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SEMINÁRIO GRANDES OBRAS E MIGRAÇÕES 

 
 O seminário abordou a relação entre as grandes obras, a violação de direitos humanos, 
as migrações forçadas e as mudanças climáticas. Os palestrantes destacaram a necessidade de 
construir propostas de desenvolvimento ambiental, econômico e social sustentáveis, que 
garantam o cumprimento dos direitos humanos, incorporem o protagonismo das populações 
envolvidas, a justiça social e o exercício da democracia.  
 O Seminário foi realizado em 13 de Maio de 2011, no ITESP, promovido pelo SPM, CEM, 
CSEM e ITESP. Participaram de cerca de 250 pessoas, representando universidades, governo, 
movimentos sociais e Igrejas. Os palestrantes foram: Dom Demétrio, Dom Antonio Possamai, 
Dom Luis Cappio, Carlos Vainer, Oswaldo Sevá, Luis Dalla Costa e Talita Correia. Segue, 
abaixo, um resumo de suas exposições. 
 

Dom Demétrio Valentini, Bispo de Jales, fez a 
abertura do Seminário e destacou que o objetivo 
do envento seria refletir criticamente sobre a 
onda de migrações que essas obras suscitam e 
pensar, nesse contexto, um novo conceito de 
desenvolvimento social, ambiental – 
desenvolvimento sustentável. Desenvolvimento 
que contemple a todos com produção 
sustentável e distribuição de riquezas. As 
grandes obras em andamento não podem 
escapar a essa nova percepção de 
desenvolvimento.  
 As grandes obras exigem grandeza de 
ânimo na economia, na natureza, no social. As 

grandes obras exigem grandes deslocamentos de pessoas; condições de trabalho, prazos, 
salários. Nesse contexto, como ficam os direitos humanos? 

Apresentação 
Esta edição do SPM Informa traz informaçõe sobre o encontro do Coletivo de Formação e o 
seminário Grandes Obras e Migrações. Traz também um pouco da atuação das equipes locais 
em seus trabalhos com grupos de mulheres, comunidades quilombolas, organização através 
dos Regionais da CNBB, pontos de cultura, preparação do Grito dos Excluídos no Piauí, 
trabalho escravo e uma carta de Dom Demétrio em solidariedade aos imigrantes haitianos. No 
Espaço da Arte, um poema/canção sobre a persistência do rio em manter-se deslizando rumo 

ao mar. A todos, ótima leitura. 

               Ano: 02                     Edição: 10                      Maio de 2010                   http://spmigrantes.wordpress.com/ 
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Dom Antonio Possamai, Bispo emérito de Porto Velho –RO, apontou que a Amazônia sofre 
devido ao modelo econômico que privilegia o lucro e que questões que afetam o povo 
amazônico são decididas em outras regiões do país. Nas capitais e cidades de médio porte, a 
população sofre os efeitos de migração desordenada. Há estragos feitos pelas mineradoras, 
madeireiras, grilagens de terras, pelas disputas de interesses sobre a energia. 
 Desde que circulou a notícia da construção de hidrelétricas em Porto velho, começou 
chegada de milhares de migrantes. Só este ano, chegaram cerca de 60 mil. Não há nenhuma 
infraestrutura na cidade para recebê-las. Além disso, há informações de que os responsáveis 
pela construção das grandes obras, coagem os moradores a deixarem suas terras. Uma mulher 
perguntou: “mas, eu posso levar comigo o rio”? 
 É de se notar, todavia, que o PAC manifesta um silencio enorme sobre a questão social 
e dos direitos humanos. 
 
Dom Frei Luis Cappio, Bispo de Barras–BA, destacou que há em curso um processo de 
poluição da água disponível e  há 1,2 bilhões de seres humanos (ONU) que não tem acesso a 
agua potável. No Brasil são 45 milhões que não tem esse acesso (Ministério das Cidades). 
 O projeto de transposição do rio São Francisco representa um retrocesso na historia do 
desenvolvimento, aprofundando a violação de direitos humanos, não cumprindo garantias 
mínimas de segurança biológica (dois litros 
de água potável por dia) e de segurança 
doméstica (40 litros de água dia para lavar 
roupa, tomar banho, etc.). 
 O projeto de transposição vem 
gerando migrações. Trinta e seis  
comunidades quilombolas estão sendo 
dizimadas. Mais de cem comunidades 
indígenas e ribeirinhas estão sendo expulsas. 
A agencia nacional de águas lançou o atlas do 
nordeste, apresentando alternativas de 
abastecimento hídrico para as comunidades 
urbanas. Pela metade dos custos do projeto 
de transposição, que atende apenas 397 municípios, os projetos alternativos coordenados 
pela ASA atenderão 1.356 municípios. O projeto do governo atende quatro Estados. Os 
projetos alternativos atendem a 10 Estados. São ecologicamente corretos, socialmente justos 
e economicamente viáveis.  
 
Talita Correia, técnica do Ministério do Meio Ambiente, apontou que o Brasil é um país de 
trajetória de desenvolvimento crescente e isso exige uma grande demanda de energias. Sobre 
as hidrelétricas, afirmou que suas vantagens consistem em serem fonte de energia renovável 
e poluem menos, se comparadas às fontes de energia fósseis. Suas desvantagens são o 
significativo impacto ambiental e social. Grandes áreas são desmatadas na implantação e 
operação das obras. Ocorrem migrações forçadas, empobrecimento das populações 
reassentadas.  
 De acordo com ela, o planejamento de uma usina hidrelétrica começa com o 
levantamento de bacias hidrográficas. Definição do seu potencial hidráulico, quanto pode ser 
gerado de energia e como será gerado. A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEL) exige 
estudos de viabilidade de aproveitamento de energia, da  área a ser utilizada e impactos 
socioambientais e étnicos. A fundação palmares e órgãos ambientais são consultados. A ANEL 
aprova ou não os estudos técnicos de engenharia e os órgãos ambientais aprovam ou não a 
licença prévia. Com a licença prévia, as obras vão a leilão. 
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 Mesmo assim, ainda ocorrem conflitos sociais. Foi criado um comitê interministerial 
para avaliar os estudos. Ele acompanha os requisitos e a elaboração dos cadastros 
socioeconômicos e leva em conta o levantamento dos atingidos por aquela obra. A aprovação 
desse comitê pode ser considerada medida inicial para absorver os conflitos sociais causados 
pela construção de grandes usinas hidrelétricas. 

 
Carlos Bernardo Vainer, do IPPUR/UFR,  
fez uma reflexão sobre a ideia de grandes 
Projetos e a relação com a ideia de 
desenvolvimento.  O grande projeto está 
associado à ideia de ruptura, ou mudanças 
profundas em um processo com duração no 
tempo e no espaço e envolve grandes 
massas de capitais. As grandes massas de 
capitais envolvem agrupamentos de 
capitalistas que tornam mais rápidos os 

empreendimentos. O Estado e os grandes capitalistas controlam todas essas operações. 
 Carlos Vainer destacou que as migrações não são uma conseqüência dos grandes 
projetos. Elas são uma condição para eles, como a expansão dos monocultivos que produz 
previamente uma migração forçada de milhares de camponeses, ou a construção de grandes 
barragens, estradas férreas ou rodoviárias que sempre implicam deslocamentos compulsórios 
de pessoas.  
 O grande projeto não é desenvolvimentista, mas sim „crescimentista‟. Não gera 
distribuição de riqueza, tampouco viabiliza a justiça social.  
 
