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15ª Romaria do Migrante reafirma luta por direitos na Paraíba 

 
 Outra vez, como acontece há 15 anos, 

era ainda madrugada quando famílias inteiras 

deixaram suas casas, nas comunidades rurais 

do agreste da Paraíba ou nas sedes das 

cidades, e se dirigiram à cidade de Fagundes-

PB, para participar da Romaria do Migrante, 

na alegria do reencontro, na celebração da 

fé. 

Esse rosto sofrido do povo do 

semiárido paraibano fez crescer o significado 

desta iniciativa, que é sempre “formação na 

luta para a luta”, como diz Paulo Suess. A luta, hoje, é por todas as causas que visam um mundo 

sem exclusão. A luta não é o objetivo. O objetivo é a vida dos migrantes num mundo que é de 

todos. Lutamos porque os poderosos construíram um muro entre uma parte da humanidade e as 

outras, entre incluídos e excluídos. Exclusão significa negação das condições para uma existência 

humana com dignidade. 

 

Apresentação 
O final do ano se aproxima, mas o SPM continua a todo vapor!  Nesta edição, confira os 

destaques sobre o final de safra em São Paulo e Goiás, a situação dos haitianos em 

Manaus, o intercâmbio entre dioceses de origem e destino dos migrantes e muito mais. 

                Ano: 02                       Edição: 14                      Novembro de 2010            
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Povo unido, gente forte, lutando por seus 
direitos! 
 
 Nessa toada, na manhã de domingo do dia 

14 de novembro de 2010, a 15ª Romaria do 

Migrante traduziu a reivindicação desta condição 

mais justa pelo que ainda não chegou e a 

festividade pelo dia do reencontro e por tudo o 

que já foi alcançado. Denunciamos as condições 

ainda existentes que negam direitos mais 

elementares, como o acesso à terra para plantar, 

colher e comer, como o direito à água que 

ameniza a sede, mata a morte e permite a vida, 

denunciamos a falta de acesso às políticas públicas, especialmente nos municípios mais 

afastados dos grandes centros e denunciamos também a continuidade da exploração dos 

migrantes temporários que ainda arriscam a própria pele na colheita da cana de açúcar, 

submetidos a condições análogas à escravidão. Além disso, anunciamos as iniciativas exitosas já 

em curso, de garantia de direitos, a exemplo da educação ambiental, do fortalecimento da 

agricultura familiar camponesa e da convivência com o semiárido, subvertendo a velha ordem 

coronelista, garantindo que políticas públicas sejam de fato públicas e beneficiem os mais 

empobrecidos. 

 No calor do sol, no esforço rumo à Pedra de Santo Antônio, a caminhada se fez prece ao 

Deus do Caminho, pelos migrantes que precisam de ajuda no seu caminhar, para fazer antecipar 

já aqui o Reino, para garantir o cumprimento das promessas, para salvaguardar o direito a ter 

direitos: “Senhor do Caminho, caminhe conosco”, respondeu todo povo. 

Dessa forma, a Romaria do Migrante deixou seu recado de motivação, por expressar a 

garantia de direitos, contribuindo com a mobilização social para a participação nos diferentes 

processos em curso nas comunidades, municípios e territórios, com a convicção de que quanto 

mais participação houver, mais direitos serão garantidos. 

Serviço Pastoral dos Migrantes do Nordeste 

 
 Migrantes temporários 

Celebrações marcam o final da 

safra em Guariba 
 

Em Guariba-SP, o período final da safra 

foi marcado por celebrações e momentos de 

renovação espiritual. Em um encontro com 

migrantes que residem em moradias coletivas 

na cidade, proporcionou-se um espaço de 

reflexão sobre a condição do migrante; os 

migrantes expressaram “as sedes” que 
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enfrentam em suas vidas. Um bingo e um lanche comunitário animaram o momento de 

confraternização. 

No dia 21 de novembro, D. Antonio Fernando 

Brochini, bispo de Jaboticabal, ministrou crismas a 12 

trabalhadores migrantes do Alojamento Santa Maria. 

Após a celebração,a usina lhes ofereceu um coquetel, 

animado por uma dupla de cantores. 

