

Propomos: 
•	 Melhoria	de	todas	as	estradas	principais	antes	do	inverno	e	ma-

nutenção	constante	ao	longo	do	ano	inteiro,	garantindo	o	deslo-
camento	das	pessoas,	das	crianças	que	estudam	e	o	escoamen-
to	dos	produtos	agrícolas	para	a	comercialização	na	cidade.	Os	
investimentos	no	setor	transporte	poderão	redundar	em	benefí-
cios	concretos	para	o	comércio	local,	as	famílias	e	para	o	poder	
publico.

•	 Faz-se	urgente	uma	intervenção	estrutural	nos	trechos	Sudelân-
dia-Macaúba,	 Macaúba-Conquista	 da	 Lagoa,	 Conquista	 da	 La-
goa-Nova	Vitória	e	Nova	Conquista	 -	Conquista	da	Lagoa.	São	
assentamentos	estratégicos	para	o	município	de	Açailândia,	pois	
poderão	representar	a	garantia	de	abastecimento	de	alimentos	
hortigranjeiros	para	as	necessidades	locais,	sem	ter	que	impor-
tá-los	de	outros	estados.

Propomos:
•	 Um	maior	intercâmbio	e	diálogo	com	insituições	que	atuam	no	

lugar.	A	comunidade	católica	se	coloca	a	disposição	dos	Pode-
res	Públicos	para	ser	elo	e	facilitadora	de	comunicação/colabo-
ração	entre	a	população	local	e	o	sistema	de	saúde.	

•	 Uma	melhor	capacitação	e	acompanhamento	dos	próprios	agen-
tes	populares	de	saúde.	Não	está	havendo	um	monitoramento	
criterioso	do	trabalho	que	vem	sendo	desenvolvido	pelos	agen-
tes	populares	e	há	pouca	colaboração	com	a	própria	rede	comu-
nitária	presente	no	território	que	atua	na	área	da	saúde.	

•	 A	Secretaria	do	Meio	Ambiente	mediante	a	colaboração	do	Con-
selho	 Municipal	 do	 Meio	 Ambiente,	 ainda	 não	 criado,	 precisa	
exigir	 a	 publicação	 dos	 índices	 de	 poluição	 produzidos	 pelas	
siderúrgicas	 para	 verificar	 se	 estes	 se	 encontram	 dentro	 dos	
padrões	admitidos	pela	legislação	nacional	e	pela	OMS	(Orga-
nização	Mundial	da	Saúde).	Faz-se	necessário	fixar	de	imedia-
to	“uma	porta	de	entrada”,	ou	seja,	os	valores	reais	dos	atuais	
níveis	de	poluição,	e	a	partir	disso,	exigir	medidas	de	adequa-
ção	por	parte	das	siderúrgicas	que	se	encontram	fora	desses	
índices.	A	promotoria	do	Meio	Ambiente	poderá	desempenhar	o	
papel	de	mediadora	supra	partes.	Afinal,	está	em	jogo	a	saúde	
pública	dos	cidadãos	de	Açailândia!

•	 Seja	tornada	pública	e	efetivada	a	recente	Lei	Complementar	que	
define	os	limites	do	Distrito	Industrial	de	Piquiá	e	as	caracterís-
ticas	das	 firmas	presentes	no	 lugar	 (Lei	Complementar	n.	006	
de	9	de	Novembro	de	2007).	Os	empreendimentos	já	instalados	
no	Distrito	deverão,	em	força	dessa	Lei,	apresentar	um	Estudo	
de	 Impacto	Ambiental,	 providenciar	 tratamento	para	efluentes	
industriais,	controlar	as	emissões	de	gases	e	particulas	e	con-
servar	os	remanescentes	florestais.

•	 É	urgente	definir	o	futuro	habitacional	das	famílias	que	moram	no	
Piquiá	de	Baixo.	Não	é	possível	que	continuem	morando	numa	
região	tão	fortemente	poluída.	Torna-se	urgente	identificar	logo	
uma	área	para	re-assentar	as	famílias	de	Piquiá	de	Baixo.	

