
A Funai publicou no dia 10 de outubro, a aprovação do Relatório 
Circunstanciado de Identificação e Delimitação da Terra Indígena 
Maró. Com isso, a Terra indígena (TI) que antes se encontrava em 
estudo, passa a ser considerada Delimitada, e poderá avançar para as 
próximas etapas do processo demarcatório.

A TI está localizada no curso do rio Maró, no município de Santarém, 
estado do Pará, região do baixo Tapajós. De acordo com o relatório, a TI 
Maró tem 42 mil hectares e é habitada por 239 pessoas, dos povos 
Borari e Arapium. Os indígenas reivindicavam a delimitação da terra 
desde 2000. Registros históricos indicam a presença de indígenas na 
área desde o século XVII. 

Os Borari e Arapium possuem alta dependência dos recursos 
ambientais, praticando, além do plantio de mandioca, coleta de frutos 
como o uxi, o açaí e a bacaba, caça de espécies como cotia e paca, pesca 
no Rio Maró, em igarapés e lagos e extração de diversas ervas 
medicinais.

A mata da região tem também importância simbólica e religiosa para 
os indígenas, já que, para eles, lá residem seres espirituais, como o 
curupira e os encantados.

Dessa forma, as atividades produtivas e sociais dos indígenas 
dependem da integridade do meio ambiente em seu território, que no 
último período vinha sendo prejudicada pela presença crescente na 
região de empresas madeireiras e atividades agrícolas por parte de não 
índios. O processo demarcatório, portanto, é essencial para proteger o 
território e garantir a reprodução física e cultural desses povos.

Após a delimitação da TI pela Funai, os estudos realizados pela 
Funai serão avaliados pelo ministério da Justiça, a quem cabe declarar 
a área como de ocupação tradicional dos povos indígenas, próximo 
passo do processo de reconhecimento da Terra Indígena. (Informe 
Terra de Direitos).
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A missão, razão de ser da Igreja
Estamos já quase no fim do mês de outubro, chamado “mês” das missões proposta de Aparecida: “abandonando estruturas ultrapassadas que não 

ou mês missionário. Às vezes podemos pensar que sair em missão ou ser favoreçam a transmissão da fé”, impregnando “todos os planos pastorais... de 
missionário/a se reduz aos 31 dias deste mês. Apesar desta mentalidade, não qualquer instituição de Igreja”, escutando o que o Espírito nos diz através dos 
se pode negar, aumenta a consciência na Igreja de que o mandato do grande sinais dos tempos. É claro que esta conversão não será completa sem uma 
missionário do Pai, ao enviar seus discípulos, dizendo-lhes “ide pelo mundo “espiritualidade de comunhão e participação” a fim de que nossas comunidades 
inteiro e anunciai a boa nova a toda criatura” (Mt 16,15), coloca os enviados sejam “comunidades de discípulos missionários, ao redor de Jesus Cristo, 
em estado permanente de missão. Por isso, “a Igreja é indispensavelmente Mestre e Pastor” (cf. DAp 365-368). 
missionária” (DGAE 30). Faz parte de sua própria natureza e razão de ser   Continuar a pensar a missão como atividades pontuais e desarticuladas, é 
(DAp 347), uma vez que esta sua vocação missionária tem sua origem e fazer “pastoral de mera conservação”, que deve ser substituída por uma 
fonte na própria missão da Trindade (AG 2). “pastoral decididamente missionária” (DAp 370).

 Cumprir com esta missão, bem precisa, de anunciar o Evangelho do A Diocese de Santarém já tomou a decisão por uma “conversão pastoral”. O 
Reino a todas as nações (Mt 28,19), não é algo opcional ou acessório para a projeto da Missão Diocesana de Evangelização, que a Igreja de Santarém tem 
Igreja,  mas é parte integrante e essencial da identidade cristã e eclesial, como sua prioridade, não é mais do que sua obrigação realizá-lo, como sinal 
“porque é a expressão testemunhal” de sua própria vocação (DAp 144). Isto efetivo de sua opção por uma pastoral decididamente missionária. As atividades 
contrasta com a mentalidade do mês temático que reduz o mandato propostas, especialmente aquelas centradas no conhecimento e vivência da 
missionário a alguns dias do ano. Palavra, na Catequese de inspiração catecumenal, na reiniciação à vida cristã, 

EVANGELIZAR, portanto, é A MISSÃO da Igreja. Isto quer dizer que darão uma nova face à vida eclesial nesta Diocese. Deixar que o Espírito conduza 
não é uma entre outras missões, ou que se realiza durante um certo tempo e a Igreja, sem oferecer resistências e subterfúgios, trará melhor qualidade à 
depois se fica livre para fazer outras coisas. Aqui se aplica aquilo que disse nossa prática pastoral. Depende de cada um(a), de cada Comunidade, Área 
Jesus: “Buscai, em primeiro lugar, o Reino de Deus e sua justiça, e todas Pastoral, Grupo, Movimento deixar-se converter para uma ação pastoral de 
estas coisas vos serão acrescentadas” (Mt 6,33). Por isso, a Missão em conjunto que dê testemunho da comunhão eclesial. 
primeiro lugar. Esta, certamente, é a grande mudança e conversão pastoral Pe. Luís Pinto
que nós e nossas comunidades eclesiais precisamos fazer, aceitando a 
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Pastoral Social realiza dois Seminários no Município de Aveiro
A equipe Da Pastoral social, junto com o Professor · Carlos de Matos, de Aveiro, se mostrou 

Aluísio Leal, realizou dois seminários no município de preocupado com a situação e referiu que: “te-
Aveiro a fim de discutir a problemática dos projetos mos de falar com as pessoas das comunidades 
hidrelétricos pensados para o Rio Tapajós e seus aflu- sobre este problema… as lideranças devem ser 
entes. Estes dois seminários foram pedidos pela equi- convocadas a lutar pela vida. Esta luta é pela 
pe de Justiça e Paz de Aveiro e Fordlândia. defesa da vida, pela defesa de muitas vidas. A 

nossa missão é de trabalhar pela vida com fé, à O primeiro seminário realizou-se na comunidade 
imagem de Moisés, conhecer quem é nosso do Apacê, que fica a 1 hora de barco da sede do municí-
amigo, quem está do nosso lado. “pio no dia 25 de Junho de 2011 e começou às 09 horas 

da manhã com a apresentação dos participantes, ora- · Ana Maria Paes Feitosa, de Aveiro, tomou 
ção e exposição dos objetivos do encontro. a palavra e começou por dizer que “a FLONA 

também entrou em Aveiro e ninguém sabia e Estiveram presentes as seguintes comunidades: 
fomos expropriados de tudo. Hoje é diferente. Anduru, Cametá, Escrivão, Tumbira, Daniel de Car-
Temos a possibilidade de falar de tudo e discu-valho, Aveiro, Apacê, Santarém, Km 30 BR 163, Peri-
tir nossos problemas, como o da hidrelétrica. quito, Pimental, Mossum, Vista Alegre e Santa Cruz, 
Ela vai atingir todos os níveis da vida da popu-com um total de 93 participantes.
lação e não só a água. Também a saúde, a edu- Abriu-se o seminário com uma apresentação da 
cação, comércio, pecuária, pesca… A energia é problemática do Alto Tapajós, feita pelo Pe. João Car- pelo grande capital. Lembrou que a luta é difícil, mui-
importante…para quem? Mais importante ainda é o los, da Prelazia de Itaituba, que informou aos partici- tas vezes somos engolidos pelo capital, mas vale a 
que temos, como vivemos. Não podemos deixar nos pantes que desde 2007 a Igreja de Itaituba tem feito pena sempre resistir e para resistir temos que ter as 
enganar.”um trabalho de visitas e seminários na região do estratégias corretas, deixar de sermos ingênuos e 

· José Carlos, de Aveiro, falou que o momento era Pimental e São Luís para tratar do assunto das hidre- lembrar sempre o projeto maior do capital para a Ama-
“de mobilização, luta e conscientização. No Brasil létricas. zônia.
inteiro os agentes de Justiça e Paz são perseguidos Em seguida o Sr. Luís, do Pimental e Dona Geral- Depois da exposição e de um momento de perguntas, 
por suas posições e opções. Mas não há que esmorecer. da, do Periquito falaram da situação que vivem na os participantes do seminário se reuniram em peque-
Temos que botar pé no chão e avançar na garantia dos região e o enfrentamento e resistência que fazem nos grupos e delinearam algumas estratégias para 
direitos de manifestação, falar e defender a vida.”diante do projeto Tapajós. continuar esta reflexão e luta. Em plenário decidi-

· Fernando, de Aveiro, fiscal ambiental, pediu que Na segunda parte do seminário foi facultada a mos:
todos “abraçassem a causa da luta contra as barra-palavra para os representantes das comunidades da 1. Realização de um seminário em Itaituba nos dias 
gens, porque os impactos serão sofridos em todo o rio região de Aveiro. 11, 12 e 13 de Novembro, concluindo com ato 
Tapajós, acima e abaixo. A luta é muito maior, é com o · Orlando Freitas, de Mossum, falou sobre sua vida público frente ao IBAMA e MPE, com entrega de 
governo federal e as grandes empresas”.e ação na comunidade e declarou que quer o rio vivo documento repudiando o projeto.