Oswaldo Sevá, da UNICAMP, falou sobre os grandes projetos na Região Norte, mas enfatizou 
que eles ocorrem em escala mundial, utilizando recursos naturais como se eles fossem 
inesgotáveis. Onde se instalaram os grandes canteiros de obras, há também extração de ouro 
e muitos estudos sobre a existência de petróleo.  O professor Sevá apontou que há também 
uma militarização de todas as áreas de grandes projetos.  
 Sobre as ações jurídicas movidas pelas pessoas atingidas, há vários casos de juízes e 
desembargadores comprometidos com os grandes empreendedores, que derrubam liminares 
de procuradores sobre os atingidos, o que é totalmente incompatível com a democracia e 
intensifica a destruição da vida de milhares de pessoas. Destacou que a única maneira de não 
se entregar é pressionar as empresas, fustigar o grande capital a cada vez que for possível e 
enquanto for possível. 
 
Luis Dalla Costa, do Movimento dos Atingidos por Barragens, apontou que o movimento foi 
fundado em 1981, em âmbito nacional. Mas, a luta histórica dos atingidos tem início na 
década de 1970, com as famílias atingidas pelas barragens de Sobradinho, bacia do rio 
Uruguai e Itaipu.  As lutas locais do MAB passaram a ter articulação nacional e internacional, 
já que as grandes barragens estão diretamente ligadas ao capital internacional. 
 Dalla Costa observou que o reassentamento das famílias não significa o fim da luta. Há 
muitos casos, como o de Itaparica no rio São Francisco, em que, depois de 25 anos de 
reassentamento, as famílias ainda não tem um projeto de irrigação, sofrem com problemas de 
alcoolismo, drogas, conflitos internos, infraestrutura precária, etc. Muitas delas abandonam 
os reassentamentos e voltam a morar nas barrancas dos rios. Em sete usinas pesquisadas, foi 
constatada a violação de direitos humanos.  
 O governo pretende construir 1.440 barragens nos próximos 30 anos. Há estudos 
governamentais indicando que cerca de 100 mil famílias serão atingidas. No entanto, pode-se 
triplicar para 300 mil o número de famílias. Desde a década de 1990, há um forte processo de 
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criminalização do MAB, assassinatos de suas lideranças, coerção e outras formas de violência 
sofrida por eles através da presença do Serviço Nacional de Inteligência e mesmo do Exército.  
 Diante disso, o desafio do MAB é fortalecer e ampliar a luta dos atingidos, combater, as 
formas anti-democráticas dos grandes projetos e mudar a correlação de forças contra as 
violações de direitos e injustiças praticadas contra as populações atingidas. 

Secretaria nacional SPM 
 

 

COLETIVO DE FORMAÇÃO SPM 
 
 “Trabalho e cidadania”, “pluralismo cultural e religioso” foram os temas estudados 
durante o Coletivo de Formação do SPM. 
 A reflexão sobre trabalho e cidadania baseou-se no livro de Josué Pereira da Silva 
“Trabalho, Cidadania e Reconhecimento”. Antes do desenvolvimento do capitalismo, o 
trabalho não tinha  caráter de mercadoria e era exercido na esfera privada, isto é, no interior 
das casas das pessoas, para suprir as suas próprias necessidades. Era o trabalho não alienado. 
Não havia fábricas, indústrias, etc. Nesse contexto, os direitos de cidadania (civil, social e 
política) não estavam condicionados ao trabalho. Ao contrário, as pessoas que dependiam do 
trabalho para sobreviver não eram reconhecidas como capazes de debater, opinar e 
engendrar ações de política e cidadania. 
 Com o capitalismo e a industrialização, o trabalho passou a ser exercido na esfera 
pública, isto é, predominantemente nas fábricas e adquiriu o caráter de mercadoria. Torna-se 
trabalho alienado. Nesse novo contexto, a condição fundamental para ter acesso aos direitos 
de cidadania é desenvolver trabalho na esfera pública com contrato formal. 
 No mundo contemporâneo, com o desenvolvimento científico e tecnológico, há uma 
forte tendência de diminuição do trabalho assalariado formal e um aumento constante do 
Produto Interno Bruto dos países industrializados. Contudo, crescem os índices de trabalho 
informal. 
 Diante disso, como garantir o acesso aos direitos de cidadania, já que ela, 

historicamente, vincula-se diretamente ao trabalho formal? Entre outras, algumas respostas 
políticas e sociais apontam para a necessidade de programas de distribuição de renda, do 
fortalecimento da economia popular solidária, do reconhecimento dos direitos de 
comunidades tradicionais como quilombolas, ribeirinhos, pescadores, indígenas, mulheres,  
jovens, grupos étnicos, etc. Como experiências concretas desse processo de transformação 
social, foram apresentadas experiências de Economia Popular Solidária na Paraíba e de 
organização de comunidades quilombolas no Vale do Jequitinhonha-MG. 
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 Sobre os desafios do pluralismo cultural e religioso, o Pe. Alfredo Gonçalves baseou sua 
reflexão no Livro, ou „novela‟ do profeta Jonas, e apontou que três lições transparecem nas 
linhas do Livro de Jonas. Em primeiro lugar, a linha de reflexão de suas páginas insurge-se 
contra a mentalidade justiceira e nacionalista do „povo escolhido‟. O amor de Deus rompe 
todas as fronteiras e abre-se a todas as nações, inclusive aos inimigos de Israel. A 
universalidade desse amor contrasta vivamente com a visão preconceituosa do profeta. 
 Além disso, o espírito da „novela‟ combate o pecado, mas procura preservar o pecador. 
Enquanto o profeta anuncia e espera o espetáculo do castigo, Deus estende aos pecadores o 
perdão. Jonas prevê fogo destruidor sobre a cidade, mas o arrependimento dos cidadãos 
conduz à conversão e à paz. Nota-se aqui um vislumbre da máxima de Jesus, segundo a qual a 
misericórdia precede o sacrifício e o julgamento. 
 Enfim, a exemplo de outros profetas, como Amós, o Livro de Jonas reflete a vida 
camponesa. Na mentalidade campestre, a cidade é vista como o lugar do mal e da corrupção. 
A grande Nínive reúne uma maldição tríplice: pecadora, pagã e capital do império inimigo. 
Sua grandeza é mais simbólica que real: representa a enormidade de seu pecado. Entre outras 
coisas, como se vê, o livro traduz o conflito campo-cidade. 
 Para os dias de hoje, em que prevalece o contexto do pluralismo cultural e religioso, as 
três lições ganham grande relevância. A xenofobia, a vingança como resposta a todo mal e os 
desafios do universo urbano estão às nossas portas e janelas. Em conclusão, uma leitura 
contextualizada do Livro de Jonas projeta luzes sobre perguntas atuais, especialmente no 
confronto quase diário com “os mil rostos dos outros”. 
 Cerca de 80 pessoas vindas de diversas regiões brasileiras participaram do Coletivo de 
Formação, que teve ainda momentos ricos de mística, animadas apresentações culturais, e 
uma homenagem a Dom Antonio Possamai, um dos fundadores do SPM. O Coletivo de 
Formação foi realizado de 13 a 15 de maio, na Casa de Encontros Sagrada Família, em São 
Paulo-SP. 
 

