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Grito dos Excluídos em Manaus                                     
Desta vez tive a alegria de estar em Manaus, onde fui pregar o retiro para os 

seminaristas e concluir o retiro participando junto com eles do Grito realizado no dia 7 
de Setembro. Foi bonito. Pessoalmente, pude fazer a ponte entre o primeiro Grito e o 
Grito deste ano, me encontrando na Amazônia. Há 15 anos, quando surgiu a idéia de 
fazermos o "Grito dos Excluídos",  já havia o "Grito da Amazônia" e foi este "Grito da 
Amazônia"  que propiciou a inspiração de fazermos, por que não, o "Grito dos 
Excluídos".  Estando lá na Amazônia, percebi melhor como o Grito dos Excluído tornou-se 
a expressão de todos os gritos de nosso povo. Neste ano, tive a alegria de comprovar 
como o Grito  é importante. Vendo a maneira alegre, consciente e bem organizada do 
Grito realizado em Manaus, me dei conta da força, da mística e do sentido que possui o 
Grito. Enquanto o povo ia-se aglomerando no local da concentração, nas proximidades 
do terminal rodoviário da cidade, iam-se sucedendo as denúncias, bem elaboradas, 
concretas, ligadas a problemas vividos pelos habitantes, sobretudo das periferias de 
Manaus. Fiquei pensando: se não fosse o Grito, quem iria levantar estas denúncias?  O 
Grito se tornou uma plataforma política de grande valor para o exercício da cidadania. 
Depois foram apresentadas diversas encenações, com a presença marcante de 
adolescentes e jovens que souberam expressar suas denúncias de maneira artística. O 
Grito conseguiu despertar o interesse da imprensa, que se fez presente e pode constatar 
que o Grito tem substância e é um canal positivo para o povo expressar seus anseios no 
dia da Pátria. Assim, minha viagem a Manaus foi melhor do que eu esperava: fizemos um 
retiro muito bom com os seminaristas da Amazônia, que estudam no Seminário de 
Manaus, e participamos junto com eles do Grito dos Excluídos. Foi muito bom!  
                                            D. Demétrio Valentini 

Presidente do SPM 

 
 
 
 
 
 

Apresentação 
No mês de setembro ocorreram mobilizações em todo o país, organizadas pelas pastorais 
e movimentos sociais, paróquias, dioceses e Igrejas. O grito dos excluídos e o plebiscito 

pelo limite da propriedade da terra no Brasil  envolveu as comunidades, pastorais, 

organizações  e movimentos sociais.  

               Ano: 02                     Edição: 13                     Setembro de 2010                   http://spmigrantes.wordpress.com/ 
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GRITO DOS EXCLUÍDOS - FORTALEZA – CE 
Vida em primeiro lugar. Onde estão nossos direitos? Vamos às ruas para construir 

o projeto popular! Segunda-feira, 6 de setembro de 2010. Em pleno feriadão, a Praça 
dos Mártires, conhecida como Passeio Público, começou a receber crianças, jovens, 
mulheres, homens, idosos dos mais variados cantos e recantos de Fortaleza. O que 
queriam? O que traziam? Queriam mostrar que nas periferias da cidade existe arte, 
criatividade, alegria e esperança, a despeito da exclusão. O movimento afro trouxe sua 

ginga que se juntou à beleza da juventude, 
que se uniu ao olhar vivo do idoso, que 
encontrou resposta no sorriso corajoso da 
mulher. Assim, como um mosaico colorido e 
ao som de apitos e atabaques, começamos a 
realizar o 16º Grito dos Excluídos. Mas gritar a 
exclusão e dançar a esperança, tendo como 
testemunhas os baobás, parecia pouco para 
nós. Então, ousamos ocupar as ruas do centro 
da cidade em bonita passeata, carregando 
cartazes e faixas que relembravam as lutas 
históricas: saúde, educação de qualidade, 
moradia, lazer, trabalho. Parafraseando Chico 

Buarque, podemos afirmar que o comércio, os tristes, os alegres, o trânsito, todos 
pararam para nos ver passar. Ninguém conseguiu ficar indiferente àquele trem de um só 
vagão, imenso e colorido que apitava e gritava em uníssono um convite: vamos às ruas 
para construir um projeto popular. O sol inclemente de setembro foi camarada e, 
acreditem, como diz o sertanejo, “fechou um olho” e seguiu sereno conosco até a Igreja 
do Rosário, erguida sobre o clamor do negro escravo. Fizemos memória da luta daquele 
povo que doou suor e sangue na construção dessa cidade. E lá alimentamos nossa mística 
no canto afro, não de lamento, mas de consciência da verdadeira história escrita por 
nossos antepassados. O crepúsculo anunciava a noite quando chegamos à Praça do 
Ferreira, coração de Fortaleza. E o que se construiu naquele palco, sim, tinha um palco, 
foi um marco a ser contado e recontado a boca miúda, como se diz aqui: sem teto, 
moradores de rua, crianças, mulheres ocuparam o espaço e, sem outorgar sua voz a 
ninguém, falaram em primeira pessoa suas dores, agruras e anseios. O que exigem dessa 
cidade? Nada mais do que o que já está assegurado na Constituição Brasileira: direitos 
essenciais à vida. Afinal, que Pátria mãe 
gentil é essa, que deixa seus filhos dormirem 
com fome e ao relento?  E após tantos gritos, 
partilhamos pão. Éramos muitos, mas sobrou. 
Quando há partilha sempre sobra, e 
oferecemos a quem quisesse ver, como 
entendemos a vida: uma ciranda de 
igualdade, mas ricamente diversificada, em 
que cada um aperta firme a mão do outro, 
que respeita e faz concessão ao ritmo do 
outro. E dançamos. Nunca a Praça do 
Ferreira assistira a tão singelo hiato no corre-
corre de cidade grande. E pensar que era 
segunda-feira, seis de setembro. Pleno feriadão. 

 Ir. Claudine e equipe Pastoral dos Migrantes 
 Fortaleza - CE 
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                   GRITO DOS EXCLUIDOS 2010 – Teresina – PI  
                   “Onde estão nossos direitos”? 
           Aconteceu o grito dos excluídos, no dia 7 de setembro, articulado 
                     pelas Pastorais Sociais, movimentos e representantes de alguns sin- 
                   dicatos. O evento foi articulado nas bases, trazendo o povo das 
                   periferias.  
                A concentração aconteceu a partir das sete horas da manhã, na Praça 

da Liberdade, centro da cidade. A acolhida das caravanas foi feita com cantos e 
animação e um momento de mística.  Iniciou-se então a caminhada até a 
Superintendência Regional do Trabalho e Emprego.  Os participantes expressaram seus 
gritos por meio de danças, dramatizações, depoimentos, faixas, cartazes com palavras 
de ordem denunciando a realidade que estão vivendo.  