· Antônio Carlos Mota Feitosa, mostrou também para si, seus filhos e netos. Por isso “diz não ao gover- 2. As comunidades do médio Tapajós devem progra-
sua preocupação, “já que ficamos com a morte do rio e no que quer destruir o rio.” mar encontros sobre o tema e programá-los com o 
a energia será vendida para fora, é necessário em · Orlando Nascimento também do Mossum, se grupo de Justiça e Paz de Aveiro, que viabilizará 
todos os encontros abrirmos uma coleta de assinatu-pronunciou “triste pela situação que pode acontecer assessoria, se necessário.
ras contra as barragens”.no nosso Tapajós”. 3. Elaboração de material para reflexão nestes semi-

· “A luta será árdua” falou Luís Carlos Feitosa, de · Manoel Tavares, de Vista Alegre, se pronunciou nários, encontros e para as escolas. O grupo de 
Aveiro. “Temos de unir forças para a luta”.“contra as hidrelétricas, temeroso porque as águas pastorais sociais de Santarém ficou de elaborar o 

· Willicar Lorena dos Santos, de Aveiro, também represadas do Tapajós podem ultrapassar Jacarea- material: História da Amazônia, grandes proje-
questionou o projeto dizendo: “Já estudei os impactos canga.” “Queria que uma lei no Brasil falasse mais tos, hidrelétricas, resgate da dignidade e sujeitos 
das barragens, sou estudante e sou contra a constru-alto que o dinheiro… Temos que nos ajudar uns aos da história.
ção das hidrelétricas.”outros e fazer estratégias comuns para nos defender- 4. Elaboração de um documento com análise de 

· Alcimar, de Daniel de Carvalho, informou que mos e atuarmos.” todos os projetos pensados para a região, entre os 
sua comunidade está calada e passiva. “precisamos se · Jorge Cruz, de Daniel de Carvalho, inconformado quais, das hidrelétricas para que seja enviado 
acordar nos mobilizar”.perguntou: “vamos só ouvir ou atuar, fazer ações con- para a Advocacia Geral da União, expondo nossa 

· Rosélia dos Santos, da Tumbira, lembrou que o tra? Parece que alguns chegam e determinam e compreensão sobre a situação e pedindo provi-
movimento indígena está nesta luta e a juventude de outros só obedecem…Podemos fazer a diferença na dências do estado.
Tumbira tomou a decisão concreta de dizer não às luta contra as barragens…vamos ser multiplicadores 5. Realização de um seminário em Aveiro para con-
hidrelétricas.para uma ação conjunta na defesa do Tapajós. Esse tinuar esta discussão nos dias 2 e 3 de Setembro. 

projeto só nos diminui, só nos prejudica.” · Irene dos Santos, de Cametá, lembrou que “deve- Ampliação da visão da realidade e elaboração de 
mos estar de mãos dadas com os de cima (São Luís, · José Tavares, do Mossum, apresentou duas gran- estratégias de resistência e luta.
Pimental…), porque a energia vai beneficiar outros des preocupações: “ Estou triste porque o IBAMA 6. Que cada comunidade tenha um fundo para des-
lugares e não a população daqui.liberou a hidrelétrica do Xingu, que desgraça. Aqui o locação de representantes na discussão do tema.

que vai acontecer?... Os presidentes das comunidades · Rivanildo dos Santos Soares, do Apacê, falou que 
devem ser bons e a favor da vida do Tapajós. Será que “perdemos tempo só conversando. Devemos partir Neste seminário já ficou marcado o seminário de 
são?” para a ação e não só conversar. Devemos fazer o que Aveiro no início de Setembro, que aconteceu confor-

temos a fazer, enquanto há tempo para ser me programado e contou com a presença de 66 pesso-
feito. as.

· Antônio Pereira, do Escrivão, e perten- Na parte da manhã os participantes do seminário 
cente ao movimento indígena afirmou que de Aveiro, realizado dias 2 e 3 de Setembro, procura-
os indígenas estão na mesma luta e que tere- ram entender a história da ocupação da região e a 
mos que fazer um outro seminário no médio instalação dos grandes projetos na Amazônia, com 
Tapajós. um foco especial para o projeto de Fordlândia. Esta 

Depois de todos estes depoimentos, o parte teve a assessoria do Professor Aluísio, que nos 
Professor Aloísio, da UFPA Belém, fez uma iluminou com sua sabedoria e conhecimentos.
breve exposição sobre a problemática da Na parte da tarde, em grupos, os participantes 
região. Lembrou que aqui temos no rio analisaram a cartilha para ser estudada nos grupos e 
alguns grandes projetos: eclusas, hidrovia comunidades no debate a partir da Palavra de Deus, 
do Tapajós, Terrenos de Marinha, a soja, na questão da hidrelétrica. No dia seguinte foram 
PEC 53… Lembrou que as hidrelétricas não apresentadas sugestões para melhorar a cartilha e foi 
são um fato isolado, mas fazem parte de um aprovada uma carta do Seminário que está publicada 
plano muito maior de ocupação da região nesta edição do jornal A Poronga.
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- Valorizar o homem e a mulher da Amazônia;Notícias da CJDP
- Construção do projeto de vida profissional de cada jovem;• 

Brasileira de Justiça e Paz e Entidades Afins, o encontro foi no  retiro - Estimular a cultura e cooperativismo na família dos jovens.
Assunção, em Brasília - DF. Participaram membros das comissões  de 

O/A jovem realiza um estudo e uma atividade profissional em sua proprie-
vários Estados como: Bahia, Maranhão, Pará, Roraima, Paraná, Rio 

dade, seguido de um período escolar em que se adquirem conhecimentos 
de Janeiro, Pernambuco, São Paulo e Brasília e teve como objetivo 

para melhorar o seu trabalho, desenvolvidos a partir de temas geradores, 
trabalhar a integração e compartilhar as experiências das comissões, 

visando a melhoria da qualidade de vida em todos os aspectos de sua vida. 
além de estudar temas como Diretrizes da Ação Pastoral, V Semana 

A alternância possibilita a manutenção do vínculo do jovem com a sua famí-
Social Brasileira, Análise de Conjuntura, Cultura de Paz e superação 

lia, movimentos sociais, religiosos e festivos de sua comunidade, manten-
das violências, Reforma Política, Direito a Comunicação. De Santarém 

do-se ligado as suas raízes valorizando e resgatando aspectos da cultura 
participaram as agentes Valda Oliveira, Rosinete Xavier e Pe. João 

local ao mesmo tempo em que o proporciona uma formação integral.
mcteer SVD.

• Nos dias 14 a 16 de Outubro, nas Cavernas – Rurópolis, a 
• 

CPT/BR163 organizou um encontro com lideranças  para partici-
ra etapa do curso de multiplicadores de Direitos Humanos e 

par do Segundo Módulo de formação de Lideranças da Prelazia de 
Cultura da Paz, sob a Coordenação de Daniel Seidel e Pedro 

Itaituba. Ali tivemos a participação de representantes das Paró-
Gontijo. O curso está programado em 04 etapas e conta com a 

quias de Placas, Rurópolis,  Trairão e Itaituba, Sindicatos dos Tra-
parceria da Secretaria de Direitos Humanos do Governo Fede-

balhadores e Trabalhadoras Rurais de Trairão, Placas e Rurópolis, 
ral e Universidade Católica de Brasília – UCB. O próximo 

e SINTEPP – Itaituba. Além destas entidades estiveram contribu-
encontro presencial será de 10 a 12 de Fevereiro de 2012. Os 

indo com a discussão a CPT/STM (Comissão Pastoral da Terra de 
agentes da CJP de Santarém participaram também desta pri-

Santarém), MAB (Movimento dos Atingidos por Barragens) e 
meira etapa do curso.

CPT/BR163 (Comissão Pastoral da Terra da br 163. O encontro 
• 5ª Semana Social Brasileira: tema “A participação da Sociedade no abordou as seguintes temáticas: Análise de conjuntura, Movimen-
Processo de Democratização do Estado – Estado para quê e para tos Sociais x Grandes Projetos, Campanha Permanente contra os 
quem”. Essa proposta é justificada observando a história dos movi- agrotóxicos e Para que e para quem, tantas barragens.
mentos sociais e as tentativas de democratizar o estado brasileiro. 
Busca-se um estado subordinado à sociedade e a serviço dos mais 

Notícias da CPPpobres.