ALTERNATIVAS PARA O CORTADOR DE CANA 
 
 O fortalecimento da agricultura familiar e a qualificação do trabalhador rural podem 
ser alternativas ao desemprego gerado pela mecanização da colheita de cana. A opinião é de 
participantes da audiência pública realizada em Araçuaí-MG, pelas Comissões de Participação 
Popular e do Trabalho. 
 Estimativas da Pastoral do Migrante apontam que 50 mil trabalhadores deixam o Vale 
do Jequitinhonha anualmente para a safra da cana em São Paulo. Muitos enfrentam condições 

subumanas de trabalho, mas o fim da colheita 
manual traz, por outro lado, a ameaça do 
desemprego. 
 O coordenador do setor de migração 
temporária da Pastoral do Migrante, José Carlos 
Pereira, argumenta que a mecanização do corte 
de cana já surte efeito sobre o trabalho na região. 
Em 2005, eram 100 mil trabalhadores nessa 
atividade. No entanto, o fim da atividade não será 
súbito. “Na região de Ribeirão Preto, em São 
Paulo, a mecanização está prevista para até 2014. 
Mas os trabalhadores estão indo para outros 
estados e outras regiões”. Esse quadro leva 

entidades que apoiam os trabalhadores a reivindicarem investimentos na agricultura familiar, 
abastecimento de água, para que o cortador de cana tenha opções de geração de renda em 
sua própria terra. 
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 Água – durante os debates, moradores também 
enfatizaram o problema da falta de água e 
compararam o Vale do Jequitinhonha com algumas 
regiões do Nordeste, que têm produtos agrícolas para 
a exportação, em função de terem água para o 
plantio. 
 Diagnóstico – Claudilene da Costa Ramalho 
defende que seja feito um diagnóstico profundo da 
situação para orientar as políticas públicas. “Foi 
preciso chegar a mecanização para esse problema ser discutido”, criticou.  
 Prefeitos – Vários prefeitos citaram experiências de cortadores de cana e a dificuldade 
de inserção desses trabalhadores em outra atividade. Eles solicitam ações com resultados 
rápidos, sobretudo para garantir água às famílias que vivem no campo e para desenvolver a 
agricultura. 
 Disposição – O superintendente de Formação Profissional da Secretaria de Estado do 
Trabalho e Emprego colocou a secretaria à disposição, para pensar um plano estratégico de 
qualificação dos trabalhadores. 
 Deputados cobram articulação dos poderes 
O presidente da Comissão de Participação Popular, deputado André Quintão (PT), salientou 
que a mecanização traz preocupação social, mas pode ser também oportunidade. “Será 
preciso desenvolver estratégias de desenvolvimento econômico sustentável para criar 
oportunidade de emprego e renda aqui na região. Desde agora, estamos convocando poderes 
públicos e segmentos econômicos para que não cheguemos a 2014 com uma explosão de 
desemprego”, afirmou.  

Assembleia Minas Gerais Informa, 31 de Maio de 2011 
 

QUESTÃO AGRÁRIA EM FOCO NOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI 
  
 A atuação dos movimentos sociais no campo nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri foram 
debatidas na Mesa Redonda Questão Agrária e Realidade Regional. 
 A Pastoral dos Migrantes apontou que desde o início da década de 1980 atua na região 
com atividades de missão de acompanhamento, promoção de seminários, encontros de 
mulheres, oficinas, encontros de jovens, de trabalhadores, durante os quais se discute as 
condições de vida e trabalho no Vale do Jequitinhonha e também nas usinas de açúcar e 

álcool e nas fazendas de café para onde vai a 
maioria dos migrantes. 
 Nessas atividades, anima e estimula as 
famílias a permanecerem na terra, lutando por 
seus direitos e resistindo ao avanço dos grandes 
fazendeiros e empresários que praticam a 
grilagem de documentos e investam no 
monocultivo de eucalipto na região. 
Participaram também da Mesa Redonda, a CPT, 
o MST e a Equipe Rural do Vale do Mucuri. Eles 
destacaram sua atuação contra a ocupação de 
terras devolutas na região, a violação de direitos 
das famílias acampadas e assentadas, a 
criminalização e violência que suas lideranças 

sofrem com ameaças e mortes encomendadas por fazendeiros e o descaso da justiça que, 
quase sempre, comprada por fazendeiros, fica do lado deles. 
 Dentre outros, a entidades presentes apontaram como desafios em seu trabalho, a 
sistemática violência que sofrem em sua atuação,  a precariedade das estradas que ligam as 
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comunidades rurais às sedes dos municípios, o que inviabiliza o escoamento da produção, a 
extrema dificuldade das famílias ao acesso à água para irrigação e à água potável que, ao 
lado das ações criminosas e impunes dos fazendeiros, tem sido um dos principais fatores de 
expulsão de milhares de trabalhadores do campo. 
 As alternativas apresentadas a esses desafios foram o fortalecimento e articulação 
entre as entidades que atuam na região, maior pressão e cobrança às autoridades políticas e 
jurídicas, envolvimento dos jovens nas atividades de formação, maior engajamento da 
população  na defesa dos direitos das famílias camponesas. 
 A Mesa Redonda foi realizada em 31 de Maio de 2011 pela Universidade Federal dos 
Vales do Jequitinhonha e Mucuri, através da Profa. Claudilene Ramalho e contou com a 
participação de cerca de 80 pessoas entre estudantes, trabalhadores rurais, lideranças, 
professores e religiosos. 

 
 

QUILOMBOLAS DO JEQUITINHONHA SE ORGANIZAM  
 

 A documentação de terras, fortalecimento de associações, formação de grupos de 
mulheres, grupos de jovens, educação, manejo sustentável de recursos naturais, migração, 
trabalho e geração de renda, etc. foram temas abordados em oficinas realizadas pela Pastoral 
dos Migrantes nas comunidades quilombolas Córrego Narciso, Itira, Arraial dos Crioulos, Baú 
(Araçuaí-MG), Santiago, São Pedro do Alagadiço, Quilombo, Trovoadas e Cabeceiras (Minas 
Novas-MG), Jenipapo (Itinga-MG) e Cuba (Chapada do Norte-MG). 
 Os temas foram abordados de acordo com as realidades de cada comunidade e contou 
com a participação de cerca de 200 pessoas entre mulheres, homens, jovens e adolescentes. 
Nas comunidades de Minas Novas, foram encaminhados projetos comunitários para plantação 
de mandioca, produção comunitária de farinha e formação de grupos de mulheres. Em 
Araçuaí, Chapada do Norte e Itinga, foram encaminhadas ações para fortalecimento das 
associações, grupos de mulheres e grupos de jovens.  
 Em todas as comunidades, foi proposto um levantamento/diagnóstico sobre a 
organização social e a infraestruturas. Os jovens de cada comunidade se empenharam a 
aplicar questionários para levantar as informações que, uma vez sistematizadas, poderão 
ajudar suas comunidades a captar recursos nos projetos de suas associações e viabilizar um 
conhecimento mais amplo de si mesmos. 

 Por fim, foram marcados dois Encontrões 
de mostra de cultura quilombola, sendo um no 
dia 03 de Julho, em Araçuaí, o outro no dia 17 
de Julho 2011, em Minas Novas.  
 As oficinas foram realizadas no período 
de 23 a 29 de maio pela Pastoral dos Migrantes 
de Araçuaí, em parceria com a Comissão 
Pastoral da Terra, Cáritas e Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Araçuaí, e, são 
apoiadas pela CESE. 
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MULHERES EM LUTAS, MULHERES EM FESTA  
 
 Organização, lutas e festas foram os temas de do 20º Encontrão de Mulheres do Vale do 
Jequitinhonha, que entre outros temas, discutiu sobre gênero 
e patriarcado, gênero e políticas públicas, gênero e 
migração, gênero raça, gênero e etnia, gênero e direitos 
humanos; produção sustentável e o Programa Nacional de 
Alimentação Escolar (PNAE) que garante, por meio de 
transferência de recursos financeiros, a alimentação de todos 
os alunos da educação básica. 
 Esses temas foram abordados em três oficinas  
animadas e participativas com reflexões, músicas, 
brincadeiras, danças, histórias, que possibilitaram a  
manifestação de todos os presentes. 