         SPM e entidades – Teresina – PI 
 

GRITO DOS EXCLUIDOS 2010 – ARAÇUAÍ - MG 
No Vale do Jequitinhonha, o grito aconteceu com a votação do plebiscito em   

diversas cidades onde estão localizadas as duas Dioceses, no Médio e Baixo 
Jequitinhonha, Araçuaí e Almenara. Diante da realidade desafiadora do latifúndio, o 
monopólio da terra nas mãos de empresas de eucaliptos, carvoarias e barragens, 
concentração de terra em contraste com os acampamentos e assentamentos e a 
migração temporária, o grito e o plebiscito foram realizados.  Muitas entidades e Igrejas 
tiveram dificuldades de entrar na proposta de realização do grito. Algumas entidades, 
pastorais e movimentos sociais, enfrentando o desafio, realizaram o plebiscito com a 
votação. Uma das formas de resistências e enfrentamento foi o abaixo assinado que 
circulou por vários dias coletando assinaturas para pressionar o congresso nacional em 
relação ao cumprimento da função social da propriedade rural. O Plebiscito foi 
articulado pelas comunidades e se estendeu do dia 7 de setembro até o último prazo 
estabelecido pelas Entidades. O ponto positivo foi o grande número de pessoas no dia do 
grito procurando as urnas para votar. Os desafios contribuíram para alertar quanto à 
tomada de consciência do dever de exercer a cidadania.   

Equipe da Pastoral dos Migrantes – Vale Jequitinhonha - MG 

 

GRITO DOS EXCLUIDOS – ARQUIDIOCESE DE VITÓRIA - ES 
O Grito dos Excluídos é uma manifestação civilizada, pública e organizada, do 

povo excluído que vive nas favelas, 
viadutos, em áreas de risco, cortiços e 
que expressa sua indignação em face dos 
desmandos, descasos e ausência de 
políticas sociais que resolvam os 
problemas de tantos excluídos presentes 
em nossa sociedade. Na Arquidiocese de 
Vitória, o grito aconteceu no espaço fora 
de onde é realizado o desfile oficial 
cívico e militar, com a presença de 
pastorais e movimentos sociais 
organizados da Grande Vitória. Toda a 
manifestação foi dividida por Alas: 
Primeira ala: CAMPANHA CONTRA A 

VIOLÊNCIA E O EXTERMÍNIO DE JOVENS. Objetivo: avançar na conscientização e 
desencadear ações que possam mudar essa sociedade de morte. Basta, chega de 
violência e extermínio de jovens! Esse foi o grito da juventude. Denunciar todas as 
formas de injustiça social. Para marcar o momento, foram levadas simbolicamente 
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várias miniaturas de caixões. Segunda ala: SISTEMA ECONOMICO QUE GERA MORTE: o 
sistema econômico produz uma grande contradição. De um lado, a abundância de 
produção e de tecnologias; de outro, a fome e a miséria.  A atual crise econômico-
financeira agravou os níveis de desemprego, pobreza e carência alimentar; contribuiu 
para desnudar outra crise mais profunda e estrutural: a da própria terra e da vida no 
planeta. Vamos à rua gritar que é possível outra economia. Terceira ala: QUAIS SÃO OS 
DIREITOS BÁSICOS? A VIDA EM PRIMEIRO LUGAR! Fomos às ruas, com mais de três mil 
pessoas,  levar nossa indignação, nossa fé, coragem, compromisso, alegria, direito de ir 
e vir, igreja acolhedora, respeito, trabalho, justiça, paz, amor, terra, saúde, educação, 
escuta, moradia, dignidade, nossa vontade de ver nossos direitos sendo respeitados e 
garantidos. Um grupo de 62 migrantes levou símbolos: malas, trochas na cabeça, faixa 
denunciando a morte dos 72 migrantes na fronteira do México e Estados Unidos. A 
manifestação iniciou-se às 9 horas, no Sambão do Povo, local onde é apresentado o 
desfile das escolas de samba capixabas. Seguiu em direção ao Palácio Anchieta, sede do 
Governo. Cada grupo manifestou-se do seu jeito. Foi um momento realmente lindo, 
brilhante, com muitos cantos, danças,  gritos de desabafo, denuncias, anúncios e 
protestos. Afinal de contas, um outro mundo é possível. 

                                                       Pela Pastoral dos Migrantes – Ir. Deonilda Vígolo 
 

GRITO DOS EXCLUIDOS - DIOCESE DE FOZ DO IGUAÇU - PR 
A Diocese de Foz do Iguaçu participou do grito dos excluídos, representada pelo 

“bloco das Pastorais Sociais”, reunindo os vários organismos, movimentos e pastorais que 
atuam no campo social e estão integrados na luta pela mesma causa. Neste desfile 
cívico, fez-se uma caminhada silenciosa simbolizando as pessoas marginalizadas e 
excluídas que “não têm voz nem vez”, com o objetivo de manifestar nosso apoio às lutas 
populares. Estavam representados: Cáritas Diocesana, Pastoral Carcerária, Pastoral da 
Mobilidade Humana, Conferência dos Religiosos do Brasil (Núcleo de Foz do Iguaçu), 
Conselho Diocesano de Leigos, Pastoral da Criança, Pastoral da Saúde, Pastoral da 
Sobriedade, Comunidades Eclesiais de 
Base, Renovação Carismática Católica, 
Associação Rainha da Paz. O foco das 
Pastorais Sociais foi expresso num grande 
banner com o lema do 16º Grito dos 
Excluídos: VIDA EM PRIMEIRO LUGAR.  Nos 
banners, situações onde a vida está sendo 
“amordaçada”: saúde, trabalho, nas 
questões referentes à terra e à ecologia, 
problemática da violência em suas várias 
formas e na ação política. Quando a vida 
vem menos, paira o grande silêncio da 
morte! Lutar pela „vida em primeiro 
lugar‟ é ser fiel ao legado deixado por 
Jesus Cristo que disse: “Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância”. 

Pastoral da Mobilidade Humana – foz do Iguaçu - PR 

 
23ª Romaria dos(as) Trabalhadores(as) 
Com o lema: “Com Maria na caminhada, o povo se organiza por uma economia 

partilhada”, o SPM participou da Romaria dos(as) trabalhaores(as), no dia 7 de 
setembro, em Aparecida-SP. A Romaria teve início no Porto Itaguaçu, com a presença de 
centenas de pessoas. Local simbólico, onde pescadores encontraram a imagem de Nossa 
Senhora, feita de barro,  depois chamada Aparecida. O momento histórico foi 
relembrado com um barco construído por trabalhadores/as da Pastoral Operária de 