No dia 22, foi celebrada a Missa de Ação de 

Graças pelo final da safra de 2010. Em vésperas de 

partida para Minas ao encontro de seus familiares, 

aliviados pelo final de uma safra que durou oito meses 

e confiantes na proteção de Deus, os migrantes 

manifestaram sua alegria por este momento de 

celebração e de retorno para suas terras.  

                                                               Equipe de Guariba-SP 

 

Bispo do Piauí visita migrantes em São Paulo em intercâmbio 

pastoral 

 
Dando continuidade ao intercâmbio pastoral entre dioceses de origem e destino dos 

migrantes temporários rurais, projeto iniciado há cinco anos, Dom Eduardo Zielski, bispo de 

Campo Maior-PI e  Pe. Gerônimo de Paula Pessoa, coordenador de Pastoral daquela diocese, de 

15 a 19 de outubro, estiveram em visita pastoral aos migrantes piauienses que trabalham em 

usinas de etanol e açúcar da região de Ipuã e Pontal, cidades da região de Ribeirão Preto-SP. 

Estima-se que haja 6 e 10 mil migrantes nas duas cidades, respectivamente. 

Foram visitadas 15 moradias de migrantes em Ipuã, e 25 em Pontal. Muitas dessas 

moradias são barracos precários localizados em cortiços na periferia da cidade, condição de 

insalubridade que ainda prevalece em todas as regiões canavieiras do Brasil. Chamou a atenção 

dos missionários o grande número de jovens dentre os migrantes, muitos dos quais tiveram que 

abandonar o ensino médio por causa da migração para o trabalho. Muitos expressavam 

preocupação de não conseguir um curso profissionalizante que os torne mais qualificados para o 

trabalho e obter melhor salário. Recentemente, cerca de 5 mil trabalhadores da região foram 

demitidos devido à mecanização do corte da cana de açúcar, em sua maioria migrantes. O 

comércio local já está sofrendo os efeitos dessas demissões; as placas de “aluga-se” 

multiplicam-se em frente às casas.   

As celebrações eucarísticas presididas por dom Eduardo e concelebradas pelos padres 

constituíram-se em momentos fortes de sensibilização da Igreja e sociedade local sobre a 

importância de promover iniciativas de valorização, compreensão e acolhida serena às pessoas 

que participam da vida cotidiana da cidade por um longo período de cada ano, assim como nas 

paróquias de origem dos migrantes.  

A notícia da presença do bispo do Piaui correu a cidade de Pontal. O papel exercido pelas 

lideranças da paróquia local, ao acompanhar a equipe visitadora, contribuiu para o sucesso da 
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iniciativa. Dom Eduardo nunca viera à região canavieira de São Paulo e possuía uma vaga idéia 

sobre como vivem e trabalham e são tratados os migrantes nas empresas do agronegócio 

canavieiro. Disse que ia levar muitas informações aos padres de sua diocese, motivando-os a 

realizar trabalhos sociopastorais junto às famílias e comunidades de migrantes lá no Piauí. 

A iniciativa de organizar visitas pastorais por bispos, promovida pelo Regional Nordeste IV 

da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, está servindo para estimular a missionariedade das 

paróquias de origem e destino dos migrantes. A Igreja que continua por aqui, com a incumbência 

de mostrar-se presente e inserida no mundo da mobilidade humana, agradece o gesto grandioso 

da missão pastoral de D. Eduardo e do Pe. Gerônimo, em favor da causa dos migrantes. A 

experiência do intercâmbio entre as dioceses de origem e de destino da migração tende a se 

consolidar cada vez mais. Ganham os migrantes, engrandece a missão da Igreja e ganha o Reino 

de Deus. 

Pe. Antonio Garcia Peres, cs 

 

Trabalhadores pernambucanos voltam para casa com o fim da 

safra em Goiás 
 

 

Neste ano, a safra para uma usina em Goiás se iniciou mais cedo. Era final de março 

quando a equipe da Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Goiânia visitou Inhumas-GO para 

fazer contato com algumas pessoas da Paróquia local e ficaram sabendo da notícia: “eles já 

chegaram!”. “Foi muito 

bom rever alguns amigos 

que, em 2009, foram nossos 

companheiros de estudos e 

celebrações nos 

alojamentos da cidade”, 

disseram as Irmãs MSCS, 

Glória Dal Pozzo e Dinair 

Xavier. 