Após as oficinas, serviu-se um almoço comunitário. À 
tarde os grupos de cada município fizeram apresentações culturais. Trouxeram o batuque, 
sanfonas, violas, tambores, teatro, poesias, músicas que falavam sobre a importância da 
água, o papel da Associação de Mulheres do Vale do Jequitinhonha, questões indígenas, 
juventude, trabalho, migrações.  

Houve a participação de muitos homens no encontrão de mulheres, o que aponta para 
o fortalecimento das discussões sobre gênero.  

O 20º Encontrão de Mulheres foi realizado pela Pastoral dos Migrantes de Araçuaí, em 
29 de Maio de 2011, na Associação das Mulheres Organizadas do Vale do Jequitinhonha 
(AMOVAJE), na cidade de Itinga- MG. O encontro foi apoiado pela Diocese de Araçuaí-MG e 
Comissão Pastoral da Terra. Contou com a participação de mais de 200 pessoas entre 
mulheres, crianças, adolescentes e homens, representantes dos municípios de Araçuaí, 
Chapada do Norte, Novo Cruzeiro, Itaobim, Padre Paraíso e Itinga.   

Equipe Pastoral dos Migrantes – Vale Jequitinhonha - MG  
 

 

CARTA ABERTA DE DOM DEMÉTRIO EM APOIO AOS IMIGRANTES HAITIANOS 
 

 Em Janeiro de 2010, um grande terremoto devastou o Haiti, deixando milhões de 
pessoas sem casas, escolas, hospitais, água potável, remédios, alimentos, etc. Toda a 
infraestrutura ficou abalada e as condições mínimas de sobrevivência das pessoas ficaram 
gravemente comprometidas. À época, essa tragédia foi amplamente divulgada pela imprensa 

internacional.  
Após o terremoto, houve grande mobilização em favor do 

Haiti em muitos países.  A ONU empreendeu medidas práticas e 
eficazes no que se refere à distribuição de alimentos. Para isso, 
contou com o apoio especial do Brasil, que já coordenava as 
“Forças de Estabilização” existentes no país há mais tempo. Com 
o apoio dessas Forças, foi sendo lentamente realizado o trabalho 
de reconstrução do país, recuperando a infraestrutura básica para 
o funcionamento dos serviços públicos.  

A nomeação do novo Arcebispo da Arquidiocese de Porto 
Príncipe e a posse do novo presidente, eleito em segundo turno 

das eleições, sinalizou a normalidade das instituições.  
  Entretanto, estas iniciativas nem de longe foram suficientes para garantir as 

condições mínimas de vida à população e evitar a emigração de milhares de haitianos para 
diversos países em busca de reconstruir suas vidas e a de suas famílias.  No Brasil, centenas 
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de haitianos chegam semanalmente nos estados do Acre, Rondônia e, principalmente, no 
Amazonas, onde se concentram na capital, Manaus. 

O poder público mostra-se indiferente. Os imigrantes haitianos que chegam pela  
fronteira do Estado do Amazonas  não recebem por parte dos governos federal, estadual ou 
municipal ajuda em relação à  moradia e alimentação. Estão sendo assistidos pela Igreja 
Católica e movimentos sociais. Porém, hospedam-se de forma provisória e sem previsão de 
alimentação suficiente para os próximos dias. Suas possibilidades de inclusão social, 
econômica e cultural ficam agravadas pelo fato de não dominarem a língua portuguesa e de 
não possuírem qualificação profissional para ingressar no mundo do trabalho.   

As comunidades religiosas Scalabrinianas (irmãs e padres) e o Serviço Pastoral dos 
Migrantes têm feito grandes esforços para acolher humanitariamente os irmãos haitianos que 
chegam a Manaus. No entanto, não têm condições de atender a todos. Ademais, seus esforços 
e possibilidades estão no limite, pois não encontram em todas as igrejas, na municipalidade 
e, inclusive no Estado Brasileiro, a solidariedade necessária às garantias da dignidade humana 
desses imigrantes.  

Por isso, conclamamos, à sociedade brasileira a fazer um urgente gesto concreto de 
solidariedade ao Haiti, promovendo políticas de acolhida digna em favor de sua  população 
imigrante que procura reconstruir suas vidas, seus sonhos, sua dignidade humana em Manaus, 
Porto Velho ou em  outros  lugares do território nacional. 

Igualmente, pedimos solidariedade aos irmãos africanos que chegam de diferentes 
países do continente, na sua maioria jovens. Eles optam pelo Brasil, mas ao chegarem, ficam 
desorientados, sem condições legais para se documentar e totalmente abandonados pelo 
Estado, aumentando o número dos que vivem sem rumo.  

Nosso clamor inspira-se na fé de que somos cidadãos de um mundo sem fronteiras, 
participantes de um único povo de Deus a caminho da terra prometida. A construção da 
cidadania e a solidariedade aos imigrantes é responsabilidade de todos nós!                                             
                    São Paulo, 1 de junho de 2011 

                 Dom Demétrio Valentini - Presidente Nacional do SPM 

 

 
SOLIDARIEDADE AOS HAITIANOS 

 
Na Arquidiocese de Manaus, a Pastoral dos Migrantes, coordenada pelas Irmãs e padres 

Scalabrinianos, mantém-se firme na a missão de acolher, orientar e realizar a inserção social, 
cultivo da fé e vivencia religiosa dos migrantes e imigrantes, especialmente aos haitianos que 
não param de chegar. Até o momento, são mais de 800 haitianos, entre homens, mulheres e 
crianças.  Cerca de 490 deles vivem em Manaus, em alojamentos solidários mantidos pela 
Pastoral com auxilio de algumas paróquias e outros 200 estão em kitnets alugadas com seus 
próprios recursos. 

 Diante da grande necessidade de integração e de trabalho para os imigrantes, são 
promovidas atividades como aulas de português, cursos profissionalizantes de formação para 
pedreiros, cursos de informática, corte e costura, promoção de ações de sensibilização da 
sociedade para a inserção dos haitianos nas comunidades e no mercado de trabalho; oficinas 
de produção e comércio de produtos artesanais  feitos com materiais recicláveis; incentivo à 
formação de cooperativas e outras formas de autogerenciamento; integração comunitária 
com as universidades, Cáritas, pastorais, grupos, organizações, movimentos sociais locais e 
ONGs.  

Também contamos com a generosidade das pessoas de nossa sociedade para doação de 
alimentos, artigos de uso doméstico, ventiladores, fogões, botijas de gás e outros. O 
endereço para entrega: Serviço Pastoral dos Migrantes – Anexo a igreja dos Remédios - 
diariamente das 14:00 às 18:00 horas. Centro.  Igreja São Geraldo – Av. Constantino Nery- 
Bairro São Geraldo- durante todo o dia e à noite.  
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Forte agradecimento a todos e todas. “Eu era migrante e me acolheste”! (MT 25,35). 
                          Ir. Rosa Maria Zanchin, mscs 