http://www.guadalupe.org.br/index.php?option=com_mailto&tmpl=component&link=aHR0cDovL3d3dy5ndWFkYWx1cGUub3JnLmJyL2luZGV4LnBocD9vcHRpb249Y29tX2NvbnRlbnQmdmlldz1hcnRpY2xlJmlkPTMxNTphLWRpb2Nlc2UtZGUtZm96LWRvLWlndWFjdS1wYXJ0aWNpcGFyYS1kby1ldmVudG8tY2l2aWNvLWRlLTA3LWRlLXNldGVtYnJvJmNhdGlkPTI6bm90aWNpYXMmSXRlbWlkPTEz
http://www.guadalupe.org.br/index.php?view=article&catid=2%3Anoticias&id=315%3Aa-diocese-de-foz-do-iguacu-participara-do-evento-civico-de-07-de-setembro&tmpl=component&print=1&layout=default&page=&option=com_content&Itemid=13
http://www.guadalupe.org.br/index.php?view=article&catid=2%3Anoticias&id=315%3Aa-diocese-de-foz-do-iguacu-participara-do-evento-civico-de-07-de-setembro&format=pdf&option=com_content&Itemid=13
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Uberlândia - Minas Gerais. A partilha de pãezinhos fez parte da mística, à luz do 
evangelho da multiplicação dos pães. O povo caminheiro seguiu a imagem de Maria, no 
barco, cercada de figuras simbólicas preparadas pelo grupo da Pastoral Operária de 
Santo André. Milhares de romeiros/as foram andando, cantando, rezando, denunciando o 
capitalismo e anunciando a nova sociedade. Parando no lugar onde esteva a Tenda dos 
Mártires durante a Conferência de Aparecida, foram lembrados os/as Mártires 
trabalhadores/as e distribuídas sementes a serem plantadas para perpetuar os frutos da 
luta. Chegando ao pátio do santuário, o grito dos trabalhadores(as) desempregados(as), 
foi apresentado por danças simbólicas, trazidas pelos jovens de Volta Redonda- RJ. No 
palanque, Dom Ladislau Biernaski, bispo 
de São José dos Pinhais, Paraná, 
representando a CNBB, saudou todos os 
presentes destacando a luta da Igreja em 
favor dos pobres e excluídos do Brasil. 
Lembrou a importância do Plebiscito pelo 
Limite da propriedade da terra e a 
mobilização do povo.  A animação do 
palanque esteve a cargo de Marlene, 
Mineirinho e Pe. Valdiran Santos. A 
comunidade do Jardim Elba também 
ajudou na animação. Vários direitos foram 
destacados: moradia, saúde, educação, 
segurança, entre outros. Destaque para a 
presença de dezenas de jovens do Educafro e o pessoal de Mauá-SP que veio a pé para o 
Grito.  

 Dentro do Santuário, ocorreu a missa dos trabalhadores(as). Preparada Pela 
Pastoral dos Migrantes, contou com a participação da comunidade do Jardim Elba, 
responsável pelos cantos, e  comunidade do bairro Terezinha, Brasilandia, que preparou 
a entrada da Bíblia e o ofertório.  No final da Missa, foi lida uma mensagem da Pastoral 
Operária, pedindo proteção contra os corruptos e corruptores, contra a opressão 
política, econômica e policial que gera a criminalização dos movimentos sociais, contra 
a desigualdade social e os baixos salários que geram vários tipos de exclusão s. A 
mensagem invocava, também, luz para iluminar a caminhada de construção do projeto 
popular. Foi destacado o projeto de economia partilhada, lembrando que no inicio da 
igreja “a multidão dos fiéis era um só coração e uma só alma”. Ninguém considerava 
propriedade particular as coisas que possuía, mas tudo era posto em comum. Com 
grande poder, os apóstolos davam testemunhos da ressurreição de Jesus. Entre eles, 
ninguém passava necessidade, pois aqueles que possuíam terras ou casas vendiam-nas, 
traziam o dinheiro e colocavam em comunidade para ser distribuído a cada um conforme 
a sua necessidade (At. 4, 32-35). 

Roberval Freire 
Secretaria Nacional do SPM 

 



 

 6 

Seminário sobre Migrações na Diocese 
de Campo Grande-MS - Em 16 de agosto, 

foi realizado o Seminário “Migrações, Economia 
e Direitos”, no Instituto Teológico João Paulo 
Segundo (ITEO). O evento contou  com a 
participação de lideranças, entidades, 
movimentos, órgãos públicos, estudantes, 
professores, grupos, assistentes sociais. O 
Serviço Pastoral dos Migrantes participou das  
atividades, chamando a atenção para a 
realidade dos que vão e vem, dos que partem e 
chegam. Durante o seminário, houve uma 

apresentação cultural, ocorreram debates, socialização de experiências, vídeos. Dom 
Redovino Rizardo, Bispo de Dourados,fez uma exposição sobre "Economia Solidária".  Ir. 
Neuza Gripa, do Banco Pirapirê de Dourados - MS falou sobre "Direitos dos Migrantes". 
Elizabeth Martinez Barbery, Defensora del pueblo, que atua na Bolívia, também trouxe 
sua contribuição. Foi um dia de troca de experiências e um espaço aberto a todos os que 
buscam ações solidárias de defesa dos migrantes. 
 

V Mutirão pela Amazônia  
A arquidiocese de Manaus realizou a 1ª Mostra das Pastorais Sociais, juntamente 

ao V Mutirão pela Amazônia. A iniciativa tem por fim agregar as lutas sociais em defesa 
da vida, a diversidade cultural e a conservação da nossa Amazônia como patrimônio do 
povo brasileiro. Para participar dos debates, foram convidados vários especialistas, com 
propósito de orientar e definir novas estratégias em defesa desse patrimônio. O V 
Mutirão pela Amazônia foi realizado no dia 24 de setembro, no Centro Pastoral da Matriz 
de Nossa Senhora da Conceição e  encerrou-se no dia 25, discutindo e analisando a luta 
em defesa do magnífico Encontro das Águas e as estratégias de resistência contra a 
construção do Porto da Vale (Laje). Na oportunidade, os moradores da Colônia Antonio 
Aleixo, integrantes do Movimento S.O.S, participaram efetivamente do V Mutirão, 
atendendo a imprensa e explicando as razões que justificam o posicionamento contrário 
à implantação desse modelo predador que há muito se multiplica na Amazônia em nome 
do desenvolvimento. A Assembléia do V 
Mutirão pela Amazonas contou com a 
participação dos agentes  de pastorais e 
lideranças sociais, discutindo e refletindo 
sobre o desenvolvimento sustentável. 
Ressaltou-se que as medidas 
governamentais, além de ferir a soberania 
popular, contrariam também a 
sustentabilidade das comunidades 
tradicionais, favorecendo os poderes 
dominantes. O encerramento aconteceu 
com a celebração de uma missa Amazônica 
no altar da Catedral Metropolitana de 
Manaus, celebrando a vida e o fortalecimento do Movimento e das Organizações Sociais.  