Vieram mais de 230 

homens, de 20 a 55 anos, 

de uma mesma localidade 

do Pernambuco: Brejo da 

Madre de Deus, que 

trabalharam na colheita. 

Turma unida, que se 

conhecem, alguns parentes 

(pais e filhos, primos, 

cunhados, etc), fazem a 

convivência ser menos conflitante, a realidade ser mais amena e a saudade ser menos cruel. Em 

outros alojamentos há mais trabalhadores de diferentes cidades do nordeste.  

Foram muitas visitas, celebrações, conversas, consultas sobre direitos e leis, visita aos 

doentes, escuta fraterna e uma comunhão amiga que gerou uma grande sintonia. Na cidade há 

Final de celebração e confraternização com uma das turmas 
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vários alojamentos, casas alugadas pela usina, pontos que já são conhecidos pela Pastoral do 

Migrante. O trabalho é feito em parceria com a CPT Arquidiocesana. 

Apesar de algumas dificuldades, o trabalho fluiu e, no final de outubro, realizou-se uma 

celebração festiva, com muita música, alegria e esperança, celebrando o final da safra e o 

retorno destes trabalhadores para a famosa cidade pernambucana Brejo da Madre de Deus. 

Irmãs MSCS, Glória Dal Pozzo e Dinair Xavier – Goiânia-GO 

 

Migrantes urbanos 

 

10º Encontro dos Canudenses e Amigos em São Paulo faz 

intercâmbio com a cidade de origem e homenageia o SPM 
  

O evento, realizado pela União pelos Ideais de Canudos (UPIC),  aconteceu no dia 14 de 

novembro, domingo, na Casa de Nassau, em Pirituba (São Paulo), com cerca de mil pessoas. Uma 

placa foi entregue aos representantes do Serviço Pastoral dos Migrantes, em homenagem aos 

seus 25 anos de existência. Na grande festa, em que a maioria dos presentes era de jovens, 

comemoraram-se também os 25 anos de emancipação da cidade de Canudos-BA. Uma grande 

comitiva veio de Canudos especialmente para o encontro, com apoio da Prefeitura de Canudos e 

Universidade do Estado da Bahia (UNEB).  

Dentre os convidados estava o Grupo de Teatro “Ser Tão Guerreiro”, formado de 

adolescentes e jovens, que representou uma peça com momentos da história de Canudos. O 

encontro foi marcado por apresentações musicais, falas, vídeo sobre Canudos, poesias e forró, 

que virou a noite. Com este evento, ganhou impulso o intercâmbio entre o grupo de migrantes 

canudenses de São Paulo e as entidades de Canudos e Salvador, no resgate da memória popular. 

Isto foi viabilizado por iniciativa do grupo dos migrantes urbanos do SPM, que escreveu uma 

carta à Ir. Delires. Ela, que havia dado grande impulso à organização dos canudenses em São 

Paulo, fez a ligação entre os moradores de ambas as cidades e o SPM. 

Roberval – São Paulo-SP 

 

Pastoral do Migrante inicia projeto de artesanato para mulheres 

e jovens em Brasília 
 

Com o objetivo de capacitar para a autossustentabilidade e a governança participativa 

mulheres e jovens que se encontram em situação de vulnerabilidade social ou com dificuldade 

de se colocar no mercado de trabalho, a Pastoral do Migrante da Arquidiocese de Brasília, 

iniciou, no último dia 20, a primeira de sete oficinas que serão realizadas em quatro 

comunidades do entorno de Brasília-DF. 

A oficina está sendo desenvolvida na comunidade Nossa Senhora Aparecida, no Itapoã, e 

reúne 15 pessoas (mulheres e jovens) que aprenderão a confeccionar chinelos artesanais. Na 

abertura, contou-se com dinâmicas de integração, orações, apresentação do projeto e da forma 
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como será desenvolvido, exposição de produtos para estimular o aprendizado e noções de 

vendas. Além disso, contou-se com a significativa e motivadora presença do Pároco Pe. José 

Martins, que deixou aos participantes uma mensagem de ânimo e de perseverança. 