•	 Acolhendo	 com	 favor	 a	 proposta	 de	 novos	 empreendimentos	
industriais	para	a	produção	de	aço	no	Piquiá,	 insistimos	para	
que	a	administração	pública	envolva	na	discussão	a	população	
civil,	promova	uma	Audiência	Pública	sobre	o	 tema	e	ofereça	
adequada	documentação.	Todo	 tipo	de	empreendimento	deve	
respeitar	em	primeiro	lugar	os	direitos	trabalhistas,	ambientais	
e	habitacionais.

2.2. Crianças e adolescentes
Constatamos no Piquiá freqüentes violações do artigo 4º do ECA (Esta-

tuto da Criança e Adolescente). Percebemos que os escassos recursos alo-
cados para esse campo, bem como a execução de políticas públicas para 
crianças e adolescentes e as atividades de acompanhamento do atual e úni-
co Conselho Tutelar são desproporcionais em relação aos problemas da 
micro-região de Piquiá. O vasto território e 
o aumento da demanda nesse setor de-
mandam urgentemente a criação de 
um Conselho Tutelar com sede pró-
pria em Piquiá. A comunidade local 
em parceria com o Ministério Público 
e em diálogo com o Conselho Muni-
cipal da Criança e Adolescente 
há meses vem solicitando mais 
um Conselho Tutelar. 
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ESPECIAL
3.2. Escolas

Em vários assentamentos as escolas são muito pequenas e inadequa-
das, com espaço insuficiente para todos os alunos. Pela falta de estruturas, 
há salas de aula em postos de saúde e em casas particulares; além disso, as 
salas são superlotadas, não permitindo uma boa qualidade de ensino.

Propomos: 
•	 Ampliação	e	manutenção	dos	prédios	escolares	de	Novo	Orien-

te	 e	 Conquista	 da	 Lagoa	 apresentando	 projetos	 tecnicamente	
bem	estruturados	ao	FNDE	(Fundo	Nacional	de	Desenvolvimen-
to	Escolar)	que	poderá	garantir	os	 recursos	necessários	para	
tais	intervenções,	sem	precisar	utilizar	recursos	próprios.

•	 	Garantir	o	transporte	escolar	regular	dos	estudantes	do	segun-
do	 grau	 dessas	 comunidades	 até	 Sudelândia.	 Os	 programas	
federais	que	garantem	recursos	para	tais	finalidades	são	de	co-
nhecimento	público.	Cabe	somente	ao	poder	executivo	planejar	
e	estar	devidamente	habilitado	para	a	captação	desses	 recur-
sos.

3.3. Saúde
Em todos os assentamentos existem postos de saúde, mas o atendi-

mento médico deixa a desejar. Há muitas faltas dos médicos encarregados 
das visitas periódicas. Muitas vezes passa mais de mês para os médicos visi-
tarem as comunidades e frequentemente não é respeitado o dia estabelecido 
para as visitas. Pessoas perdem jornadas de trabalho sem serem atendidas. 
Às vezes, em lugar do médico aparece só a enfermeira que não pode assinar 
receitas para todo tipo de medicamento e não tem competência para atender 
a todo tipo de doente. Existe só uma ambulância para toda a área do P.A. 
Açai para o deslocamento das pessoas que necessitam de internação hospi-
talar ou assistência médica na cidade, e isto vem se demonstrando insuficien-
te para atender às inúmeras demandas. 

Propomos: 
•	 Estruturar	dentro	da	secretaria	da	saúde	um	departamento	ou	

uma	mini-secretaria	adjunta	que,	com	certa	autonomia,	planeje	
e	execute	ações	nos	assentamentos	e	comunidades	do	interior	
do	município,	pois	parece	existir	falta	de	coordenação	e	gestão	
no	atendimento	a	essas	regiões.