                           Ir. Rosa Maria Zanchin e Ir.Osani Benedita da Silva – Manaus-AM 
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Pastoral renova compromisso com a causa dos migrantes em Porto 
Velho 

Realizou-se no dia 29 de agosto, o retiro de formação dos leigos Scalabrinianos e 
agentes da Pastoral dos migrantes, na Igreja Matriz da Paróquia Nossa Senhora das 
Graças, Porto Velho-RO. O retiro iniciou-se com a celebração eucarística do período 
matutino, às oito horas da manhã. Após a missa, foi partilhado o café da manhã entre os 
leigos e os agentes de pastoral que participaram da formação. O encontro foi 

assessorado pelo Bispo Emérito da Diocese 
de Ji-Paraná, Dom Antônio Possamai. Dom 
Antônio iniciou sua exposição falando do 
mês vocacional, assim como das diversas 
vocações. Falou da importância da 
catequese e da formação que é oferecida 
aos cristãos, pois é através dela que  
surgirão pessoas comprometidas com a 
vida, com a justiça, com a sociedade e 
com a causa do migrante. Explanou, 
ainda, sobre as várias formas de 
migração, a questão da migração livre, 
que é realizada por opção, e a migração 
forçada, que é realizada por diversos 

fatores, entre eles, principalmente pela questão econômica, que é o principal fator de 
elevação dos índices de migração em todo o mundo. Um dos pontos fortes do encontro 
foi o debate a respeito do compromisso dos candidatos à eleição com a causa do 
migrante. Discussões sobre a existência de candidatos comprometidos com essa causa, 
projetos e ainda, se é dever dos candidatos se preocupar com os migrantes. Entre 
exposições e atividades de grupo, o assessor do retiro levou aos participantes do 
encontro fortes reflexões que vão ao encontro da causa pela qual estão engajados. Foi 
perceptível tudo isso no último 
momento, quando foi exposta a 
questão da mística, que ficou 
sintetizada como abraçar uma causa, 
ou seja, o místico é aquele que 
acredita numa causa, instituição ou 
pessoa. Ressaltou que a nossa mística 
está na pessoa de Jesus Cristo. E é 
dever do cristão místico centrar tudo 
em Cristo, recomeçar e construir 
sobre a rocha. O assessor encerrou sua 
fala deixando para a reflexão dos 
agentes de pastoral e aos leigos 
scalabrinianos se o compromisso dessas pessoas está parecido com o compromisso de 
Cristo. Se os membros do SPM em Porto Velho têm descido e subido como Cristo tanto 
para sentir o sofrimento dos migrantes quanto para buscar animação e perseverança 
para estar lutando pela causa do migrante.  Após o encerramento, houve uma oração 
final e lanche. 

                            Ir. Maria Ozânia da Silva, Sales Melo Nogueira – Porto Velho-RO   
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Migrantes são sinais de uma Igreja viva 
O Trigésimo Encontro Missionário do Regional Sul I da CNBB aconteceu em 

Presidente Prudente, interior de São Paulo, de 26 a 29 de agosto, com o tema: 
“Chamados e enviados”, e como lema: “Missão Ad Gentes”. Numa das reflexões, foi 
abordado o tema “missão e migração”. Representei o Serviço Pastoral dos Migrantes, na 
assessoria do encontro, e ressaltei que na história do cristianismo, missão e migração são 
inseparáveis, já que os migrantes são peregrinos ao levarem sua fé e sua religiosidade 
onde vão. Nesse sentido, também os missionários são migrantes, pois deixam sua terra, 
origens e partem ao encontro de povos, culturas e realidades diferentes. Partem para 
levar a mensagem de fé, de vida e de esperança a todos os povos. O encontro teve a 
participação de 150 pessoas provenientes de 43 dioceses. O entrosamento e a troca de 
experiências foram enriquecedores para todos. Migração é um dos temas de reflexão da 
Campanha Missionária de 2010. 

                                                               Pe. Valdiran dos Santos 
Da equipe do SPM 

 

Juventude inserida na missão 
O Encontro das Novas Comunidades da Região Sudeste aconteceu em Niteroi-RJ, 

entre os dias 10 a 12 de setembro. O tema abordado foi: “Vejam como eles se amam”. 
Participaram mais de 500 pessoas, representando  60 “comunidades de vida e de 
aliança” dos estados da região sudeste, da Bahia e da Paraíba. Representando o Serviço 
Pastoral dos Migrantes e a Fraternidade Missionária Emaús, apresentei a experiência de 
trabalho e o “carisma” da Fraternidade, destacando o tema migração e a atuação da 
Pastoral dos Migrantes no contexto de experiências junto a jovens e comunidades da 
periferia de São Paulo. A Fraternidade Emaús nasceu nas comunidades da periferia de 
São Paulo, com adesão de rapazes e moças que atuam profeticamente em meio às 
dificuldade do povo, em sua maioria de origem migrante. O Encontro foi recompensador 
devido ao conhecimento dessa nova modalidade e estilo de vida na Igreja e pelo 
intercâmbio com pessoas de diversas entidades e linhas de pastoral.     

                                                                                  Pe. Valdiran  
Da equipe do SPM 

 

Migrantes Temporários  
 

Mulheres de Itinga realizam assembléia para avaliar caminhada 
No dia 28 de agosto, 30 mulheres participaram de uma assembléia na Associação 

Comunitária do Bairro Porto Alegre (ACOBAPA), na cidade de Itinga, no Vale do 
Jequitinhonha-MG. Estavam representados diversos grupos de mulheres do bairro, que 
atuam com saúde comunitária, padaria, horta comunitária, artesanato e fazem 
reivindicações de melhorias para o bairro. Um tema importante da assembléia foi a 
avaliação da caminhada realizada, identificando os valores que a caracterizaram. As 
participantes salientaram, entre outros, perseverança, solidariedade, participação, 
mobilização, coragem e coletivo. Num segundo momento, foram apresentadas diversas 
propostas, como articulação de novas forças, criação de espaço para novas participantes 
nas atividades variadas da associação – considerando a realidade desafiante da cidade, 
com alto índice de desemprego – e a necessidade de integração da força jovem na 
associação. A assembléia foi dinamizada com uma mística ecumênica, solidária e 
celebrativa. Foi usada uma dinâmica de integração dos grupos com o nome “a festa do 
abraço”. O evento foi encerrado pela presidente, Vanuza, que ressaltou a importância 
do tema das políticas de saúde para mulheres, que será tratado na próxima assembléia, 
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em novembro. Contamos com a assessoria da Pastoral do Migrantes, na pessoa de irmã 
Ana Maria e do pastor Tiago. 

Sandra Pinto de Souza – Itinga-MG 
 

Distantes de seu chão, migrantes celebram em Romaria 
No dia 12 de setembro, grupos de migrantes que residem nas cidades de Guariba, 

Pradópolis, Santa Adélia, Dobrada e Santa Ernestina partiram em romaria  ao Santuário 
Nossa Senhora da Conceição de Montesina, localizado em Aparecida de Monte Alto-SP.  
"Com Maria, caminhamos na estrada de Jesus", foi o lema deste ano. Essa peregrinação, 

que acontece há quatro anos, vem 
confirmando cada vez mais a importância do 
cultivo da fé e de renovação espiritual para 
aqueles que se encontram distantes de seus 
familiares e da terra natal. A importância da 
romaria foi expressa por vários migrantes: 
"Participar desta romaria foi como abrir uma 
janela e ver um pedacinho do céu aqui na 
terra"; "Com a vida sofrida que levamos no 
corte de cana, somos muito necessitados da 
ajuda de Deus, é por isso que aqui viemos"; 
"De tudo o que a gente pede a Deus, ele 
sempre dá um tanto a mais, é sempre bom 

agradecê-lo" Esses foram alguns depoimentos dos participantes. 
                                                                                                Equipe de Guariba-SP 

 