 
PADRE MEXICANO É AMEAÇADO DE MORTE POR DEFENDER IMIGRANTES 

 
O padre Alejandro Solalinde foi ameaçado de morte várias vezes nas últimas semanas, 

no México, por suas denúncias sobre o sequestro de centenas de migrantes centro-americanos 
por parte de delinquentes em conluio com autoridades. Finalmente, suas denúncias foram 
ouvidas: as Embaixadas dos países centro-americanos fizeram uma importante defesa de seus 
patriotas e os deputados assumiram o caso modificando a legislação sobre imigração. Vejamos 
trechos de uma entrevista com o padre Alejandro. 
 Falou-se muito de você nas últimas semanas, de suas declarações sobre a defesa 
dos direitos humanos, mas como se você  chegou a Oaxaca e como se autodefine? 
Sou um rebelde. Rebelo-me contra todas as injustiças, contra aqueles que destroem o ser 
humano. Fui ordenado sacerdote quase por milagre, pois minha formação era um pouco 
dissidente. Apesar disso, me aceitaram. Dois anos depois, fui participar de alguns dias de 
oração em Oaxaca. No último dia, fui ao mercado para comprar produtos de artesanato. 
Comportei-me como um “Padre Amaro” (refere-se ao filme mexicano que versa sobre um 
sacerdote distante da dor do povo): folgado, burguês, acomodado... Gastei 6.000 pesos. 
Estava voltando com as bolsas carregadas e, de repente, vi uma mulher com seus filhos. Eu, 
bem perfumado, de cima, me detive a lhe perguntar pelo marido, pelas crianças e pela 
escola. A mulher indígena me observou de alto a baixo e, com isso, me respondeu. Fiquei 
envergonhado. Alejandro, o que estás fazendo com a tua vida?, me perguntei. Tentei 
chantagear a Deus oferecendo-lhe 30%, 50% do que obtinha com meu ministério..., mas 
finalmente não pude mais. Deixei tudo o que tinha em Toluca, onde vivia do culto, bem, 
burguês, e fui para Oaxaca. Falei com o bispo D. Bartolomé Carrasco e pedi que me mandasse 
ao lugar mais pobre. Ele me respondeu: “Sim, como não, Alejandro: os pobres jamais 
deixarão um sacerdote morrer de fome”. 
 Agora querem matá-lo. Não é muito arriscado? 
Sim, andam por aí os guarda-costas... Mas o importante é saber por que se vive. Somos feitos 
para o amor e, se não há amor, então para que se vive? Nunca fui tão feliz quanto agora. 
 Você se superexpôs na imprensa? 
Creio que sim. Mas as pessoas têm que saber. Jesus disse: “A luz não foi feita para ficar 
escondida”. É preciso divulgar o que acontece com os migrantes: é um holocausto. São 
milhares de pessoas que sofrem, que são sequestradas, violadas, que sofrem extorsão. E 
graças a esta superexposição se está despertando a consciência. 
 O que significa para você o trabalho de defesa dos direitos dos migrantes? 
Significa Páscoa. A morte está representada pelo sistema atual de justiça. A morte é a dor 
dos migrantes, uma cegueira, a corrupção, o holocausto dos migrantes assassinados. E 
vislumbro com muita esperança o passo seguinte, a Vida. A Vida vem depois: vivemos uma 
transição dolorosa, uma Páscoa. O país não pode continuar desse jeito, afundando-se. 2012 
está aí e vamos começar a ver a luta pelo poder, que não é uma luta pelo serviço. Vão 
começar os choques e temos que desenvolver uma nova sensibilidade, onde o Espírito Santo 
atua com os pobres, com os que estão sofrendo. A história está sendo escrita aí, com eles. 
                (A entrevista é de Pablo Romo e está publicada na revista espanhola Vida Nueva, 13-05-2011. Tradução: Cepat.) 

                                                                                          

PALESTRA SOBRE O SPM NA ESCOLA DOMINICANA DE TEOLOGIA 
Agentes da Pastoral dos Migrantes estiveram na Escola Dominicana de Teologia, NO 

Ipiranga, falando sobre o trabalho sociopastoral do SPM.  Estavam presentes alunos do Zaire, 
Congo, Africa do Sul, entre outros. Eles estão estudando o tema Modelos de Igreja.  Os 
estudantes presentes se interessaram pela Pastoral dos Migrantes e destacaram que é 
admirável ver cada equipe da Pastoral com uma representação na Coordenação e o trabalho 
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de formação que envolve todas as equipes de bases e suas lideranças. Os agentes destacaram 
que um dos desafios enfrentados é o trabalho articulado com as diferentes culturas e 
religiões, na perspectiva de interculturalidade. Por isso, a escuta e o diálogo são 
fundamentais na ação. A palestra ocorreu no dia 31 de maio e foi precedida por duas visitas 
ddo estudantes à sede nacional e da participação no seminário “Grandes Obras e Migrações”. 

Pe. Valdiran Santos  e Roberval Freire  

TRABALHO ESCRAVO EM BOM JESUS-PI 

 
Policiais da delegacia da cidade de Bom Jesus receberam denúncia de que no município 

havia trabalhadores sendo vítimas de trabalho escravo em uma fazenda. A polícia militar, em 
conjunto com a civil, realizou diligências no sentido de apurar a denúncia. 

A polícia encontrou 13 trabalhadores em condições desumanas, realizando trabalhos 
exaustivos e degradantes. Foi constatado também que os trabalhadores tinham a liberdade de 
locomoção restrita, pois teriam contraído dívidas com o empregador. 

De acordo com informações do delegado Thiago Rabelo, os trabalhadores passavam o 
dia no roçado executando trabalho pesado, dormindo debaixo de barracos de lona, dentro de 
um matagal, sem as mínimas condições de higiene, realizando suas necessidades fisiológicas 
no mato, bebendo água não potável e em temperatura elevada. Além disso, eram obrigados a 
pagar a alimentação fornecida pelo empregador e essa dívida superava o „salário‟ que 
recebiam. A polícia tem desencadeado ações com o objetivo de prender em flagrante o 
proprietário da fazenda, identificado como Damião Gerônimo de Medeiros. 

Os trabalhadores confirmaram que o proprietário da fazenda foi quem os levou em um 
caminhão pau-de-arara, da cidade de Manoel Emídio para Bom Jesus. 

As vítimas prestaram depoimento no dia 12 de maio de 2011. Sem recursos para 
almoçar e retornar ao município de origem, os trabalhadores almoçaram custeados pela 
Delegacia Regional e em seguida foram levados até sua cidade natal pelas Polícias Civil e 
Militar. 
                          Ir. Darcila Antoniolli - Pastoral dos Migrantes de Teresina - PI 

 

 
MIGRANTES SAZONAIS NA DIOCESE DE JALES-SP 

 
  A região do extremo noroeste do Estado de  São Paulo, onde se localiza a diocese de 
Jales, com aproximadamente 13 mil quilômetros quadrados, é marcada pela presença de 
trabalhadores temporários rurais provenientes do Vale do Jequitinhonha-MG e Estados da 
Região Nordeste para o corte de cana  e colheita da laranja.   

 Na área de abrangência de seus 46 
municípios, estão instaladas 12 usinas/destilarias 
de açúcar e álcool. Os municípios que concentram 
maior número de moradias de migrantes são: 
Guzolândia, Auriflama, General Salgado, Santo 
Antonio do Aracanguá, São João de Iracema, Sud 
Menucci, Pereira Barreto, Palmeira D‟Oeste, Santa 
Albertina, Pontalinda,  Paranapuã, Três 
Fronteiras, Indiaporã, Brasitânia, Cardoso, 
Meridiano, Guarani D‟Oeste e Ouroeste.  

Com o objetivo de acompanhar e apoiar os 
migrantes, a diocese de Jales contempla em seu Plano de Pastoral a Pastoral dos Migrantes, 
destacando a importância da acolhida, da interação dos migrantes na sociedade e na 
comunidade local. Em algumas paróquias, há iniciativas de acompanhamento pastoral aos 
migrantes com a realização de visitas, catequese e celebrações nos alojamentos coletivos.  
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Os migrantes maranhenses provenientes de Penalva, Viana, Monção e Pedro do Rosário, 
da paróquia de Brasitânia, distrito de Fernandópolis, já foram visitados por membros da 
comunidade local, pelo Pe. Júnior e Irmãs Scalabrinianas. 