CURSO DE FORMAÇÃO DOS AGENTES DO CPP A CNBB, através da Comissão Episcopal Pastoral para o Serviço da 
Caridade, Justiça e da Paz, se propõe à realização da 5ª Semana Soci- • Com o Objetivo de qualificar a atuação cristã, política, e social dos agen-
al, sendo que as Pastorais Sociais e Organismos da Conferência Naci- tes da pastoral dos pescadores para que possa a partir da inspiração evan-
onal dos Bispos do Brasil (CNBB) vêm realizando, desde o início dos gélica de Jesus responder aos desafios e contradições da contemporanei-
anos 90, as Semanas Sociais Brasileiras. dade, o CPP Nacional irá oferecer um Curso de Formação para os seus 

Agentes.Esses eventos contaram com a participação dos mais diversos agen-
tes das Igrejas e da sociedade organizada em todo o Brasil. Segundo O Projeto de Formação de Agentes do CPP será um processo que alimenta-
Pe. Ari, um dos organizadores, os debates regionais deverão aconte- rá a fé para o bem comum, sobretudo para estar a serviço das comunida-
cer de janeiro a dezembro de 2012. E a finalização em março∕ junho des pesqueiras. A partir do vínculo entre fé, luta pela vida e garantia de 
de 2013. direitos, procurando por meio de um programa, aprofundar a responsabili-

dade, competência e relevância do CPP para com a luta dos pescadores e • No dia 10 de Novembro, no Rio de Janeiro, Dom José Azcona 
pescadoras no Brasil. Manuel Roberto e Paulo Sérgio agentes da Comissão e a Mary Cohen, receberão o Prêmio João Canuto do Movimen-
Pastoral dos pescadores, irão participar do curso de formação.to Humanos Direitos,  onde Dira Paes é a atual Diretora. Ela 

em entrevista se disse feliz pela escolha destas nomes: “Fi- A formação permanente leva a repensar os desafios e as demandas histó-
quei muito feliz com a escolha do nome deles, pelo fato de ricas, que o CPP assumiu em vários momentos ao longo de sua caminhada 
merecerem esse reconhecimento, por se expressarem com e história, junto aos pescadores as pescadoras. Pretende-se que um pro-
tanta transparência e compromisso na defesa dos Direitos cesso coletivo de leitura e re-leitura da prática, desvelar a realidade apa-
Humanos. Também fico orgulhosa pois ambos fazem parte da rente, fortalecer a consciência crítica e a espiritualidade militante, missio-
Comissão de Justiça e Paz! nária.

• Comunicamos  que a Assembléia das Comissões de Justiça e Paz da A abertura do processo de formação se dará no período de 25 a 
Diocese de Santarém e das Prelazias de Obidos, Itaituba e Altamira  28/11/2011, com uma celebração eucarística e um coquetel de lançamen-
foi transferida para os dias 13, 14 e 15 de Novembro, devido a viagem to. Nesta primeira etapa aprofundaremos nossos fundamentos da ação 
da Coordenadora regional Ir. Henriqueta ao Rio de Janeiro, juntamen- pastoral a partir da prática libertadora de Jesus Cristo.
te com Dom José Azcona e a Mary Cohen. O encontro será no centro de NÚCLEO DO CPP REGIONAL (Comissão Pastoral dos Pescadores do regio-
formação da Paróquia Nossa Senhora do Rosário, no Santarenzinho. nal norte 2) EM ÓBIDOS

O CPP – Regional este ano de 2011, participou de algumas atividades na 
prelazia de Obidos, como seminário das pastorais sociais, seminário sobre Notícias da  CPT
mudanças climáticas. Iniciou também um trabalho de visitas e reuniões • Congresso da AOMT-BAM em Belterra - de 7 a 9 de Outubro de 2011  
em varias comunidades do município de Obidos, com objetivo de falar realizou-se na cidade de Belterra o V Congresso da AOMT-BAM (Asso-
sobre a organização do CPP e seu trabalho com os pescadores/as a nível ciação das Organizações de Mulheres Trabalhadoras do Baixo Amazo-
regional, e como poderá contribuir na organização.nas). Mulheres de 13 municípios discutiram a temática “Plataforma 
 Já se começa a pensar na criação de um núcleo do CPP na Prelazia de Obi-Políticas das Mulheres na Amazônia”. Estiveram presentes cerca de 
dos. Em reunião com o Bispo Dom Bernardo, Padre José Paulo, Irmã Fáti-100 mulheres e 60 delegadas, que votaram as bandeiras de lutas do 
ma coordenadora da Pastoral Social da Prelazia e pescadores/as eles movimento, bem como  nova diretoria da entidade que será gerida 
foram favoráveis de se criar o CPP na Prelazia de Óbidos. pelo Movimento de Juruti, tendo como vice Óbidos. A CPT participou 
A imagem peregrina de Nossa Senhora da Imaculada Conceição, padroei-nesse evento com a intenção de conhecer as formas de organização 
ra da Diocese de Santarém continua visitando famílias, instituições públi-entre movimentos da cidade e do campo que lutam pelos direitos das 
cas, particulares, escolas, universidades, comunidades e paróquias. Até o mulheres, bem como  conhecer a interação da problemática ambien-
dia 13 de novembro (quando encerrará a peregrinação), a imagem da tal com a luta deste segmento da sociedade.
padroeira da Diocese de Santarém deverá visitar 412 lugares.• CPT acompanha Semana de Alternância da Casa Familiar 
De acordo com a Comissão do Círio e Berlinda, muitas pessoas têm mani-Rural de Santarém no Centro de Formação Francisco Roque de 
festado o desejo de acolher a imagem peregrina de Nossa Senhora, e para 10 a 14/10. 
o calendário do ano que vem, já estão confirmados 120 pedidos de devo-A Casa Familiar Rural de Santarém é uma unidade de ensino para 
tos que desejam a visita de Maria. Este ano, a festa que está em sintonia jovens trabalhadores rurais e tem como objetivos:
com a Missão de Evangelização da Diocese, traz o tema: “Igreja, Comuni-

- Desenvolver atividades educativas contribuindo para o desenvol- dade e Missão” e o lema: Faça-se em mim segundo a Tua Palavra (Lc 
vimento do meio rural, integrando os valores culturais e históri- 1,38).
cos; O 5º Círio das Crianças será no dia 20 de novembro. Saída da igreja São 

- Estimular o interesse do aluno por tudo o que o rodeia, favore- Raimundo Nonato, às 07h e chegada da catedral de Santarém. (mobilizar 
cendo a integração social e econômica dos jovens; pais e comunidades para a participação

- Fortalecer a produção familiar rural da região;

De 05 a 07 de outubro de 2011, aconteceu o Xll  encontro da Rede 

Na sequência, de 07 a 09  de Outubro, foi realizada a primei-
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COMPLEXO HIDRELÉTRICO TELES ção comercial da usina. Esse projeto anacrônico, se 
concretizado, poderá se transformar, em menos de PIRES: SEIS USINAS E UM RIO
cinquenta anos, num fóssil jovem em meio a um «O projeto Teles Pires, na verdade, é um grande 
deserto induzido no coração da Amazônia.complexo hidrelétrico. Se for concretizado, poderá 

No projeto de barramento do rio Teles Pires se transformar, em menos de cinquenta anos, num 
está prevista a construção de três eclusas que, fóssil jovem em meio a um deserto induzido no cora-
segundo os estudos ambientais, viabilizaria uma ção da Amazônia", afirma Telma Monteiro, coorde-

nadora de Energia e Infraestrutura Amazônia da hidrovia no trecho que vai do município de Sinop 
Associação de Defesa Etnoambiental Kanindé, em até a foz do Teles Pires, no rio Tapajós. Então, os 
artigo publicado no seu blog, 03-11-2010, Complexo “obstáculos” naturais formados no trecho encacho-
Hidrelétrico Teles Pires e Terras Indígenas eirado das Sete Quedas, imediatamente a jusante 

da barragem da usina de Teles Pires, teriam que Eis o artigo.
ser removidos, coisa que não está explicada no EIA. O rio Teles Pires está nos planos governa-