Mulheres de Araçuaí realizam encontro de saúde popular 
Realizou-se no Centro Comunitário do Bairro Mutirão, em Araçuaí-MG, um 

encontro de formação com 45 mulheres, com o tema “Lutar pela Saúde é continuar a 
obra do Criador”. O encontro teve como objetivo resgatar a participação das mulheres 
do bairro por meio da saúde popular comunitária. Ela vem sendo trabalhada desde o mês 
de março como processo formativo permanente. Iniciou-se com um momento de mística 
orientada, com uma partilha de experiências de vida das participantes. A metodologia 
do trabalho foi inspirada na Bíblia, livro de Gênesis, refletindo sobre o Deus Criador e a 
realidade de destruição que envolve o universo. A seguir, foram trazidos pelas mulheres 
relatos sobre as doenças mais presentes em sua realidade e que atingem de forma mais 
particular as mulheres. Elas trocaram experiências sobre o conhecimento das plantas e 
seu valor de cura e como vem crescendo a confiança da população nessa medicina. D. 
Terezinha, que já tem uma longa experiência em farmácia popular, relatou sua 
experiência desde o inicio do trabalho e como a população tem aderido a esse outro 
caminho. A seguir, foi apresentado o trabalho com argila e seu grande potencial de cura. 
Para encerrar o encontro, foram lidos trechos de documento da Organização Mundial da 
Saúde (OMS) e da criação do programa de medicina tradicional. A próxima etapa de 
formação foi marcada para o dia 15 de dezembro, quando será abordado o tema “auto-
estima e política de saúde”. Haverá confraternização e apresentação cultural. O evento 
foi organizado por Ana, Teka, Neide e Aparecida. 

                                                                                              Pastoral dos Migrantes 
Araçuaí-MG  

 

 

Construindo alternativas à seca e à migração   
A Comunidade de João Alves,  localizada no Município de Araçuaí-MG, está se 

mobilizando para construir novas oportunidades.  Lá, as mulheres vivem a maior parte 
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do ano com os filhos menores e filhas, enquanto seus esposos e filhos jovens trabalham 
nas usinas de cana no interior de São Paulo, Rio de Janeiro, Goiás e Espírito Santo. Estão 
sempre buscando formas de aliviar o sofrimento, construindo a vida em mutirão. Por 
meio da religiosidade, a vida em comunidade, as celebrações, as festas populares de 
padroeiros, semana do migrante, saída e chegada dos migrantes, recriam os laços 
comunitários que sustentam suas estratégias de vida. Para enfrentar o desafio da seca e 
da baixa produção, realizam encontro de grupos para bordar ponto cruz, produzir velas, 
caixas de captação de água da chuva, calçadões, troca de serviço nas roças e hortas, 
saúde natural. Nos últimos tempos, as mulheres têm realizado vários encontros 
para  buscar formas de aprimorar hortas e roças e a produção de farinha, queijo e 
requeijão, produtos comercializados na feira de Araçuaí.  Esta feira está sendo 
melhorada, com a construção de um espaço com cobertura. O desafio agora é melhorar 
a qualidade de apresentação dos produtos. No dia 16 de setembro, foi realizada a 
terceira reunião de discussão e construção dessa proposta. Dezenove famílias participam 
dessa iniciativa e estão organizadas em uma Associação Comunitária.  

                                                                   Ir. Sandra Pinto de Souza – Araçuaí-MG 

 

 

Formação com Mulheres da Horta Comunitária de Itinga   
Em dois de setembro, realizou-se uma tarde de formação com o grupo de famílias 

da horta comunitária de Itinga, Vale do Jequitinhonha-MG. A abertura e oração inicial 
foram feitas pela Eliana, coordenadora da horta. Em seguida, foi apresentada a pauta do 
dia com a metodologia de trabalho: mudança de hábitos no cultivo das hortaliças. Foram 
apresentadas as duas práticas, a prática tradicional e a prática agro-ecológica. 
Abordamos a importância de investir no manejo da água e cultivo da semente crioula.   
O grupo foi convidado a fazer uma memória  da criação da horta, quando surgiu, por que 
surgiu, as pessoas que iniciaram, se continuam ou não. O grupo apresentou elementos 
importantes que vem melhorando a vida das famílias com a existência desta horta. 
Melhoria na renda familiar, na alimentação e qualidade de vida. A contribuição de 10% 
para contribuir na alimentação das crianças da creche da associação, mandamentos 
como leis que favorecem a participação das famílias na horta, a partilha do grupo com 
verduras e legumes para pessoas vítimas de diabete no bairro, a orientação das famílias 
para uma alimentação de qualidade. Com a leitura de uma experiência de uma ONG do 
CPCD em Araçuaí, o grupo sentiu a necessidade de continuar aprendendo a importância 
de investir nas mudanças de prática em relação à ecologia. Tiraram como proposta o 
retorno em uma visita na chácara maravilha onde se trabalha uma prática educativa em 
agricultura permanente. Foi feita a leitura do texto “Práticas ecológicas” e retomada a 
leitura dos critérios da horta, com as seguintes questões: Quem participa, como vê essa 
nova prática, sua importância e seus desafios. De acordo com essa metodologia, o que 
deve permanecer e o que deve modificar ou ser criado. Quais práticas solidárias o grupo 
deve assumir, considerando que estão ligados a uma rede de grupos na mesma entidade, 
como padaria, saúde, artesanato, reinvindicações de melhorias do Bairro?  

 
 
 

Migrantes urbanos 
 

Oficina “Problemas da Cidade”  
A oficina problemas da cidade, que fez parte de uma das 16 oficinas do “1º 

Congresso de Leigos da Arquidiocese de São Paulo”, aconteceu no dia 25 de setembro, 
no Centro Pastoral Belém, com cerca de 30 delegados das regiões episcopais. Foi 
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assessorada por Luiz Kohara, urbanista,  integrante do Centro Gaspar Garcia de Direitos 
Humanos. Após a apresentação dos participantes das regiões Ipiranga, Brasilândia, Belém 
e Sé, Olga nos apresentou um breve vídeo sobre a 2ª Jornada da Moradia. No momento 
da mística, com Ana Diaz, percebemos nosso corpo como nossa “primeira moradia”. O 
assessor Luiz Kahara fez um estudo sobre a cidade, em especial a cidade de São Paulo, 
lembrando que ela é produto de disputas, 
no social, político, ideológico, ambiental e 
cultural, articulados no tempo e no 
território, com a intervenção do Estado. 
Como objeto de disputa, o espaço urbano é 
tratado como mercadoria. A especulação, o 
clientelismo e o patrimonialismo produzem 
espaços segregados e exclusão social. O 
cortiço do centro da cidade de São Paulo 
tem o metro quadrado mais caro que uma 
moradia na Vila Mariana, por exemplo. Ou 
seja, mora-se mal e paga-se mais caro por 
isso. Segundo a FIPE/2009, 13.666 pessoas 
vivem nas ruas, em São Paulo, sendo que 7.482 delas têm algum tipo de ocupação. Os 
mais pobres foram expulsos para regiões de mananciais e hoje são criminalizados por 
isso, sem que tenham alternativas. Em tudo isso, o mais grave é a pessoa não sentir que 
tem direito à cidade e seus benefícios, como se tudo fosse um favor. Após o almoço, e 
depois de apontar os resultados das oficinas anteriores, os grupos destacaram, como 
novidades da reflexão realizada, a importância de ver a cidade como um todo complexo, 
em que os problemas estão articulados entre si e ver a centralidade do problema da 
moradia na qualidade de vida das famílias. Muitas propostas foram tiradas em plenária: 
fazer diagnóstico do bairro, região e cidade; fortalecer e articular os movimentos sociais 
por meio das paróquias e comunidades; formar os agentes para o compromisso social, 
mobilizando a juventude; articular segmentos vulneráveis; implementar políticas já 
existentes; participar nos fóruns distritais e conselhos municipais; formar grupos de fé e 
política nas paróquias; criar, rearticular e fortalecer os Fóruns de Pastorais Sociais; 
mobilizar-se em torno da questão da moradia e atuar como pastoral de conjunto, 
incluindo pastorais sociais, associações e grupos.A coordenação do encontro esteve a 
cargo de Irene (Pastoral da Moradia), Roberval (SPM), Ana Maria (Pastoral do Povo da 
Rua) e Alderon (Rede Rua). 