O projeto “Capacitação de 

mulheres e jovens no Itapoã, São 

Sebastião, Santa Maria e Varjão para 

geração de renda, através de trabalhos 

manuais” conta com o apoio financeiro da 

CRB Nacional e com o apoio técnico da 

OASSAB – Obras de Assistência e de Serviço 

Social da Arquidiocese de Brasília. 

Além da oficina de confecção de 

chinelos, serão realizadas oficinas de 

confecção de bolsas, pintura em madeira e 

bijuterias. Serão ministradas, ainda, 

palestras sobre empreendedorismo e 

noções de microcrédito, de forma a possibilitar a sustentabilidade do negócio para as pessoas e 

grupos que desejarem investir na atividade. 

Equipe de Brasília-DF 

 

Imigrantes 

 

Presidente eleita Dilma Rousseff recebe carta com demandas 

dos imigrantes no Brasil 

 
 

O reconhecimento das conquistas obtidas pelos imigrantes no Brasil nos últimos oito anos 

mostra a viabilidade e a urgência de se promoverem ainda mais avanços. Esta é a mensagem 

central da carta enviada pelo Centro de Apoio ao Migrante à presidente eleita Dilma Rousseff no 

final da campanha eleitoral. O documento destaca as mudanças pelas quais o Brasil passou nos 

últimos anos, incluindo seu papel cada vez maior como receptor de fluxos migratórios de países 

vizinhos, da África e de várias partes do mundo. Num contexto de fechamento das fronteiras dos 

países ricos, o país atuou segundo a lógica da abertura e da inclusão ao promover a anistia 

migratória a 43 mil migrantes em 2009 e assinar o Acordo de Livre Trânsito e Residência do 

Mercosul.  

Os problemas, como bem sabemos, persistem em muitas áreas. Para que se efetivem 

cada vez mais os direitos dos migrantes, o CAMI defende uma série de medidas a serem tomadas 

pelo próximo governo. A criação de uma Secretaria de Políticas Migratórias, vinculada à 

Presidência da República, poderia coordenar a atuação dos diversos órgãos que atuam junto aos 

migrantes, apoiando iniciativas locais e promovendo políticas públicas que lidem com as 

necessidades específicas dos imigrantes. 
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Outras pautas importantes são: a ratificação da Convenção da ONU sobre a Proteção dos 

Direitos dos Trabalhadores Imigrantes; a adoção de uma nova Lei de Migração que supere o 

projeto de lei ainda bastante restritivo que se encontra em tramitação no Congresso; o 

reconhecimento do direito ao voto aos imigrantes permanentes; e a criação de um Conselho de 

Políticas Migratórias para o Conselho da Unasul. Esperamos que a presidente eleita Dilma 

Rousseff se mostre aberta ao diálogo com os movimentos sociais e à promoção integral dos 

direitos dos migrantes.  

CAMI – São Paulo-SP 

 

Em Manaus, experiência de estágio com migrantes auxilia na 

formação de assistentes sociais 

 
 

A oportunidade de realizar um estágio junto ao Serviço Pastoral dos Migrantes em 

Manaus-AM contribuiu de forma decisiva para completar a formação em serviço social. Esta é a 

opinião de Ana Claudia Anjos Martins e Maria Dulcilene Pereira, que consideraram sua 

experiência “bastante significativa e desafiadora”, na medida em que as colocou em contato 

com as especificidades do universo das migrações. 

Elas ainda puderam conhecer 

algumas das dificuldades que o SPM 

enfrenta em seu cotidiano. “Embora o 

SPM conte com boas parcerias, é 

necessário ampliá-las”, consideram. A 

falta de recursos financeiros é uma de 

suas maiores dificuldades; é preciso 

somar-se a outras instituições sensíveis à 

causa dos migrantes e dedicadas à 

promoção de seu protagonismo. 