A única forma possível de viabilizar a navega-mentais desde os anos 1980 quando foi feito o 
ção no trecho encaichoeirado das Sete Quedas seria, inventário da bacia hidrográfica. Do projeto inicial 
é óbvio, criar outra usina com um reservatório para que permaneceu esquecido até 2001, já constavam 
deixar submersos e transpor os “obstáculos”, que os seis aproveitamentos hidrelétricos. Em 2005 um 
alcançaria a barragem de Teles Pires e justificaria a consórcio formado pelas estatais Eletrobrás, Fur-
construção das três eclusas planejadas. Esse proje-nas e Eletronorte resolveu desengavetá-lo e man-
to está, sutilmente, sendo licenciado pelo Ibama, ter os planos para as seis hidrelétricas, das quais 
mas sem nenhum alarde: é a hidrelétrica São cinco seriam no rio Teles Pires e uma na foz do rio 
Manoel, cuja barragem ficaria cerca de 40 quilô-Apiacás, um de seus afluentes.
metros a jusante (rio abaixo) da barragem da UHE Apesar da proposta de se construir cinco usi-
Teles Pires. nas no rio Teles Pires - São Manoel (747 MW), 

O plano de concretizar o corredor de transpor-Teles Pires (1820 MW), Colíder (342 MW), 
tes representado pelo projeto da Hidrovia Tapa-Sinop (461 MW), Magessi (53 MW) - Foz do Apia-
jós-Teles Pires teria o objetivo de escoar os grãos cás no rio Apiacás (275 MW), não foram realiza-
produzidos na região norte do estado de Mato Gros-dos estudos dos impactos sinérgicos na região. Um Grosso. Teriam que ser percorridos cerca de mil e 
so. Antes, porém, seria preciso tornar navegável o Estudo de Impacto Ambiental e Respectivo Relató- cem quilômetros desde Cuiabá, dos quais mais 600 
trecho encachoeirado do rio Teles Pires até a foz do rio de Impacto Ambiental (EIA/RIMA) da hidre- através da BR 163, e o resto por vias sem qualquer 
rio Apiacás, destruindo as ilhas e as Sete Quedas.létrica Teles Pires foi aceito, no mês passado possibilidade de acesso razoável.

Mas esses planos não param por aí. Na mesma (outubro, 2010) pelo Instituto Brasileiro de Meio Uma das informações dos estudos ambientais 
região onde está planejada a hidrelétrica São Mano-Ambiente e dos Recursos Renováveis (Ibama). As que causa um verdadeiro horror é que 40 mil pesso-
el, no limite da foz do rio Apiacás, no Teles Pires, audiências públicas foram marcadas e já são objeto as migrariam para a região no pico das obras, ape-
outra usina, a de Foz do Apiacás, também está de questionamento por parte do Ministério Público. nas da usina Teles Pires. Esse contingente repre-
sendo licenciada. O mais surpreendente é que foi A Empresa de Pesquisa Energética (EPE) sentaria outra hecatombe, pois o município de Alta 
elaborado um único estudo do componente indíge-tem como prática, nos processos de licenciamento Floresta (MT) tem 37 mil habitantes e o baixo 
na para as duas usinas – São Manoel e Foz do de hidrelétricas na Amazônia, muita pressa em curso do Teles Pires tem 180 mil habitantes.
Apiacás - com a justificativa de que elas estariam obter as licenças ambientais. Até dezembro a usina No município de Jacareacanga (PA), 59% 
praticamente juntas! Essa informação está explíci-Teles Pires deverá ser leiloada, conforme procla- são terras indígenas. A área rural que seria afetada 
ta nos estudos do processo de licenciamento da mam os arautos do setor elétrico. A Licença Prévia pela usina de Teles Pires tem 66 mil quilômetros 
hidrelétrica São Manoel, que tramita simulta-(LP) do Ibama, se for concedida, vai satisfazer mais quadrados, 20 mil habitantes, é de difícil acesso, 
neamente aos outros. Para os desenvolvedores dos uma praxe inventada no bojo do Novo Modelo Insti- com vegetação nativa e é ocupada por terras indíge-
estudos, permanece a certeza de que usinas em tucional de Energia (Lei nº 10 847/10848 de 2004) nas. O sistema de transmissão da energia desse 
sequência – duas no rio Teles Pires e outra na foz construído por Dilma Rousseff e Furnas a partir complexo hidrelétrico está previsto para ter cerca 
do rio dos Apiacás - na mesma bacia hidrográfica de 2003 quando ela assumiu o Ministério de Minas e de mil quilômetros e um corredor de 20 quilômetros 
não merecem estudos separados do componente Energia (MME). de largura.
indígena. A Fundação Nacional do Índio Na análise do EIA da usina de Teles Pires, é As empresas que elaboraram os estudos ambi-
(FUNAI) se manifestou quanto a essa arbitrarieda-possível ter uma idéia do tamanho do problema que entais das hidrelétricas Teles Pires e São Mano-
de?afetará duramente a região situada no trecho onde el, consideraram também que a proximidade entre 

As hidrelétricas São Manoel e Foz do Apia-começa uma sequência de cachoeiras chamadas elas (distância entre eixos de aproximadamente 40 
cás estão imediatamente a jusante, exatamente no Sete Quedas, no baixo curso do rio Teles Pires. km) permitiria o mesmo diagnóstico para o meio 
limite da divisa da Terra Indígena (TI) Kayabi, Geograficamente essa usina seria construída exata- socioeconômico, com os mesmos elementos. A EPE 
que foi considerada nos estudos como Área de mente na divisa entre dois grandes municípios em já está distribuindo na região o RIMA de Teles 
Influência Indireta (AII). As empresas que elabora-dois estados: Jacareacanga, no Pará e Paranaíta, no Pires e o Estudo do Componente Indígena das 
ram o EIA – Leme Engenharia da Tracte-Mato Grosso. hidrelétricas São Manoel e Foz do Apiacás para 
bel/GDF Suez e Concremat – de Teles Pires O reservatório está planejado para alagar 70 marcar as audiências públicas. Isso quer dizer que a 
tomaram a iniciativa de considerar que os impactos quilômentros ao longo do rio Teles Pires. A pri- EPE e o Ibama podem estar trabalhando com a 
decorrentes da construção dessas usinas, além de meira metade, a montante (rio acima) da barragem, estratégia de realizar audiências públicas para os 
não afetarem diretamente a TI Kayabi, também ocuparia um trecho mais estreito do rio engolindo três aproveitamentos; mas o EIA/RIMA aceito pelo 
não atingiriam duas Unidades de Conservação - a suas vertentes, transpondo um declive acentuado e Ibama, até agora, diz respeito apenas à hidrelétrica 
Reserva Estadual de pesca Esportiva, no Pará e o lindamente encachoeirado. Na outra metade, o Teles Pires e não às outras duas.
Parque Estadual do Cristalino, em Mato Grosso.leito é espraiado, pontilhado de muitas ilhas e ban- A Área de Abrangência Regional (AAR) objeto 
Além da TI Kayabi, a TI Munduruku, mais a cos de areia. Se o projeto fosse viabilizado toda essa dos estudos da usina Teles Pires compreende 33 
jusante, também seria afetada pelas usinas Teles riqueza natural ficaria submersa. municípios no estado de Mato Grosso com um con-
Pires, São Manoel e Foz do Apiacás, assim como 16 A usina de Teles Pires, no entanto, não che- junto de estabelecimentos rurais e área de assenta-
importantes sítios arqueológicos. Os municípios de garia aos 50 anos de vida útil se for levado em conta mento e dois dos maiores municípios do estado do 
Jacareacanga (PA), Paranaíta (MT) e Alta Flo-o agravamento das características hidrológicas da Pará. 
resta (MT) foram considerados como Área de região. As mudanças climáticas, os períodos cada Para o Governo Federal, a construção de todo 
Influência Indireta (AII). vez mais intensos de regimes de cheias e vazantes, o esse aparato hidrelétrico é necessária para atender 

Outro dado importante se refere à logística aumento do aporte de sedimentos devido à ocupa- o aumento do consumo de energia na região Norte 
pensada para transporte de veículos, materiais, ção, a montante (rio acima em direção às nascen- devido à instalação de novas indústrias eletrointen-
trabalhadores e equipamentos para esse lugar remo-tes), poderiam reduzir ainda mais o tempo de gera- sivas ligadas à mineração. Esse consumo, segundo 
to da Amazônia, entre os estados do Pará e Mato 

Entenda a indignação dos indígenas
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dados do EIA do projeto Teles Pires, teria crescido de 6,3% 
para 8,6%.

Está previsto para os próximos 25 anos, segundo o Plano 
Nacional de Energia (PNE) 2030, o incremento de mais 88 mil 
MW de geração com hidrelétricas e de apenas quatro mil MW em 
geração eólica. Essa previsão tem como base apenas dados de 
crescimento de consumo e do déficit previsto para o Sudes-
te/Nordeste/ Centro-Oeste, Mato Grosso e Sul do Pará. Aí cabe 
perguntar sobre quais os critérios que subsidiaram o planeja-
mento da Oferta Interna de Energia. 