                                                                                    Roberval Freire  
Secretaria Nacional do SPM 

 

Confraternização reúne migrantes de Guajeru em São Paulo 
Com a presença de cerca de cem pessoas, aconteceu no dia 19 de setembro, na Igreja 
Nossa Senhora da Paz, Glicério, o 5º Encontro dos Migrantes de Guajeru, Bahia, que 
vivem em São Paulo. A acolhida com café da manhã facilitava o bate-papo entre 

parentes e amigos que, 
em São Paulo, somam 
cerca de 50% da 
população de Guajeru, 
ou seja, cerca de 8 mil 
pessoas. A missa, 
presidida pelo padre 
Mário Geremia, trouxe 
lembranças da terrinha 
e a necessidade de 
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aprofundar, na cidade, a consciência crítica e o resgate de nossas origens. Tomando a 
palavra, Raimundo, um dos organizadores do encontro, afirmou que “o sistema quer nos 
fazer cegos, surdos e mudos”. Por isso temos que acordar para a solidariedade e abrir os 
olhos para a discussão política do migrante na cidade. No almoço, feijão tropeiro, 
galinha caipira, com o tempero típico da região de origem. As pessoas reencontraram 
amigos, tiraram fotos e participaram do tradicional forró.  

 Roberval Freire  
Secretaria Nacional do SPM 

 
 

 
 

Encontro do Grupo de Urbanos da Grande São Paulo  
O encontro foi realizado em 18 de setembro, na Casa do Migrante, e contou com 

12 participantes. Após o canto “Clamor do Migrante”, o grupo discutiu três assuntos: 
avaliação do Grito dos excluídos e Plebiscito; os últimos preparativos do Encontro de 
Guajeru; a oficina das Pastorais Sociais e o passeio formativo. O Grito, em Aparecida, foi 
avaliado como muito positivo; a presença da 
Educafro, com dezenas de jovens, f oi bem 
expressiva. Igualmente foi bem animada a 
coordenação do Grito, com Marlene, 
Mineirinho e Pe. Valdiran. Depois desta 
avaliação, lemos a carta de D. Demétrio, 
que participou do Grito em Manaus. Ele 
afirmou  que “o Grito é hoje uma 
plataforma política de luta por cidadania”. 
Atualmente, é a única atividade de 
mobilização social que a Igreja do Brasil faz 
em âmbito nacional. Sobre o Plebiscito, 
percebemos que o mesmo incomodou 
setores da Igreja ligados aos ruralistas. Lembrou-se que a pequena propriedade no Brasil 
produz  80% do alimento que os brasileiros consomem. Discutimos a nossa participação 
na Oficina das Pastorais Sociais, em 9 de outubro, cujo tema é “Desafios e Compromissos 
para uma Igreja em Missão” , que terá a assessoria do Pe. Alfredo. O SPM participa desta 
oficina com 4 representantes: Roberval, Ilda, Marcos e Rosa. Para a oficina, levaremos 
os desafios que os migrantes vivem na cidade: abandono da periferia, migrante visto 
como problema, violência, transporte, falta de consciência para se organizar em 
comunidade, saúde, periferização/especulação imobiliária e necessidade de uma Igreja 
com rosto de migrante, – como espaço de comunidade. Sobre o encontro de Guajeru, 
Raimundo lembrou que cerca de 50% da população de Guajeru migrou e vive hoje em 
São Paulo. Lembrou da importância da mobilização do povo e sua conscientização. 
Quanto ao nosso passeio formativo, sugeriu-se que fosse realizado no dia do Encontro 
dos Canudenses, 14 de novembro em local a ser confirmado posteriormente.  

                                                                                   Roberval Freire  
Secretaria Nacional do SPM 

 

ARTE PONTO A PONTO 
Cerca de 70 mulheres migrantes provenientes do Maranhão, Bahia e Piauí 

dedicaram parte de seu tempo para o aprendizado de bordado e crochê, neste ano de 
2010, em Guariba. Foram momentos de convivência nas próprias casas e quintais, 
envolvendo inclusive as crianças. A arte ponto a ponto exigiu concentração e boa 
vontade, mas não impediu momentos de descontração e de partilha. A cada dia a 
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convivência se tornava mais familiar e enriquecedora com os relatos de histórias e 
experiências de cada participante. Não faltaram também alguns sinais de desânimo e 
descrença na própria capacidade. “No bordado é assim: errou um pontinho tem que 
desmanchar, e isso a gente não gosta muito de fazer”. “O mesmo acontece em nossa 
vida, só queremos ir em frente, avançar, ver resultados, vencer! Esquecemos que somos 
pessoas limitadas e que muitas vezes precisamos voltar atrás”. “Estou maravilhada 
vendo o conjunto dos nossos bordados!” “Tornamo-nos mais valiosas com este 
aprendizado.” “Meu marido me elogiou pelos bordados que fiz!” “Volto para minha terra 
com uma nova bagagem, já posso ensinar outras mulheres.” Estes foram alguns dos 
comentários emitidos por elas durante o processo de produção do ponto a ponto. Agora, 
o grupo se prepara para organizar uma exposição no dia 10 de outubro, na praça da 
Igreja Matriz da cidade.  

                                                                               Ir. Solange Valentini - mscs 

Imigrantes  
 
Oficina de Partilha e Aprendizado com os imigrantes haitianos 
Em Manaus, os imigrantes haitianos puderam contar com importante momento de 

formação: uma oficina, com o tema “Formando para a cidadania”. A oficina consistiu em 
passar informações sobre direitos, 
cidadania, integração social e obtenção de 
documentos pessoais. Participaram 52 
pessoas nesse evento voltado para o 
empoderamento dos imigrantes. O dia foi 
iniciado com uma celebração eucarística em 
espanhol e francês, seguida do almoço. Na 
parte da tarde, foi realizada a formação. 
Houve várias intervenções e reflexões, bem 
como a informação de que estamos com a 
parceria da ONGs, do Educandos, que 

promoverá vários cursos de integração e de apoio aos imigrantes. E os que se 
inscreverem poderão freqüentá-los para buscar melhorar sua capacitação, aprendizagem 
no idioma português e a possibilidade de um emprego. Outros temas foram tratados 
nesta oficina, como a moradia e a busca de outras parcerias para que tenham suas 
primeiras necessidades atendidas. 