As estagiárias também 

expressaram seu desejo de que as leis 

migratórias restritivas do país sejam 

alteradas. “O fenômeno da migração só tende a crescer, e cabe a nós, como profissionais, 

lutarmos por esta causa tão nobre e humanitária”, completaram elas. Depois desta importante 

experiência, Manaus contará com mais duas assistentes sociais engajadas na defesa dos direitos 

dos migrantes. 

Ana Claudia Anjos Martins e Maria Dulcilene Pereira – Manaus-AM 

 

Acolhimento aos imigrantes haitianos continua em Manaus 
 

 

Com a inesperada chegada dos imigrantes haitianos, em grande número e em curto 

espaço de tempo, o SPM se viu sem condições de atender a toda esta nova demanda. A chegada 

a um lugar novo é sempre difícil e acompanhada por um sentimento de tensão. O longo percurso 
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até seu destino é marcado por muitas dificuldades econômicas e de adaptação. Muitos migram 

por etapas, percorrendo diferentes trajetórias que se repetem, tornando difícil distinguir idas e 

vidas. Cada chegada converte-se em novo ponto de partida, de modo que a fixação se torna uma 

miragem, sempre distante e nunca alcançável. 

Já passaram pelo SPM 192 

haitianos, dos quais quase 70% eram 

homens. Em sua maioria são jovens, 

entre 25 e 40 anos, que cursaram até o 

Ensino Médio (completo ou incompleto) 

e que exerciam profissões ligadas ao 

comércio, serviços e construção civil. 

Entre as inúmeras dificuldades 

que enfrentam, encontra-se o 

sofrimento psíquico decorrente da 

perda de familiares e amigos, mortos na 

catástrofe natural. Chegam sem 

recursos e precisam encontrar trabalho 

com urgência para ajudar aqueles que 

permaneceram no Haiti. Isto, porém, não é fácil, pois têm de contornar a falta de certificados 

de qualificação profissional nacionais, além do preconceito. 

Assim, o SPM tem procurado oferecer o mínimo destas necessidades: alimentação básica, 

moradia e artigos de uso pessoal, transporte urbano e auxílio para obter documentação. Além 

deste suporte material, a equipe promove celebrações nas moradias dos migrantes, na Igreja dos 

Remédios no primeiro domingo do mês e na Igreja São Geraldo no terceiro para fortalecer a 

integração e dar conforto espiritual. As celebrações são encerradas com momentos de 

confraternização e almoços. 

Ir. Rosa Maria Zanchin e Ir. Osani Benedita da Silva –  

Equipe de Pastoral dos Migrantes – Manaus-AM 

 

Resolução do CNIg reduz prazo mínimo para que refugiados 

peçam residência permanente 
 

Mais uma grande vitória para a causa dos refugiados e asilados foi alcançada no último 

dia 12. Depois de grande mobilização e persistência, o Conselho Nacional de Imigração (CNIg) 

publicou uma resolução que reduz, de seis para quatro anos, o tempo de residência exigido para 

que refugiados e asilados no país possam pedir sua residência permanente. A mudança é 

resultado da união e colaboração mútua de diversas entidades dos setores públicos e da atenção 

do CNIg e do Conselho Nacional  para os Refugiados (CONARE). A todos que contribuíram para 

esta conquista em favor dos refugiados, refugiadas e asiladas em nosso país, nosso 

agradecimento!  

 

Ir. Rosita Milesi, mscs 

Instituto Migrações e Direitos Humanos - IMDH 

Rede Solidária para Migrantes e Refugiados 
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Migração no Brasil 

 

Oficina sobre diversidade e não-discriminação é destaque da 

programação do II Encontro dos Comitês Nordestinos em 

Fortaleza 
 

O foco é possibilitar a discussão sobre a ampliação da temática juntos aos planos de ensino 

municipal e estadual 

  

  

 

 

 

 

 

 

Mais de 60 ativistas de todo o nordeste inscreveram-se para participar do II Encontro 

Nacional dos Comitês Regionais Nordestinos da Campanha Nacional pelo Direito à Educação, a 

ser realizado nos dias 28 e 29 de novembro, em Fortaleza, Ceará. 