•	 Uma	política	preventiva	e	um	atendimento	qualificado	in	loco	po-
derá	não	somente	ir	de	encontro	às	necessidades	elementares	
das	pessoas,	mas	 também	contribuir	para	baratear	os	custos	
com	a	saúde	municipal.	Nesse	sentido	faz-se	urgente	a	regulari-
zação	da	visita	mensal	do	médico	em	todos	os	assentamentos,	
respeitando	as	datas	estabelecidas	e	o	tempo	de	permanência	
em	cada	assentamento,	pois	 isso	poderá	evitar	que	haja	con-
gestionamentos	nos	hospitais	públicos	da	cidade.	

•	 Que	 seja	 oferecido	 pelo	 menos	 uma	 outra	 ambulância	 para	 o	
deslocamento	 das	 pessoas	 que	 precisam	 de	 atendimento	 ur-
gente	nos	hospitais	da	cidade.

3.4. Poluição e fumaça
No assentamento Califórnia é urgente uma intervenção formal para eli-

minar ou amenizar os efeitos da fumaça produzida pelos fornos industriais da 
carvoaria situada próxima das moradias que vem gerando doenças pulmona-
res tanto em crianças como nos adultos e idosos. Um problema parecido afe-
ta o assentamento Sudelândia que mesmo não tendo carvoarias industriais 
começa a sentir os efeitos nocivos da fumaça dos fornos situados próximos 
do povoado.

Propomos:
Considerada	a	presença	permanente	de	fumaça	produzida	pelos	
macro-fornos	prejudicando	enormemente	a	saúde	da	população	
de	Califórnia,	propomos	que	a	Secretaria	do	Meio	Ambiente	com	
o	Conselho	Municipal	do	Meio	Ambiente,	que	não	foi	criado	ain-
da,	solicite	das	empresas:

•	 ou	uma	modificação	técnico-estratégica	nos	fornos	introduzin-
do	chaminés	de	boa	altura	para	desviar	a	fumaça	do	assenta-
mento;	

•	 ou	uma	progressiva	re-alocação	dos	fornos;	

•	 ou	a	interdição	pura	e	simples	por	parte	do	Ministério	Público,	
caso	não	se	tomem	as	devidas	providências.	

A	 autorização	 de	 futuros	 fornos	 deverá	 ser	 executada	 depois	
de	um	estudo	de	impacto	ambiental	e	sempre	com	o	consenti-
mento	do	Conselho	Municipal	do	Meio	Ambiente	cuja	criação	se	
torna	extremamente	urgente.

• • • • •

Conclusão
1O presente documento foi discutido e escrito com a participação das 27 

comunidades cristãs da Paróquia São João. Essas comunidades com-
prometem-se nesse ano a formar-se, para alcançar um melhor nível de cons-
ciência política e lutar para melhorar sua qualidade de vida. Assumem os 
princípios para uma nova metodologia política, procurando estabelecer uma 
relação mais franca, aberta e digna com os administradores públicos, nossos 
funcionários e servidores. Acreditamos que se existir também neles espírito 
cívico e amor a essa terra e a quem nela vive e luta, haverá avanços significa-
tivos na construção de uma nova Açailândia. As divergências político-partidá-
rias que fatalmente existirão não deverão ser causas ou pretexto para negar 
direitos a quem quer que seja.

2O mesmo documento está aberto ao apoio de grupos, pessoas, institui-
ções, que se reconheçam nele: ao longo dos próximos meses recolhere-

mos adesões e assinaturas de apoio, para fortalecer as propostas aqui con-
tidas. 

3Os candidatos que quiserem confrontar-se com a Paróquia e as institui-
ções signatárias desse documento ou fazer qualquer outro tipo de pro-

posta serão interpelados primeiramente sobre os pontos apresentados nes-
se documento, podendo assinar um termo de compromisso. A comunidade 
acompanherá, ao longo da próxima gestão política, os compromissos assu-
midos e os resultados que realmente conseguir-se-á obter.

Posto de Saúde do 
assentamento Conquista 
da Lagoa

Escola do assentamento Conquista da Lagoa
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