                         Ir. Rosa Maria Zanchin e Ir. Osani Benedita da Silva – Manaus-AM 

 

 
 
 
 
 
 
 

SPM dribla falta de recursos para atender haitianos em Manaus 
Desde janeiro de 2010, passaram pelo SPM Manaus 197 haitianos. Dentre esses, 

quase 70% são homens. A maior parte, de ambos os sexos, jovens entre 25 e 40 anos. O 
Haiti é um país pobre, situação que se agravou após o terremoto. Os haitianos que 
conseguiram deixar o seu país e buscam uma vida melhor em outro local encontram 
inúmeros desafios pela frente. A Pastoral do Migrante tem encontrado dificuldades para 
atender a essa grande e diversa demanda. As situações mais urgentes se referem à 
moradia e à inserção no mercado de trabalho. As equipes do SPM têm buscado parcerias 
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com ONGs e entidades governamentais para responder de forma adequada à 
problemática. No entanto, essas iniciativas ainda incipientes não conseguem responder 
adequadamente à demanda que se 
apresenta, enfrentando carências de 
recursos econômicos, humanos e logística. 
Os migrantes também se deparam com a 
necessidade de aprender o idioma e se 
inserirem no mercado de trabalho. Poucos 
encaminhamentos feitos pelo SPM foram 
bem-sucedidos. O Haiti é um país pobre, 
cuja situação se agravou após o 
terremoto. Os haitianos que conseguiram 
deixar o seu País e buscam uma vida 
melhor em outro local encontram 
inúmeros desafios pela frente. Muitos 
carregam consigo a dor, tristeza e 
angústia da perda de familiares e amigos na catástrofe, além de sofrerem com a 
responsabilidade de buscar recurso financeiro no novo local para enviar aos familiares 
que permanecem no Haiti. A Pastoral do Migrante buscou informar o governo sobre a 
realidade desses migrantes, bem como apresentar suas demandas. Porém, a única 
resposta positiva se deu com relação à doação de cestas básicas e de 15 colchões. 
Considerando a urgência das necessidades e que a participação do governo não deverá 
vir antes de 2011, a pastoral se sente compelida a buscar apoios efetivos e urgentes, 
para criar um espaço adequado de acolhida aos migrantes, hoje, cerca de 40 pessoas. 
Outra medida emergencial seria a criação de uma oficina de trabalho alternativo que 
sirva de alternativa até a inserção no mercado de trabalho, além da obtenção de 
recursos em geral para a manutenção do trabalho do SPM. 

                                                                Ir. Rosa Maria Zanchin – Manaus-AM 

IX Encontro Migratório Sem Fronteiras 
Com a participação de aproximadamente 90 pessoas do Brasil e do Paraguai, 

realizou-se, no dia 10 de setembro, o IX Encontro Migratório Sem Fronteiras, 
aprofundando e debatendo dois temas: "Migração e Doutrina Social da Igreja" e a 
"Legislação do MERCOSUL: Acordo de livre residência para os nacionais dos países do 
Mercosul (Uruguai, Argentina, Brasil e Paraguai) e associados (Bolívia e Chile)”. 
Assessoraram as atividades e contribuíram para a reflexão com exposições e palestras 
sobre os diferentes temas, o Pe. Alfredo José Gonçalves e a Irmã Rosita Milesi, do Setor 
Pastoral da Mobilidade Humana da CNBB. A regularização da residência, que aflige 
tantos migrantes na região, pode ser solucionada em base ao referido Acordo, que 
entrou em vigor em 2009. Esta possibilidade está movimentando as entidades no sentido 
de orientar as pessoas a buscar a documentação necessária e encaminhar, nos diversos 
países, os pedidos de regularização migratória. Os participantes expressaram sua 
preocupação com a situação dos migrantes brasileiros no Paraguai ou mesmo em 
processo de retorno ao Brasil que, acampados à margem da Rodovia BR 163, ainda 
esperam por soluções e pela sensibilidade dos governos. Um ponto também abordado no 
IX Encontro foi o Tráfico de Pessoas. A partir das reflexões, os participantes elaboraram 
uma carta e enviaram à Presidência da CNBB, pedindo que a Campanha da Fraternidade 
de 2013 seja sobre o tema. Ficou definido ainda que o X Encontro Migratório Sem 
Fronteiras será em Ciudad Del Leste, Paraguai, seguindo a convenção de ser realizado 
alternadamente entre Brasil e Paraguai. 

                                                                                 Ir. Ana Maria Delazeri-
Diocese de Dourados-MS 
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Políticas Migratórias no Peru 
No dia 21 de setembro, foi realizado em Lima, no Peru, um taller para discutir o 

trabalho escrito por Aída Garcia (CEDAL) que reúne informações a respeito das políticas 
migratórias naquele país. Esse trabalho faz parte de uma iniciativa maior, promovida 
pela Rede Espacio Sin Fronteras e pelo Instituto de Relações Internacionais da 
Universidade de São Paulo (IRI-USP). O objetivo final do trabalho, em sua primeira fase, 
é realizar uma publicação conjunta e comparativa sobre as políticas adotadas e 
executadas por todos os países da América do Sul, em matéria de migrações. Para tanto, 
são colhidas informações não somente sobre as previsões legais, mas, sobretudo a 
respeito das práticas dos órgãos governamentais que atuam neste tema. Na ocasião, 
estiveram presentes Camila Baraldi (IRI-USP) e representantes de outras organizações 
sociais peruanas que, de diversas formas e sob diversas perspectivas, trabalham com 
migrantes, os quais teceram os seus comentários a respeito do trabalho realizado, 
enriquecendo-o e legitimando-o. Os resultados da pesquisa realizada em todos os países 
serão apresentados no Fórum Social Mundial das Migrações, em Quito – Equador, entre os 
dias 8 e 12 de outubro de 2010. 

                             Camila IRI/USP – Extensão universitária: educar para o mundo. 
Migração no Brasil 

 

Decreto institui plano para controlar desmatamentos no Cerrado 
O Diário Oficial da União publicou, na edição do dia 16 de setembro, um decreto 

instituindo o Plano de Ação para Prevenção e Controle do Desmatamento e das 
Queimadas no Cerrado. O plano, anunciado na quarta-feira (15) pelo Ministério do Meio 
Ambiente, apresenta medidas que vão da criação de uma “lista negra” de municípios 
onde o desmatamento atingiu níveis críticos, até a implantação do monitoramento por 
satélite em tempo real. O chamado PPCerrado será usado como instrumento 
para reduzir 40% da emissão de gás carbônico até 2020. A porcentagem foi estabelecida 
com base na taxa anual média de desmatamento do bioma, observada entre 2002 e 
2008. De acordo com o Centro de Sensoriamento Remoto do Ibama, que executa o 
Projeto de Monitoramento dos Biomas Brasileiros (MMA/Ibama/Pnud), o total acumulado 
de perdas da vegetação nativa até 2002 era de 890.636 quilômetros quadrados e, em 
seis anos, foi acrescido de 85.074 quilômetros quadrados, o que equivale a valor médio 
anual de 14.200 quilômetros quadrados . Considerando a área original de 204 milhões de 
hectares, o bioma já perdeu, até 2008, quase metade (47,84%) de sua cobertura de 
vegetação nativa, segundo dados do Ministério do Meio Ambiente. Aliado às ações de 
repressão, o projeto vai levar alternativas sustentáveis para o desenvolvimento dos 
municípios, envolvendo principalmente produtores de áreas ocupadas com o plantio de 
soja. As ações vão valorizar a produção de frutos nativos, num projeto envolvendo 
quebradeiras de coco de babaçu, quilombolas, bordadeiras que utilizam sementes e 
produtores extrativistas do jenipapo na produção de licor e de azeite de coco de 
babaçu.  