  

O objetivo do encontro é compartilhar experiências realizadas pelos Comitês da 

Campanha nos Estados da região e discutir pautas políticas como o PNE (Plano Nacional de 

Educação), que deve ser lançado na segunda-feira, dia 29 de novembro, em Brasília. “Vamos 

discutir como a Campanha vai incidir sobre a tramitação do novo PNE, articulando ações no nível 

local e nacional”, comenta Iracema Nascimento, coordenadora executiva da Campanha. 

  

Além disso, esta edição do encontro contará com uma oficina temática sobre diversidade 

e não-discriminação, a ser desenvolvida por Denise Carreira e Suelaine Carneiro, da Relatoria 

Nacional para o Direito Humano à Educação e do programa Diversidade, Raça e Participação da 

ONG Ação Educativa. 

  

Com diversos documentos sobre a atual situação das práticas educativas no âmbito 

religioso, prisional, interracial e de gênero, a proposta da oficina é apresentar subsídios e 

levantar possibilidades sobre como trabalhar as temáticas junto aos planos municipais e 

estaduais de educação. 

  

O II Encontro Nacional dos Comitês Regionais Nordestinos é uma realização da Campanha 

Nacional pelo Direito à Educação em parceria com o Cedeca (Centro de Defesa da Criança e do 

Adolescente do Ceará), organização que integra o Comitê Diretivo da Campanha e lidera o 

Comitê Cearense. O evento tem o apoio da Save The Children Reino Unido. 
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Na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa, a dura 

realidade de migrantes de toda a região 
 

 

A construção de novas pontes costuma encurtar as distâncias. Porém, não é isto que está 

acontecendo na região norte do país, na fronteira entre o Brasil e a Guiana Francesa. Com a 

conclusão prevista para abril de 2011, a ponte que está sendo construída entre o país e o 

território francês de ultramar vem causando inquietação crescente do lado europeu da fronteira, 

como nos relata o Ir. Casagrande, de Oiapoque.  

“Na polícia de fronteira francesa começa a haver uma paranoia com os migrantes 

haitianos, até terror do cólera já ouvi da boca da policial tradutora”, disse ele. As autoridades 

francesas já aumentaram o efetivo na região; está sendo construído um bairro com três prédios 

para abrigarem os policiais. 

Muitos dos refugiados têm família na Guiana Francesa ou no Suriname, de modo que não 

desejam permanecer no Brasil. As dificuldades que vêm encontrando na fronteira levam-nos a 

procurar alternativas, como seguir de barco pelo Rio Amazonas até a Guiana Francesa. Ao ter a 

entrada negada – e temendo pedir o retorno à Polícia Federal brasileira -, procuram coiotes que 

cobram 180 euros pela travessia através do mato, sem garantias de sucesso. Quando chegam a 

Cayenne, capital da Guiana Francesa, os jovens conseguem se misturar com os martinicanos, que 

são cidadãos franceses. Para os mais velhos, é mais difícil disfarçar sua condição de 

clandestinidade devido ao sotaque. 

Além dos haitianos, pessoas de diversas nacionalidades tentam atravessar a fronteira da 

Guiana Francesa. Colombianos, peruanos e brasileiros enfrentam a clandestinidade para entrar 

neste enclave europeu na América do Sul. “Acredito que sobre a ponte teremos uma fila diária 

de pessoas atravessando a pé. Brasileiros, vizinhos, haitianos e africanos tentando realizar a tão 

sonhada travessia. Lá do outro lado, pedirão clemência à aduana francesa. Depois, voltarão 

escoltados e cairão na mão do tráfico, que lucra cada vez mais com a via clandestina”,avalia o 

Ir. Casagrande. A situação dos migrantes no Oiapoque clama pela atuação incisiva de todos 

aqueles envolvidos com a defesa de seus direitos. 