No mês de abril, houve uma Celebração Ecumênica de Abertura de Safra da Usina 
Meridiano, na qual trabalham muitos migrantes.  
 Através de uma visita a moradias de migrantes na cidade de Três Fronteiras , colhemos 
algumas informações que revelam perspectivas de acompanhamento e apoio aos migrantes. 

     Dados:  
 260 migrantes que estão no corte da cana são provenientes do norte de Minas 

Gerais  e do sudoeste baiano. 
 Trabalham para a Usina Vale do Paraná  do Grupo Unialco, com sede na cidade 

de Susanápolis – SP  (acionistas do Grupo Pantaleon  da Guatemala e Colombia).  
 Já vieram contratados desde o local de origem, em ônibus fretado pela usina. 
 Residem em 23 moradias coletivas, casas grandes e em boas condições, numa 

média de 12 trabalhadores em cada casa. 
 A limpeza das casas é feita por funcionários contratados pela usina e há um 

supervisor que fiscaliza as moradias. 
 A alimentação (café da manhã, almoço e janta) são preparados na usina. 
 Os trabalhadores podem ter fogão e gás nas casas; o botijão fica protegido 

dentro de um suporte de ferro; 
 Horário de trabalho: de segunda até sábado às 11h. Folga no domingo.  

Acompanhamento sócio - pastoral 
 Na Paróquia Nossa Senhora Aparecida, há um grupo da Pastoral do Migrante que 

realiza com freqüência visitas aos migrantes. 
 Padre Mário, pároco local, iniciou a catequese de adultos para um grupo de 18 

migrantes que vieram pedir a 
preparação para os sacramentos da 
Eucaristia e Crisma; 

 Há no município uma cooperação  
entre o  serviço de assistência social 
e a paróquia na realização de 
atividades sócio-pastorais junto aos 
migrantes; 

 Por ocasião da Semana do Migrante, 
haverá um encontro celebrativo e de 
confraternização entre migrantes e comunidade local. 
Trazendo presente a Mensagem do Papa Bento XVI para o Dia do Migrante e 

Refugiado com o tema  “Uma só família humana”, acreditamos que a aproximação 
entre comunidade local e migrantes pode gerar vínculos de frutuosa convivência no 
respeito das diferenças.   

           Irmãs Inês Facioli e Solange Valentini, mscs. Fernandópolis, maio de 2011. 

 

PASTORAL DO MIGRANTE VISITA PRESOS EM CUIABÁ- MT 
 

Os núcleos da pastoral dos migrantes de Cuiabá e Várzea Grande e membros do Fórum 
Estadual de Diretos Humanos integram a Comissão Estadual de Direitos Humanos em Mato 
Grosso. Procurando identificar as reais condições em que vivem os detentos no presídio de 
Carumbé e identificar se o processo de reclusão está em conformidade com a lei e 
preconizam os Direitos Humanos, as agentes da Pastoral dos Migrantes, Eliana Vitaliano e imã 
Orila Travessini iniciaram, em parceria com outras entidades de Defesa e Garantia de 
Direitos, um trabalho de visita aos detentos em Cuiabá/MT. De acordo com dados divulgados 
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pela própria diretora do Presídio denominado “Centro de Ressocialização de Cuiabá”, o 
número de vagas é de 398 pessoa. Contudo, hoje estão detidas no presídio 1.470 pessoas. A 
constatação feita pelos agentes é que uma grande parcela dessa população é formada de 
jovens migrantes de outros Estados do país. A superlotação é visível. Nas alas, mais de 100 
homens dividem um espaço minúsculo. Amontoam-se como podem nas celas, nos  beliches, 
tarimbas e no chão. A reclamação deles é comum: penas já cumpridas, racionamento de 
água, falta de atendimento médico e odontológico. A escola, que deveria ser acessível a 
todos os detentos, é apenas privilégio de poucos.  

As cenas vistas são difíceis de serem esquecidas, porém, emergem lampejos de luz: 
alguns homens produzem trabalhos manuais numa marcenaria precária, confeccionam 
camisetas, redes, etc. Um pequeno grupo montou uma banda POP e, através da música, tenta 
expressar seu desejo de refazer a vida. Dados apontam que 70% dos presos desejam refazer 
suas vidas. Porém, a reincidência também é de 70%, o que questiona a eficácia do papel 
ressocializador  desses centros. O relatório final está sendo produzido e será apresentado ao 
Fórum Estadual de Direitos Humanos para discussão e as devidas providências. 

Eliana Vitaliano e imã Orila Travessini msc. Cuiabá-MT 

 
 

DIA DAS MÃES BOLIVIANAS 
 

A coletividade boliviana celebrou o dia das mães na Praça Kantuta, em São Paulo. Foi uma 
comemoração bonita e emocionante. Com o povo boliviano presente na Praça Kantuta, 
estiveram presentes alguns turistas, brasileiros e muitos outros imigrantes latino-americanos. 
Nesta festa para as mães bolivianas, houve apresentação de danças folclóricas, barracas com  
pratos típicos da Bolívia, fotos, roupas tradicionais da Bolívia, bebidas da Bolívia, batata 
desidratada (a famosa tunta ou chuño), temperos bolivianos e mais outros elementos da rica e 
diversa cultura boliviana. A comemoração aconteceu no dia 29 de maio. A Praça Kantuta 
localiza-se na rua das Olarias, Canindé,São Paulo, local onde todos os domingos é ponto de 
encontros de muitos imigrantes de várias coletividades.   

          Wilbert Rivas – CAMI/SPM 

 

ASSEMBLÉIA POPULAR 
 
Com o objetivo de fortalecer e ampliar o processo de formação da Assembleia Popular 

nos diversos Estados brasileiros, aconteceu o Encontro Nacional de Formação da Assembleia 
Popular (AP), em São Paulo. A partir do conteúdo da AP para o Brasil, algumas propostas de 
ações foram indicadas, como jornada de mobilizações, com início na segunda quinzena de 
agosto e encerramento com o Grito dos Excluídos, no dia 7 de setembro. 

De acordo com os participantes do Encontro, a formação deve ser concebida como um 
processo permanente de construção de seres humanos, políticos, sociais e culturais. Ela deve 
acontecer em vários espaços e momentos: na luta, nas reuniões, assembléias, na expressão da 
mística e momentos culturais, nos encontros, nas marchas, nas articulações e nos cursos. 

“A organicidade e a luta são processos privilegiados de formação e avanço da 
consciência de nosso povo, pois estes espaços proporcionam uma ação concreta, coloca as 
pessoas em confronto com as contradições da sociedade capitalista. Neste sentido, 
entendemos que participar da AP já é um processo formativo. Porém, faz-se necessário 
também proporcionarmos espaços específicos, intencionalizados e sistemáticos para reflexão, 
debate e estudo da realidade e das contradições existentes”, afirmou uma das lideranças 
presentes.  

O Encontro Nacional da AP aconteceu nos dias 9 e 10 de maio, em São Paulo, e contou 
com a participação de diversas organizações nacionais.     

Secretaria Nacional do SPM 
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ENCONTROS MULTICULTURAIS 
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CNBB – NOTA DE REPÚDIO AO ASSASSINATO DO CASAL EXTRATIVISTA 
 

“Como a terra faz desabrochar suas sementes, Deus fará germinar a justiça diante 
de todas as nações” (Isaias, 61,11). 

 
A Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz, da 

CNBB, une-se às inúmeras manifestações de repúdio ao brutal assassinato do casal Maria do 
Espírito Santo da Silva e José Cláudio Ribeiro da Silva, líderes camponeses, ocorrido na manhã 
desta terça-feira, 24 de maio, em Nova Ipixuna, sudeste do Pará.  