                                       Fonte: Christina Machado - Agência Brasil, 16/09/2010. 

 
Lula diz que mecanização da cultura da cana-de-açúcar é 

'irreversível' 
O presidente Lula disse, em 27 de setembro, em Barra Bonita (267 km de São 

Paulo), que a mecanização da cultura da cana de açúcar é "irreversível" e que os 
cortadores devem ser capacitados para atuarem em outras áreas que não o corte de 
cana. "Outro dia, numa feira agrícola, vi uma máquina que era capaz de realizar o 
trabalho de cem cortadores. Sei que isso deixa vocês apreensivos, mas o trabalho de 

http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/17/60495-decreto-institui-plano-para-controlar-desmatamentos-no-cerrado.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/17/60495-decreto-institui-plano-para-controlar-desmatamentos-no-cerrado.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/17/60495-decreto-institui-plano-para-controlar-desmatamentos-no-cerrado.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/17/60495-decreto-institui-plano-para-controlar-desmatamentos-no-cerrado.html
http://noticias.ambientebrasil.com.br/clipping/2010/09/17/60495-decreto-institui-plano-para-controlar-desmatamentos-no-cerrado.html
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corte é desumano", disse o presidente, para uma platéia formada em sua maioria por 
cortadores de cana. "Temos de assumir a responsabilidade de ensinar a vocês uma 
profissão para ganhar mais do que ganham no corte de cana", disse Lula, que também 
afirmou que a capacitação dos trabalhadores, que devem perder seus empregos por 
causa da mecanização da cultura, deve ser feita pelo governo e pelos empresários do 
setor. As declarações foram feitas durante o evento de inauguração de uma unidade 
termoelétrica de biomassa do Grupo Cosan, que utiliza o bagaço da cana-de-açúcar para 
gerar energia. O mesmo evento também marcou a inauguração de outras sete usinas 
termoelétricas de biomassa da Cosan e de outras empresas. As usinas receberam 
recursos do PAC (Plano de Aceleração do Crescimento), num total de R$ 853,61 milhões. 
Durante a inauguração da unidade, empresários do setor sucro-energético pediram ao 
presidente Lula para que use sua influência para pressionar os EUA a abandonarem sua 
política tarifária contra o álcool brasileiro. Em seu discurso, Lula reiterou as vantagens 
do álcool brasileiro sobre o americano, feito a partir do milho. "Eles [os americanos] vão 
ter que utilizar o nosso álcool. Milho a gente dá para a galinha para comer ela depois. O 
problema de usar milho como combustível é que ele encarece o preço da ração animal e 
o álcool americano custa três vezes o preço do nosso álcool", disse. O presidente 
também disse que o Brasil deve investir mais na geração de energia produzida a partir 
da queima do bagaço de cana. Atualmente, pouco mais de 5% da energia produzida no 
Brasil é produzida em usina de cana-de-açúcar, de acordo dados divulgados pelo setor.
                     Fonte: Folha Online, 27/09/2010 

 

Migração no mundo 
Dois em cada três brasileiros que vivem fora do Brasil estão em situação irregular. 
O Itamaraty diz que busca formas de apoiar emigrantes. Os melhores resultados 

são obtidos no Mercosul. É como se toda a população de Salvador fosse para o aeroporto 
e deixasse o País. Levantamento feito pelo Ministério das Relações Exteriores mostra que 
hoje 3.030.993 brasileiros (1,57% da população) migraram para todos os continentes do 
planeta. E dois em cada três brasileiros no exterior estão irregulares - ou seja, não 
contam com nenhum apoio jurídico ou médico. A situação já causa preocupação ao 
governo, conforme o embaixador Eduardo Gradilone, subsecretário-geral das 
Comunidades Brasileiras no Exterior do Itamaraty. "Nós atuamos para protegê-los e para 
regularizar a situação o máximo possível." Os maiores avanços até agora foram 
conseguidos com o Paraguai. O Acordo de Residência do Mercosul, vigente desde 2009 
para Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, permitiu que 5.590 dos 300 mil brasileiros 
que vivem em terras paraguaias se regularizassem. O Ministério das Relações Exteriores 
prevê que até o fim deste ano 10 mil brasileiros já estejam documentados no país 
vizinho e protegidos pelas leis de imigração. Os brasileiros que emigraram para o 
Paraguai, a partir de 1970, representam 10% dos pouco mais de 3 milhões que vivem no 
exterior. É o maior contingente em toda a América do Sul, na qual há, segundo dados do 
Itamaraty, 513.800 cidadãos. Os brasileiros pularam para o lado paraguaio atrás das 
terras férteis, que ficavam mais próximas dos Estados do Sul, onde na época havia um 
grande êxodo, tanto rumo ao Paraguai, em ações ilegais, quanto rumo à fronteira 
agrícola do Cerrado e da Amazônia, com incentivos oferecidos pelo governo militar. 
Havia, na época, interesse em povoar essas regiões ao norte e a oeste e ganhava a posse 
da terra quem derrubasse 50% da floresta da propriedade, porcentual que hoje foi 
reduzido para 20%. Do lado de lá também há um movimento rumo ao Brasil. A Lei da 
Anistia para os imigrantes sem documentos permitiu que desde o ano passado o Brasil 
regularizasse 4.135 cidadãos paraguaios. Ao contrário dos brasileiros, que foram atrás de 
terras boas para o plantio, os paraguaios vieram para o Brasil em busca de emprego 
urbano. 

                                                           Fonte: O Estado de S. Paulo, 26/09/2010 
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COSTA SENA LANÇA SEU TERCEIRO CD 
 
 
O evento aconteceu no dia 18 de setembro, no 
centro de São Paulo, com apoio da Ação Educativa, 
com o local repleto de artistas populares e pessoas 
que vieram prestigiar. Em nome do SPM, falou 
Roberval, que lembrou da importância do resgate 
das raízes para a Pastoral dos Migrantes e da 
presença de Costa Senna em momentos da Pastoral 
e do Grito dos Excluídos. O CD pode ser requisitado 
à sede do SPM ao preço de R$ 10,00 e contém as 
seguintes músicas: Papa Pedro, Sem Terra, É só 
prestar atenção, A filha dos mares, A bailarina, 

Caravana do Cordel, Os quatro elementos, A linda face da terra, O sobejo, Maria Bonita, 
Pecadora, Vida Privada, Povo pra quê? É proibido permitir. 
 