Já passou da hora de começar a discutir claramente o desti-
no de toda essa energia planejada para os próximos 25 anos; de 
reivindicar incentivos para o desenvolvimento em escala econô-
mica viável, de fontes realmente renováveis e limpas, como a 
eólica e a solar; de exigir programas de eficiência energética como 
rotina e acabar com as perdas nos sistemas de transmissão e dis-
tribuição.

O EIA/RIMA da hidrelétrica Teles Pires foi aceito pelo 
Ibama e audiências públicas são apenas mais uma praxe para 
legitimar todo o processo de licenciamento ambiental de empre-
endimentos na Amazônia. Na verdade, se pretende mesmo é 
“enfiar goela abaixo” da sociedade três novas hidrelétricas na 
Amazônia.

As comunidades da região, os povos indígenas, mesmo sem 
serem ouvidos, já estão sendo afetados apenas com o anúncio da 
possibilidade da construção dos projetos. A migração já está come-
çando. Ao longo do reservatório de 70 quilômetros da hidrelétrica 
Teles Pires, estão situados grandes latifúndios voltados para a 
pecuária e plantação de grãos em plena Amazônia Legal. Há algu-
ma relação entre esses grandes proprietários de terras e o proje-
to? E a questão das reservas de ouro? Atualmente estão em curso 
37 processos minerários de ouro na Área Diretamente Afetada 
(ADA) pela usinaTeles Pires e três processos minerários para 
zinco, requeridos pela Votorantim, todos de 2009 – seria coinci-
dência? 

O Estado é um instrumento de classe. Muito embora ele seja apresenta- truir espaços fundamentais para a exis-
do pela mídia e autores que defendem o Sistema como um instrumento de tência do sistema ecológico. A verdade é 
conciliação de classes, as suas decisões sempre se dirigem ao atendimento da que independente das mudanças no 
classe que o controla, que é a classe dominante. Código Florestal o agronegócio sempre 

cometeu inúmeros crimes contra a natu-O Estado se utiliza das leis para regular as relações sociais, mas sempre 
reza. Apesar disto é necessário criar em favor dos dominantes. O principal papel das leis é o de fazer com que a 
uma imagem positiva diante da socieda-dominação não seja tida como uma violência, mas como legal, portanto, 
de, e para isto, alterar as leis significa sendo legal deve ser aceita.
transformar os criminosos em “legais”. Neste sentido, não é surpresa que as condições criadas pelos governan-
Entre as mudanças estão previstas a tes brasileiros sejam sempre favoráveis aos grupos capitalistas. É assim, que 
anistia aqueles criminosos que desma-leis são criadas, leis são refeitas para que se adequem aos interesses dos mes-
taram a floresta, permissão para avançarem as derrubadas nas beiras dos mos. São inúmeros os procedimentos “legais” criados pelo Estado brasileiro 
rios, o que acabará com as nascentes dos rios. Além destas existem outras para a destruição insana dos recursos naturais.
propostas que desfiguram o código atual.As mudanças no Código Florestal Brasileiro tem sido um exemplo claro 

O discurso do agronegócio e dos políticos que se empenham para mudar de como o Estado serve ao interesse do setor do agronegócio. A grande maio-
as leis é de que o código do jeito que está é um obstáculo para a produção. ria dos parlamentares tem compromisso com o agronegócio e sem nenhuma 
Para o agronegócio é importante produzir. É possível observar claramente surpresa continuaram a apoiar as mudanças no Código Florestal em favor 
que até os partidos que se dizem de esquerda entendem que esse estilo de do agronegócio, afinal suas campanhas são financiadas pelas principais 
agricultura e o capitalismo devem continuar se expandindo, pois possibili-empresas do agronegócio.
tam a geração de empregos, e as tais divisas pra balança comercial. Esta O Código Florestal editado nos primeiros anos da Ditadura Militar 
visão é a mesma que vem desde o período colonial em que torna o Brasil seguiu orientações internacionais, baseadas em correntes ambientalistas 
exportador de produto primário. conservacionistas. Afinal, não é possível para o capitalismo que os países 

Mas, para tornar esse discurso “verdadeiro” é fundamental o papel da “incompetentes” possuidores de grandes recursos deixassem inescrupulosos 
grande mídia. É comum nos noticiários reportagens, entrevistas, matérias, ruralistas destruírem riquezas ainda desconhecidas.
comentários, editoriais e outros se justificar a necessidade da mudança no A década de 90 é marcada por mais pressões estrangeiras ao desmata-
código. Afinal a grande mídia brasileira tem interesses umbilical com as mento no Brasil. O governo passa então a editar a MP 1511/96 para permitir 
mudanças.proteção mais rigorosa. Porém, é nesta mesma época que começam os prime-

O futuro é uma repetição clara, aumento dos conflitos no campo, assas-iros processos de redução das regras para a proteção ambiental. Isto se dava 
sinatos de trabalhadores, devastação da Amazônia e outras formas de vio-através da pressão feita pelos grupos ruralistas junto aos seus representan-
lência. Porém, isto parece não ter importância, afinal, para o capital o tes no legislativo. Dai por diante a pressão do setor do agronegócio foi che-
importante é produzir e gerar lucro. Assim, os conceitos do desenvolvimen-gando a reformulação do atual código.
to e a soberania impune de um aparelho de Estado sabidamente corrupto ou A proposta que se encontra no Senado, foi votada e aprovada na Câmara 
profundamente competente nas práticas da desigualdade serão responsá-dos Deputados. Segundo o professor Ariovaldo Umbelino, quem apresentou 
veis pela degradação humana e ambiental em nosso país. Pois o desenvolvi-a proposta do substitutivo ao Código Florestal foi o Deputado Aldo Rebelo, 
mento capitalista engendrará as suas regras ao seu bel-prazer.mas quem fez o texto foi uma advogada da CNA, Confederação Nacional da 

Olhar a Amazônia sem atentar para esse entorno equivale simplesmen-Agricultura.
te a espiá-la – mas não a entendê-la.

Entendê-la – mas permanecer passivo ante o Sistema e a sua violên-As mudanças apresentadas representam claramente o desejo do agro-
cia, é dar a eles o apoio necessário a destruí-la.negócio em ter um instrumento jurídico para continuar sua pratica de des-

Código Florestal: tudo em nome do Capital!
Gilson Rego - CPT

Índios Kayabi e Munduruku
mantêm sete servidores reféns

José Cortes

Desde quarta-feira 19 de Outubro, índios Kayabi e Munduruku mantém sete 

servidores da Funai e da EPE como reféns em uma das aldeias da Terra Kayabi, em 

protesto contra a falta de diálogo sobre o empreendimento hidrelétrico.

Índios Kayapó se deslocaram  para a aldeia para reforçar o protesto. O Ministério 

Público Federal acompanha as negociações para liberação dos servidores, mas os 

índios exigem a presença do presidente da Funai.

A realização das audiências públicas com a comunidade dos três municípios 

afetados diretamente pela construção da UHE São Manoel foi divulgada com apenas 

18 dias de antecedência. Para os procuradores, o prazo curto da divulgação restringe 

a participação da população interessada e ainda dificulta a análise dos documentos 

técnicos, complexos e extensos sobre os impactos ambientais da construção da usina 

na região. 

A decisão da justiça determinou, ainda, que as audiências públicas, além das 

cidades de Paranaíta e Alta Floresta (MT) e Jacareacanga (PA), também sejam 

realizadas nas terras indígenas Kayabi e Munduruku. Obteve-se também a 

determinação para a tradução do relatório de impacto ambiental para a língua dos 

povos indígenas afetados e que seja

garantida a presença de um tradutor nos eventos. A multa diária estipulada é de 

R$ 50 mil para a Empresa de Pesquisa Energética (EPE) e o Ibama caso a decisão 

judicial seja descumprida.

Participação efetiva - Nas audiências públicas, o estudo e o relatório de impacto 

ambiental são apresentados à comunidade para dirimir dúvidas. 

As críticas e sugestões também devem ser coletadas e levadas em consideração.
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Sôbre a divisão do Pará, e o Estado do Tapajós
Todo novo Estado surge por DOIS motivos:

1) Quando existe um interêsse econômico suficientemente forte para cria-lo sôbre um dado território, de modo que o 
Estado a ser criado atenda diretamente a êsse interêsse econômico;

2) Quando já há,localmente, um grupo econômico forte o suficiente para reclamar para si o contrôle direto do poder 
político. Porque o contrôle direto do poder político permite que se manipule como bem se entenda a criação das leis, a 
emissão de decretos, a concessão de benefícios e privilégios, etc.