Conhecido por sua liderança no projeto de assentamento agroextrativista Praialta-
Piranheira, criado em 1997, e na associação de camponeses da região, o casal ganhou o 
respeito e a admiração de todos na região por sua bravura na denúncia da ação de 
madeireiros ilegais na floresta amazônica.  

A declaração feita, em novembro de 2010, diante de mais de 400 pensadores de 
diversas áreas do conhecimento sob o tema da qualidade de vida no planeta, nos dá uma 
dimensão da luta e do comprometimento de José Cláudio com a ecologia: 

“Vivo da floresta, protejo ela de todo jeito, por isso vivo com a bala na cabeça a 
qualquer hora porque eu vou pra cima, eu denuncio. Quando vejo uma árvore em cima do 
caminhão indo pra serraria me dá uma dor. É como o cortejo fúnebre levando o ente mais 
querido que você tem, porque isso é vida pra mim que vivo na floresta e pra vocês também, 
que vivem nos centros urbanos”. 

O assassinato de Maria e José Cláudio, com repercussão internacional, traz à memória 
Chico Mendes e Ir. Dorothy, vítimas do mesmo poder econômico que avança sobre as 
florestas. A violência que mata lideranças em nosso país, evidencia a urgência de um modelo 
de desenvolvimento que respeite e promova a riqueza das culturas tradicionais na proteção, 
convivência e produtividade dos povos da floresta. Este pensamento foi expresso pela CNBB 
ao afirmar que: “Organizar um processo produtivo que efetive a solidariedade e harmonize 
as sociedades atuais com as gerações futuras e com o meio ambiente é o desafio de um novo 
paradigma para a questão agrária no início do século XXI”. (cf. Doc. 99, Estudos da CNBB, nº 
235-236).  

Em nome das Pastorais Sociais e dos Organismos a ela vinculados, a Comissão Pastoral 
para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz  manifesta sua solidariedade às comunidades 
da diocese de Marabá, ao povo de Nova Ipixuna e aos familiares do casal Maria e José Cláudio. 
Exige, ao mesmo tempo, a apuração imediata dos crimes, com a consequente punição dos 
culpados, bem como a proteção a todas as lideranças camponesas ameaçadas de morte, para 
que floresça a justiça em nosso país. 

Dom Guilherme Antônio Werlang MSF 
Presidente da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da Caridade, da Justiça e da Paz 

Brasília, 26 de maio de 2011. 
 

 

PIAUI, A DURA BATALHA CONTRA O ANALFABETISMO (IBGE) 
 

A região Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, com 17,6% da população 

com mais de dez anos. 

 O Censo 2010, divulgado no dia 29 de Maio pelo IBGE, apontou que o país tem 

14.612.183 analfabetos entre mais de 162 milhões de brasileiros com mais de dez anos de 

idade, o que representa 9,02% da população a partir desta faixa etária. Destes, 9,4 milhões 

de pessoas que não sabem ler nem escrever vivem em áreas urbanas e 5,2 moram em zonas 

rurais. 
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O Nordeste apresentou a maior taxa de analfabetismo, com 17,6% da população com 

mais de dez anos de idade. No Norte, o índice registrado foi de 10,6%. No Centro-Oeste, o 

analfabetismo atinge 6,6% da população, segundo o Censo 2010. No Sudeste, o índice é de 

5,1%. No Sul, a taxa de analfabetismo registrada foi de 4,7%, a menor do país. 

Entre os estados, o maior índice de analfabetismo foi registrado em Alagoas, com 

22,52% da população acima de dez anos de idade. Em seguida, aparecem Piauí (21,14%) e 

Paraíba (20,20%). O menor índice é do Distrito Federal (3,25%), seguido por Santa Catarina 

(3,86%), Rio de Janeiro e São Paulo (ambos com o índice de 4,09%). 

http://www.180graus.com/geral/piaui-e-o-segundo-estado-com-mais-analfabetos-aponta-

ibge-422484.html 

 

 

PIAUI REALIZA ENCONTRO EM PREPARAÇÃO AO 17º GRITO DOS/AS 
EXCLUÍDOS/AS 

 
A preparação do 17º Grito dos Excluídos no Regional NE 4, iniciou-se com uma 

assembleia durante a qual se refletiu sobre o lema do Grito: PELA VIDA GRITA A TERRA... POR 
DIREITOS TODOS NÓS!, perguntando: Ainda há excluídos/as no Brasil? Os participantes 
responderam positivamente à essa pergunta, apontando que ainda há vários grupos humanos 
vivendo em total exclusão: catadores e catadoras, desempregados e desempregadas, pessoas 
vítimas das drogas, crianças e adolescentes vítimas de exploração sexual e tráfico, mulheres 
violentadas, pessoas idosas sem cidadania, sem teto, sem terra, comunidades inteiras sem 
acesso à água potável. 

No Brasil existem hoje 8,5% da população na miséria extrema. São 16,2 milhões de 
pessoas com renda mensal de R$ 70.00. Desse total o Nordeste possui 9,6 milhões. O estado 
do Maranhão é o campeão, com 24% da população e o Piauí é o vice-campeão com 21%. De 
acordo com o IBGE, no Piauí ainda há um número constrangedor de pessoas que nem sequer 
sabem escrever o nome: 23,4%.  

Após a exposição, fez-se um trabalho de grupo, seguindo algumas orientações, dentre 
as quais, elencar os “gritos” mais fortes na realidade do Piauí e sugerir propostas e linhas de 
ação para a preparação e realização do Grito dos Excluídos no Estado. Concluídos os trabalhos 
em grupo, foram trazidos para a plenária os Gritos da realidade piauiense e as linhas de ação 
para o Regional.  

Os Gritos apontados foram: desmatamento, carvoarias, trabalho escravo, 
analfabetismo, migração, campanha contra o extermínio da juventude, violência contra a 
mulher, Falta de saúde e educação de qualidade, enfrentamento aos grandes projetos, 
drogas, exploração infantil e de adolescentes, vida digna para idosos, luta pelos direitos, 
desemprego, emprego digno,GLBTT, reforma agrária, moradia digna, atingidos pelas grandes 
obras, o consumismo. 

Linhas de ação indicadas foram: 
 Mobilização – através da arte e cultura mostrando a realidade das comunidades. 

 Mobilização da juventude. 

 Parcerias com sindicatos, mulheres, outras igrejas, movimentos negros, 

quilombolas, etc. 

 Criação de comissões nas dioceses para preparar o Grito. 

 Grito pelos direitos – saúde, educação, emprego. 

 Articular o Grito com outros eventos, como: Semana do Migrante e outros. 

 Reuniões nas paróquias com os movimentos, entidades, pastorais. 

 Realização de seminários para debater o Grito em cada diocese. 

http://www.180graus.com/geral/piaui-e-o-segundo-estado-com-mais-analfabetos-aponta-ibge-422484.html
http://www.180graus.com/geral/piaui-e-o-segundo-estado-com-mais-analfabetos-aponta-ibge-422484.html


 17 

 Criação de um dia “D” na abertura da Semana da Pátria para criar impacto, 

mobilizar e convidar a população para participar do grito, em todas as dioceses – 

Ex: ocupar um ponto estratégico procurando criar impacto de alguma forma para 

chamar a atenção da população sobre o tema ou sobre o próprio grito. 

 Registro, por escrito, dos gritos denunciados pelos próprios excluídos para, a 

partir deles, elaborar um documento e encaminhar às autoridades competentes 

cobrando soluções para os problemas. 

 celebração no dia 07/09. 