 

Mobilização no semiárido contabiliza 300 mil cisternas, 4,8 

bilhões de litros d’água e R$ 540 milhões 

 

 Mais de 300 mil cisternas de placas com capacidade para 16 mil litros de água e montante 

geral de cerca de 4,8 bilhões de litros de água é parte de um balanço feito pelas comissões 

municipais que trabalham a construção de cisternas e o processo de mobilização social através 

da Unidade Gestora Serviço Pastoral dos Migrantes, em evento que aconteceu durante dois da 

semana passada em Campina Grande. Além desses dados, outro dado importante apontado pelas 

entidades e representações diversas presentes na reunião é o fato de que a construção das 

cisternas em todo o semiárido já distribuiu cerca de R$ 540 milhões de reais divididos entre 

mobilizações iniciais, capacitações de pedreiros cisterneiros e cisterneiras, mão-de-obra e 
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material para a construção que consiste em arame, cimento, areia, brita dentre outras. 

Neste domingo(07 de novembro), Domingo Rural conversou com o coordenador do Serviço 

Pastoral dos Migrantes e membro executivo da ASA Brasil e ASA Paraíba, Arivaldo Sezyshta, 

fazendo um balanço dos trabalhos já desenvolvidos na região semiárida no tocante ao processo 

de mobilização e construção de 1 milhão de cisternas. “A cisterna é uma ferramenta pra se 

chegar as comunidades, para mobilizar, capacitar, porque junto com a cisterna chega o 

dinamismo da organização da articulação e outras 

políticas públicas acabam sendo implementadas 

também, por exemplo, hoje o programa está iniciando 

já a construção de cisternas nas escolas, certamente 

ao discutir a cisterna na escola na capacitação e 

mobilização vamos acabar enfrentando outras questões 

e a necessidade de outras políticas públicas”, explica 

Ari, dizendo tratar-se de uma nova forma de fazer 

controle social a partir da mobilização das 

comunidades, demonstrando que a meta principal não 

é simplesmente chegar ao quantitativo de 1 milhão de 

cisternas e sim a construção e execução de um projeto com mobilização, construção e gestão em 

todo o processo, práticas e políticas de convivência com o semiárido brasileiro. 

 Ao contatar com os ouvintes das emissoras parceiras, Ari falou sobre as grandes mudanças 

e avanços acontecidos a partir da mobilização social na região e falou sobre diversas outras 

ações integradas que vem garantindo o desenvolvimento econômica, social e ambientalmente 

sustentável da região. “O programa fomenta também o comércio local, por exemplo com a 

construção cível, embora a gente obedeça toda a exigência legal das cotações e enfim o mais 

interessante é que muito do comércio local tem se dinamizado com a construção de cisternas. A 

gente já falou que são mais de 540 R$ milhões que a ASA tem movimentado nesses dez anos em 

todo o semiárido e isso, com certeza, acaba substanciando os municípios. Hoje também com o 

Programa Uma Terra e Duas Águas nós estamos falando de produção de muda, de verduras, de 

frutíferas, de criação animal, de sementes e enfim movimenta a economia local e também já 

pensando na comercialização dos produtos que acaba agregando valor a família agricultora que 

já tem o seu direito a água, garantido direitos e começa a se preocupar com outros direitos 

como é a questão da produção, comercialização e a melhoria da qualidade de vida”. 

“O recado é sempre de motivação, nós estamos falando em garantia de direitos, acho que 

as pessoas devem se despertar para o novo tempo de Brasil, de Paraíba, se descobrir portadoras 

de direitos pelo fato de serem agricultores e agricultoras com mais razão porque historicamente 

nós falamos de direitos negados, são 500 anos de direitos negados, então ao descobrir que tem 

direito a ter uma cisterna a família descobre que tem direito a outros direitos, direito a ter 

direitos. E nós estamos aí como ASA, como Articulação do Semiárido e como entidade como é o 

caso do Serviço Pastoral dos Migrantes pra contribuir nesses processos naqueles territórios que 

nos toca atuar com muita alegria, com muita vontade de acertar e chamando as famílias, 

particularmente as famílias da zona rural pra se mobilizarem para participarem desses processos 

que quanto mais participação, mais direitos garantidos”, aconselha aquela liderança para 

finalizar sua participação. 

Fonte: Stúdio Rural / Programa Domingo Rural, 11/11/2010. 

 

 