Os interessados na criação de um novo Estado,por- fêz de ambas valores culturais tão básicos, que se arrai- tra o interêsse das grandes corporações do capital petro-
tanto,sempre são dois: aquêles cujos interêsses serão garam de modo tão completo,que,NO CONTEXTO lífero,que já haviam decidido que tinham que ser as 
atendidos com o surgimento dêle – isto é,aquêles cujo DÊSTE SISTEMA,é impossível extirpá-las.Elas fazem donas daquela incalculável riqueza natural,que havia se 
poder econômico vai ser beneficiado pelas novas leis,pe- parte da nossa realidade social,e enquanto não forem tornado o ítem mais estratégico para a reorganização e a 
los decretos,pela concessão de benefícios,vantagens e reformadas AS BASES da sociedade brasileira,a corrup- movimentação da máquina de produção capitalista no 
privilégios; e aquêles a quem vai caber o poder de criar as ção,ajudada pela impunidade,jamais desaparecerá.Os pósguerra.Isso levou,mais uma vez,a uma campanha 
leis,emitir os decretos,fazer as concessões,etc. .Portanto- políticos se conferem o “direito” de “se recompensarem” ideológica – a campanha pela Terra Prometida dos jude-
,êsses interessados sempre são ou aquêles que serão pela sua “contribuição” à “ordem” ao se permitirem intei- us –, que justificou a amputação,ao território da Trans-
beneficiados,ou aquêles a quem caberá beneficiá-los.Por ramente,pela corrompida estrutura pública,saquear os jordânia,do pedaço destinado a criar o Estado de Israel,-
isso mesmo sempre se estabelece entre êsses dois grupos recursos que,por dever moral,deveriam ser empregados que,fiel às razões pelas quais surgiu,transformou-se 
um jôgo de cartas marcadas,que é próprio do contrôle do em favor do povo – mas que são dilapidados em favor num polo permanente de provocação e agressão contra 
poder.Todos sabem que jôgo é esse,porque todos os dias próprio pelos devassos ocupantes do poder. Quem quiser todos os países que se recusam a se submeter à ordem 
os noticiários dos jornais e da televisão estão cheios das perceber como funciona êsse esquema,e o quanto essa internacional localmente administrada para manter o 
notícias sôbre negociatas,malversação de verbas, desvi- corja se beneficia a si própria com a manipulação dos petróleo nas mãos das multinacionais. E o papel de Isra-
os de recursos ,concessão de vantagens e privilégios- recursos do povo,é só prestar atenção aos quadros diri- el,como pólo de provocação e plataforma de agressão 
,etc.,ou seja: coisas que só podem acontecer pelas mãos gentes das administrações estaduais ou municipais,toda militar,é absoluto e imprescindível em todas as guerras 
de quem tem o poder de controlar e manipular o aparelho vez que sobe ao poder um novo grupo: logo,logo, gente que eclodiram naquela área,todas elas tendo por único 
institucional,o aparelho do Estado.E todas as notícias pertencente ao novo quadro “dirigente” que antes não motivo o contrôle do petróleo.
sôbre essas falcatruas confirmam que os envolvidos possuía qualquer sinal expressivo de patrimônio,passa,- O caso do Amapá,por sua vez,está associado à deci-
nelas SEMPRE são os dois grupos acima:os que se bene- de repente,a exibir uma saúde financeira e patrimonial são de reservar uma riqueza mineral estratégica – o 
ficiam delas,e os que têm responsabilidade direta na invejável, fruto da prática da corrupção,que grassa como manganês – para as necessidades da produção siderúrgi-
montagem delas,e que dividem com os primeiros os “fru- uma peste em todos os cantos da administração pública ca do pósguerra,controlada pelas grandes corporações 
tos” dessa “empreitada” . E,é claro, funcionários dos dêste país. E os recursos que são alvo dessa prática sem- multinacionais dos EUA no período da Guerra Fria,que 
órgãos públicos – geralmente subordinados aos segun- pre são os destinados às necessidades sociais mais bási- se inicia logo após o término da Segunda Guerra Mundi-
dos – bem como personagens do segmento privado,sem- cas,porque sempre são elas – as necessidades do povo – al,o que fêz com que o Amapá fôsse desmembrado do 
pre associados aos primeiros,que ajudam essa arapuca a as mais fáceis e mais frágeis frente à voracidade da cor- Pará sob a campanha pela “chegada do progresso”,para 
funcionar. O caráter de “cartas marcadas” dêsse jôgo se rupção,que é a marca do exercício do poder político, prin- que toda a sua extraordinária riqueza natural que era o 
deve à relação que está na base dêle:os primeiros financi- cipalmente em um país como o Brasil.Por exemplo: manganês fôsse inteiramente rapinada sob o contrôle de 
am  as campanhas políticas dos segundos,e êstes,uma nunca se roubou tanto,nas prefeituras brasileiras,quan- um consórcio de cara brasileira e DNA norteamericano – 
vez no poder,atendem aos interêsses dos que os “financi- to depois da municipalização dos gastos do SUS e do a ICOMI -,que nada deixou lá após a sua passagem,a não 
aram” ,tendo como elo e regra comum a corrupção. Sim- FUNDEF,coisas absolutamente essenciais à construção ser a mesma miséria de antes,e uma cidade,nascida do 
ples,bem simples e objetivo. da igualdade democrática através da Saúde e da Educa- pôrto de exportação do manganês,que se destaca pela 

ção; mas que, imediatamente,passaram a ser uma ines-Tem-se ouvido com freqüência a alegação de que a amarga quantidade de adolescentes e crianças envolvi-
gotável fonte de recursos a favor do indecente enriqueci-criação de um novo Estado é,por si só,um ato de democra- das com o consumo de drogas e a prostituição.Em todos 
mento privado de prefeitos e seus apaniguados. Com cia.Vamos com calma. A base da Democracia é a igualda- êsses três casos,o real motivo que determinava a criação 
toda a certeza, qualquer pessoa conhece um caso dêsses,-de social.Essa igualdade tem que ser estruturada pela dêsses Estados era assunto  proibido,para que,no seu 
no seu Estado ou no seu município – com os corruptos base,isto é,com emprêgo – mas salários dignos! – para lugar,surgissem os pretextos solertes que “justificavam” 
inteiramente impunes. Quem sabe,até hoje,de pelo todos,educação para todos,saúde pública para todos,pre- isso, como o do “desejo de independência”,o “direito a 
menos um dêsses ladrões que tenha sido alcançado pela vidência para todos. E não surge de um passe de mágica uma Terra Prometida”,e o do “anseio pelo progresso”.O 
Justiça e pôsto na cadeia?ou apenas da mera vontade geral.Isso só surge quando resultado é o que se conhece.

acontece uma mudança profunda NA BASE da socieda- Os casos de Estados ou desmembramentos territori- Aqui mesmo,na nossa Região,o Amazonas já foi alvo 
de,coisa que JAMAIS acontecerá à sociedade brasileira ais SEMPRE mostraram que por trás dêles sempre estão de uma primeira investida,no sentido de serem desmem-
no contexto econômico e social em que ela vive.Assim,- aquelas duas razões – um interêsse econômico forte,ou brados territórios seus reconhecidamente ricos em 
quantos forem os Estados que vierem a criar nêste país,o um forte grupo econômico que quer controlar diretamen- recursos naturais,como são os casos do Alto Solimões e 
que vai continuar te o poder político.Não importa se isso se passa em um do Rio Negro,que sediam expressivas riquezas minerais 