 
Foi sugerido também o uso de um símbolo em todo o regional no dia do Grito (a critério 

de cada diocese): Mão vermelha aberta desenhada num pano preto. 
Ir. Cirlene – Teresina-PI 

 

 
AMEÇADOS PELAS OBRAS DA COPA DO MUNDO 2014 

 

"Muitos vão sorrir, mas alguns vão chorar." O presidente do Corinthians, Andrés 
Sanchez, recorre a esta frase sempre que fala sobre o impacto que a arena do clube terá para 
Itaquera. O riso virá das oportunidades que o estádio paulistano da Copa de 2014 
proporcionará a quem vive na região. O choro fica por conta do "preço a pagar pelo 
desenvolvimento”. Nessa situação estão pelo menos 5.200 pessoas, ameaçadas de despejo 
para obras no entorno do estádio. É um risco que aflige outras 60 mil pessoas em várias sedes 
do Mundial.  Em São Paulo, moradores de duas comunidades próximas da Arena do 
Corinthians, as favelas da Paz e da Fatec (também conhecida por Agreste de Itabaiana), estão 
apreensivas. Temem que o futuro seja ainda pior que o presente. 

Na Favela da Paz, a menos de 500 metros da futura arena, moradores reclamam da 
falta de diálogo do poder público. "Estou aqui há 16 anos, já perdi dois barracos em incêndios 
e ninguém me ajudou a reconstruir”, diz Diana do Nascimento, mãe de 4 filhos e que os 
vizinhos garantem ser a mais antiga moradora do local. "Agora que vai ter Copa, chegam aqui 
e dizem que temos de sair, mas não dizem para onde. Falam que é por causa do córrego (Rio 
Verde)." 

A Secretaria Municipal do Verde e do Meio Ambiente confirmou, em nota, que há várias 
obras previstas na segunda fase das obras do Parque Linear Rio Verde (que o governo admite 
fazer parte dos projetos da Copa) e que "a área está em fase de desapropriação, pois contava 
com moradias na área de preservação permanente”. A nota não esclarece se será oferecido 
algum tipo de benefício aos atuais moradores. A Secretaria Municipal de Habitação diz só 
realizar realocação de famílias nas áreas em que fará obras de urbanização. Na Favela da Paz, 
a execução dos projetos está prevista para o período entre 2013 e 2017. 

Distante cerca de 3 km do Itaquerão, a Favela da Fatec (na avenida Águia de Haia, em 
frente ao terminal AE Carvalho), já teve 82 das cerca de 800 famílias removidas - as que 
ficam à beira do córrego. A retirada de outras 52 está sendo preparada. "A avenida pode 
servir de passagem para quem vai para o estádio. Acho que fica feio para quem vem do 
estrangeiro ver uma favela no caminho", diz a doméstica Andrea Cristina Gonçalves. "Eles 
pagam R$ 4,3 mil para a família e ela tem  que se virar para arrumar outro lugar para 
morar. Esse dinheiro dá para quê? E não falam em dar um terreno para a gente, em colocar 
em apartamento da CDHU". 

A CDHU explica que as famílias foram retiradas a pedido da Prefeitura porque estavam 
em área de risco e não por causa da Copa, mas diz que, além dos R$ 4,3 mil dados a elas, foi 
firmado compromisso de "futuro atendimento habitacional definitivo". A Secretaria do Verde 
informa apenas que o Parque Linear Ponte Rasa está em fase de estudos. 
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Aflição comum: Sair do local onde moram e receber indenização baixa é drama que se 
repete em outras cidades, como Belo Horizonte. "Só dá para comprar casa na periferia, mas a 
gente trabalha perto do centro", reclama a diarista Patrícia Venâncio, moradora do Recanto 
UFMG (70 famílias serão atingidas), que não sabe para onde irá com os pais e dois irmãos. 

A prefeitura discorda. Alega pagar R$ 30 mil por família removida, mais indenização 
com base em benfeitorias, além de dar opção para escolha de mudança para apartamentos do 
programa habitacional Vila Viva. 

Em Cuiabá, as desapropriações atingirão moradores e comerciantes, afetando cerca de 
5 mil pessoas. Os lojistas temem receber "ninharia" e não ter como tocar a vida. "Vamos 
definir os valores com laudos técnicos em mãos", diz Djalma Mendes, secretário da Agecopa, 
que cuida de assuntos referentes ao Mundial./ 

 MARCELO PORTELA E FÁTIMA LESSA - 22 de maio de 2011 | 0h 00 -  Almir Leite - O Estado de S.Paulo 

 

 
‘ESPAÇO DAS COMUNIDADES’ - PROGRAMA DE RÁDIO SOBRE MIGRAÇÕES 

 

 Todas as quartas-feira, às 18 horas,  vai ao ar o programa  “Espaço das Comunidades”, 
na Rádio Cantareira FM 87, 5, às 18:00, produzido e apresentado pelo Pe. Valdiran Santos. A 
Rádio Cantareira está localizada na Vila Terezinha na Zona Norte de São Paulo e alcança 
grande parte dessa capital e municípios vizinhos. O programa é recheado de depoimentos de 
migrantes, reflexões bíblicas e músicas relacionadas aos temas abordados. É uma boa 
experiência para uma metrópole que concentra multidões de migrantes. O programa já está 
na 11ª edição e pode ser ouvido em qualquer região, basta acessar o sítio da rádio na 
internet: www.radiocantareira.org . 

SPM – Secretaria Nacional 
 

VAI ACONTECER 

 
SEMINÁRIO SOBRE MUDANÇAS CLIMÁTICAS 
 O Fórum das Pastorais Sociais do Regional Sul 1 da CNBB (São Paulo) definiu os últimos 
detalhes da programação do 8º Seminário que será realizado nos dias 1º a 3 de julho, no 
Centro de Pastoral Santa Fé, em São Paulo (SP). 
 Com o tema “Mudanças Climáticas e Justiça 
Social”, a assessoria do Seminário das Pastorais Sociais 
será feita pelo Fórum Mudanças Climáticas, de Brasília. 
 Na reunião do dia 18 de maio, o Fórum fez 
reflexões sobre mudanças climáticas, como elas já 
afetam a humanidade e a natureza criada por Deus. Quais 
destruições já são percebidas nas localidades?  
 De acordo com Toninho Evangelista, coordenador 
da CF no Regional Sul I, “a sociedade participou do tema 
da CF deste ano com mais empenho que a própria Igreja, 
pois despertou a necessidade de discutir mais os efeitos da ação do homem que prejudica a 
natureza e a vida no planeta”. Ainda segundo ele, “a Igreja poderia avançar um pouco mais 
na discussão e na ação”. “Entre as propostas que as dioceses trouxeram, destaca-se a 
necessidade de a Igreja posicionar-se sobre o Código Florestal e dar continuidade aos debates 
com o Poder Público iniciados com êxito durante a CF 2011. A temática da CF não deve 
terminar com a quaresma, mas ter continuidade, pela abrangência do tema”, completou. 

             
Secretaria Nacional do SPM 

 

 

http://www.radiocantareira.org/
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O rio só ainda corria 

Por conta de velha história 

E honra e fama e glória 

Que correram a cercania 

 

Assim maltrapilho, quase morto, 

Não era o rio que andava. 

Sua alma é que vagava, 

Correndo em busca do mar, 

Ou melhor, qualquer lugar, 

Um refúgio onde pudesse 

Descansado se enterrar. 

 

Se o rio vive é de água, 

Por ela é que ele corre 

Indo ao mar, onde deságua 

No balanço de sua rede. 

Não tem água, então não corre 

Desidrata, se consome, 

Morre encharcado de sede 

E empanzinado de fome. 

Mesmo assim, o rio ainda corre..Pereira da Viola  - Poeta e cantador popular – 

Vale do Jequitinhonha-MG 

Espaço da Arte 