contexto nacional ou internacional:a lógica sempre é a em todos eles é a desigualdade,vigorosamente man- de várias ordens.
mesma.Podemos citar três casos disso – um nacional, e tida pela prática da corrupção,que se exprime na péssi-  A campanha pela redivisão do Pará envolve dois 
dois internacionais:Panamá,Israel,e o Amapá.Quando o ma qualidade da Educação,do sistema de Saúde,da Pre- casos:o dos Carajás,e o do Tapajós.E êles são,ao mesmo 
comércio mundial,já em processo de contrôle pelos norte-vidência – além,é claro, do alicerce de tudo isso: os maldi- tempo,diferentes e semelhantes entre si.Diferentes,por-
americanos,passou a exigir que se criasse uma passa-tos salários indecentes,e as péssimas condições materia- que no primeiro já se executou tudo o que ainda precisa 
gem entre o Atlântico e o Pacífico que eliminasse os altos is de vida para a absoluta maioria do povo. Dêste modo,- ser executado no segundo;semelhantes porque em 
custos da travessia que costeava dois continentes antes qualquer que seja o novo Estado que se crie nêste contex- ambos existe a mesma “mecânica”de pressão: grandes 
de dobrar o sul da América do Sul,os Estados Unidos to econômico e político em que vivemos nem só o que grupos colonizadores vindos de fora,deslocando os 
criaram,com o terrorismo ideológico que lhes é peculiar e surgirá,junto com êle,não será a vontade soberana do incompetentes donos do poder local,e que agora o que-
em que são mestres,uma campanha feroz pela “indepen-povo – mas a soberania da corrupção,que marca todos os rem diretamente para si através da criação de um Esta-
dência do Panamá”,e convencendo os panamenhos de aspectos da nossa vida econômica e política – como,tam- do, para melhor criarem todas as condições que vão per-
que era “uma aspiração histórica” o seu desejo de “sepa-bém,êle não vai surgir dessa “soberana vontade popu- mitir e garantir aumentar o seu projeto de poder.
rar-se da Colômbia”, promoveram essa separação,à fôr-lar”,porque, como sempre,em todos os processos eleitora- Não existe mais Amazônia no Sul do Pará,onde ça,para tomar para si o Panamá e construir o Canal que is,a cada quatro anos se convoca o povo para votar e ele- querem “criar” o Carajás.Alí – por onde se iniciou a colo-serviria aos seus interêsses econômicos,o que fêz com ger os que vão ajudar a enganá-lo e oprimí-lo pelos próxi- nização amazônica recente,subordinada às condições da que,até hoje,o Panamá seja,na prática,um território sob mos quatro.Só cabe ao povo,portanto, comparecer e integração do Brasil à economia mundial capitalista no a mão de ferro do imperialismo norteamericano,muito votar,enganado pelas velhas e surradas cantilenas,cujo pósguerra pelo aventureirismo empresarial do Centro-embora pareça ser um “estado soberano”,e, até mesmo,-tema muda de acôrdo com os objetivos do momento,para Sul –,alí a Amazônia já foi inteiramente destruída por tenha “recebido as chaves” do Canal,que, contudo, até que os interêsses dos poderosos sejam atendidos. Não é o pelo menos cinco décadas de uma devastação impiedo-hoje continua nas mãos dos seus “donos”,que arranca-povo quem elege os políticos.Quem elege os políticos são sa,que arrasou tudo para criar fazendas,atrás das quais ram à Colômbia o território, construíram o Canal e se os que financiam a sua eleição,e é por isso que o povo vieram os frigoríficos que ajudaram a formatar o agrone-apropriaram do novo país,inclusive impondo ou depondo sempre ficou fora do poder. Assim,pensar ou alegar que a gócio,sendo seguidos pela mineração – um processo que os seus presidentes ao seu bel-prazer,“vontade do povo” vai ter fôrça para enfrentar a corrup- só fêz inchar e inchar, produzindo enormes fortunas à 

ção e vencê-la,numa realidade como a nossa,é atestado invadindo-o sempre que quiseram,e fazendo dos custa de uma gigantesca miséria,que faz daquela região 
de ingenuidade ou má intenção,acabando por fazer o jôgo panamenhos um povo sem qualquer poder de comando uma das mais ricas e mais miseráveis de todo o país,se-
ideológico do poder.O que sempre vai prevalecer é a fôrça sôbre a sua própria terra. Um outro caso é a criação de não a maior de todas. Os “donos” do Carajás são os minei-
dos corruptos,armada do contrôle do poder político.Com Israel,que teve como motivo,logo após a Segunda Guerra ros, paulistas e sulistas em geral,que começaram a che-
êle nas mãos, ninguém os vence. Mundial,a necessidade de criar um Estado-Tampão para gar lá nas levas da compadragem mineira do período 

servir de escudo de provocação preventiva contra a possí-Mas por que,então não sustar isso? Porque NÃO É juscelinista,na ciranda de corrupção e favorecimento 
vel resistência,por parte dos países árabes,que sediavam POSSÍVELSUSTAR.Na nossa formação histórica a associada à construção de Brasília e da Belém-
uma extraordinária riqueza natural – o petróleo –, con-corrupção se incorporou ajudada pela impunidade.Isso Brasília,logo depois completada,de modo eficiente, pelo 
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desenvolvimentismo e pela corrupção fardada da Dita- governadores: Waldez Góes e Zeca do PT. Êsse esquema zônia),tudo isso é uma mercadoria tentadora para os 
dura Militar. solerte de desvios de recursos somava inacreditáveis UM novos donos do poder,que,para montar a sua riqueza,iri-

BILHÃO DE REAIS! Se algo “democrático” havia no am fazer do Estado do Tapajós um espaço de negociatas e Agora é o Tapajós o novo alvo,objeto de uma coloni-
coração dessas quadrilhas,era a origem partidária dos um território tão arrasado quanto o do Carajás,e que zação “tardia” – semelhante,nas suas linhas gerais,à que 
envolvidos:entre os governadores,um do PP (o do Ama- teriam inteira liberdade de decidir isso diretamente aconteceu no espaço dos Carajás;mas com uma diferen-
pá),dois do PMDB (o do Tocantins e o do Mato Grosso do através do contrôle político do novo Estado,criando faci-ça:a de que está surgindo aqui pelo menos cinquenta 
Sul);e, entre os ex-governadores, um do PDT (o do Ama- lidades para os grandes grupos econômicos que deverão anos depois. O Carajás surgiu no período em que a Ama-
pá) e um do PT (o do Mato Grosso do Sul),numa invejável passar a possuir tudo o que – bem ou mal – hoje ainda zônia foi estuprada; a ocupação do Tapajós e do Baixo-
demonstração de como a corrupção,ação entre amigos pertence ao povo da região.Há dois agravantes que apon-Amazonas surge no período em que ela está sendo prosti-
que faz parte da nossa realidade política, garante o aces- tam para isso,ambos subordinados às determinações tuída; dois processos semelhantes,apenas separados no 
so democrático ao roubo sem distinção de côr partidária,- orgânicas do mercado mundial e à ação, igualmente tempo.O Tapajós representa uma realidade diferente,-
num padrão de fazer inveja a qualquer defensor da demo- subordinada,do governo brasileiro: um é a pretendida pois é uma parte da Amazônia que – à parte a região do 
cracia pela redivisão,pois nem por acaso,todos êsses Hidrovia do Tapajós,defendida pela APROSOJA,a asso-Xingu,outro espaço riquíssimo porém já sensìvelmente 
governadores – e ex  – pertencem a três Estados que ciação dos plantadores de soja do Mato Grosso do Sul – satacado pela ocupação – durante cinco décadas,conser-

na verdade uma associação de riograndenses do sul e foram desmembrados do Pará,de Goiás,e do Mato Gros-vou-se a salvo das piores conseqüências do desvairio 
outros alienígenas que são os donos daquêle Estado so.Aliás,não custa lembrar as situações do Tocantins e ocupacionista,principalmente o que foi impôsto à fôrça 
–,que pretende estender os hoje aproximadamente 350 do Mato Grosso do Sul:o primeiro estabeleceu-se como pela Ditadura Militar.Agora,porém,quando o sistema 
quilômetros navegáveis do Tapajós transformando-o em um feudo da família Siqueira Campos,acompanhando capitalista se vê acossado pela metástese de uma crise 
uma via fluvial de 1.500 quilômetros,para,através dela,-uma leva colonizadora formada por gente de fora,que persistente,incapaz de ser debelada,que manda que 
fazer passar a produção de soja que,no biênio passado,foi gerou fortunas enormes à base do agronegócio,coisa que sejam ocupados todos os espaços ainda não destruídos 
de18 milhões de toneladas,no rumo da – por êles assim alimenta a arenga dos defensores dêsse modêlo de pro-pelo Capital para que êle,sistema capitalista,possa 
chamada – esquina privilegiada universal do comércio gresso,que só mencionam como um dado positivo o surgi-garantir um sobrefôlego e um projeto de sobrevida, 
mundial (o pôrto de Santana,a cidade das prostitutas-mento da riqueza,escamoteando que,ao lado dela sem-ganha nexo e ganha fôrça a campanha pelo desmembra-
meninas, no Amapá, que fica no cruzamento da foz do pre se conserva e se agrava a terrível pobreza que existia mento político de um território tão vasto e tão rico para 
Amazonas com o Equador),para de lá ser exportada para antes, como no Tocantins,no qual a massa nativa, oriun-entregá-lo nas mãos da horda colonizadora que o explo-
o mercado mundial.Essa hidrovia,que significaria um da da miséria do seu Estado original,Goiás,e mantida em ra, sobretudo porque cabe ao Brasil,no contexto da Divi-
acesso muito mais completo a toda a extensão do Rio – uma situação de agudo pauperismo,o que faz do Tocan-são Internacional do Trabalho,a tarefa de ser, cada vez 
e,consequentemente,à sua ocupação destrutiva –,conta-tins o espaço de uma dura desigualdade social,no qual o mais,um país primário-exportador,o que faz do empresa-
ria com a decisiva ação do govêrno federal em implantar contraponto político ao poder da família Siqueira Cam-riado do agronegócio o principal sócio privilegiado do 
um cordão de 8 hidroelétricas no Tapajós, Jamanxim e pos só pôde surgir porque se acompanhou daquilo que dá corrupto govêrno brasileiro.É por isso que nas últimas 
Teles Pires, cujas eclusas garantiriam o tráfego dos enor-fôrça ao poder,na realidade brasileira:uma enorme orga-décadas, sobretudo nos últimos dez anos, a região do 
mes comboios de balsas que transportariam a soja.O nização corrupta,que tem no ex-governador Carlos Baixo-Amazonas foi invadida por uma estrangeirada 
outro é uma PEC – Proposta de Emenda Constitucional Gaguim um dos seus maiores expoentes.O Mato Grosso tanto do Norte como do Sul – ou representada pelas 
– que propõe a extinção do instituto dos terrenos  de do Sul, por sua vez,não é um Estado dos matogrossenses gigantescas emprêsas da mineração ou do agronegócio,-
marinha,e a passagem do contrôle sôbre êsses terrenos do sul: é,isso sim, um Estado dos riograndenses do sul,-como a ALCOA e a CARGILL,oriundas do país no qual o 
para as administrações municipais, proposta entusiàsti-catarinenses,paranaenses,paulistas,etc.,que concen-Imperialismo sedia o seu comando,ou os estrangeiros do 
camente apoiada pelo Conselho Nacional da Indústria tram a riqueza e mandam na economia local através do Sul, que falam português mas nada têm a ver com a 
de Construção, pelo Instituto de Registro Imobiliário do agronegócio,enquanto a massa do povo vive em condi-nossa etnia,a nossa cultura e a nossa terra.Êles vieram 
Brasil (IRIB),e pela Confederação Nacional dos Municí-ções críticas.para cá para tomar para si a terra,e o que de precioso 
pios, entidades que congregam o empresariado interes-nela existe.Até anteontem sequer sabiam onde ficava a Se criado,tudo aponta no sentido de que o Estado do 
sado em ocupar as orlas marítimas e fluviais marcadas Amazônia,e muito menos o Baixo-Amazonas – mas Tapajós vai dar um impulso extraordinário à permanên-
por beleza natural,as margens de hidrovias que interes-agora declaram,naquela típica cantilena surrada e cia dessas condições.ALCOA,CARGILL ,Mineração Rio 
sam à ocupação e à exploração econômica,e as adminis-calhorda, o seu “amor” por ela como amazônidas de cora- do Norte, pecuaristas,plantadores de soja,vão ser os 
trações municipais,de ôlho nessa extraordinária oportu-ção, para justificarem o seu avanço feroz sôbre a terra e grandes financiadores dos recursos de campanha para a 
nidade.Imaginem quais serão as conseqüências disso ao as suas riquezas.São os sojeiros,os fazendeiros,os madei- eleição de deputados estaduais,governadores,prefeitos,-
se entregar um tesouro dêsse tamanho nas mãos de admi-reiros,os grileiros,que representam uma facção capita- deputados federais,senadores,etc. – os políticos locais,já 
nistrações municipais via de regra indigentes e corrup-lista muito mais voraz e muito mais predadora que a de ôlhíssimo na possibilidade oportunista de virem a se 
tas,frente ao poder econômico, virtualmente ilimitado,-oligarquia local,que,incompetente como burguesia, se tornar os novos serviçais dos novos donos, com o direito 
do empresariado colonizador. O Tapajós,Estado do agro-associa a êles pela sua identidade de classe;e que embora de colocar a mão,como bem entenderem,nos fartos recur-
negócio,do extrativismo e da mineração, tal qual o Cara-vá ser inteiramente engolida e desalojada do poder por sos públicos que vão surgir, ajudados pela sempre pre-
jás,se criado irá legitimar uma devastação sem prece-êles, é solidária a êles por ter a mesma mentalidade e o sente corrupção que acompanhará a formação do contrô-
dentes,apoiada nas bandeiras do progresso e do desen-mesmo projeto pelos quais se explora o povo e se forma a le local do poder. Uma vez no “govêrno”,êsses eleitos vão 
volvimento,às custas da destruição da nossa Natureza e riqueza tendo como base a desigualdade social. privilegiar os projetos de lei,os decretos,as concessões e 
das condições de vida do seu povo. Quem viver,verá.as vantagens do interêsses dos seus financiadores,con-Alguns fatos servem para comprovar como não só as 

Portanto,apoiar a criação do Estado do Tapajós nas vocando o povo sempre que fôr necessário, para votar, condições de vida e a democracia não surgem por geração 
atuais circunstâncias,ao contrário de ser uma prova de garantindo a conveniente “legitimidade democrática”ao espontânea – bastando que para isso surja um novo Esta-
nativismo é,isso sim,uma prova do nosso analfabetismo seu projeto,do qual êle,o povo, está excluído.Portanto, do –, como também que a corrupção sempre se conserva 
político,por não percebermos (ou nos recusarmos a per-para o povo sobrarão, como sempre,apenas a manipula-como elemento próprio da realidade,velha ou nova.O 
ceber?) o que está na raiz dessa cruzada farsesca; é uma ção e a conversa fiada.E, junto com a perda da sua terra,a caso do Amapá é um caso emblemático:Depois de consoli-
contribuição terrível à permanência e ao agravamento obrigação ao sagrado DEVER do voto,para,como sem-dada a sua individualidade política e implantado o proje-
da corrupção; é uma atitude de apoio e estímulo à preci-pre,caindo na conversa das propagandas de campanha – to econômico para o qual foi criado, tornou-se um Estado 
pitação de um processo de ocupação capitalista que tem que,agora,é a do NATIVISMO –,eleger os políticos que que,durante todo o período em que durou êsse projeto,-
na destruição da Natureza o pressuposto do seu sucesso. vão servir aos interêsses dos colonizadores.gravitou exclusivamente ao redor dêle,cuja emprêsa 
É colaborar para a entrega da nossa mãe-terra à sanha tornou-se a virtual “dona” do Território e da sua vida E por que tudo isso acontece? Porque  UM 
destruidora dos que vêm de fora e não têm qualquer política.NENHUMA melhoria social maior surgiu nêle- SISTEMA NUNCA MUDA. Todo sistema cria as suas 
ligação sentimental com ela. É contribuir para que,sôbre ;apenas as medidas destinadas a aprofundar a sua con- regras (as suas leis)para não ser derrotado.Só há uma 
ela,recrudesça e se aprofunde o processo de destruição dição e o seu papel de espaço de exploração econômica.Ao maneira de mudar um sistema: é ele ser mudado. Assim, 
que o Capital perpetra,e que nunca deixará de perpetrar redor do pôrto que foi construído para mandar para fora enquanto permanecerem as suas regras,um sistema 
enquanto não desaparecer. É contribuir,às custas da o minério roubado ao Amapá,surgiu uma cidade – Santa- sempre vence – e um sistema desigual sempre vence 
destruição da terra em que nascemos,para a sobrevivên-na –, cujos índices sociais e cujas condições de miséria contra o povo. Dêsse modo,a mera criação de um novo 
cia de um sistema que sempre nos sangrou,e nos saquei-são alarmantes.É claro que isso não impediu – ao contrá- Estado jamais vai fazer com que mude a essência do 
a.É se tornar servil ao Capital e aos seus planos,embora rio! – que ao seu lado se instalasse um vigoroso processo contrôle do poder: apenas vai fazer,isso sim,que o poder 
tentando fazer parecer que se está contra êle.de corrupção,que faz do Amapá – um Território “criado político passe dos antigos poderosos para os novos.

para o progresso” – o campeão absoluto das operações da Só faltaria dizer que,depois de sabermos de tudo O pretendido Estado do Tapajós é um caso preocu-
Polícia Federal que investigam o uso criminoso dos isso,continuamos apoiando tudo isso. O que faria de nós pante,não só porque o novo poder que surgiria com êle é 
recursos públicos,enquanto a maioria do seu povo vive a mais travosa das massas de manobra – uma massa de composto de gente inteiramente estranha ao nosso povo 
mergulhada na pior miséria.Levantamentos feitos a manobra consciente – a favor dos piores projetos contra a e à nossa terra; é preocupante também porque essas 
respeito disso mostram que desde que a Polícia Federal nossa terra. De nada adianta discursarmos que somos emprêsas e êsses indivíduos,que vieram para cá apenas 
iniciou essas operações,o Amapá foi alvo de 23 delas, com inteiramente contra os estrangeiros que a aviltam e a para tomar para si a terra e o que a terra tem,TÊM 
um total de mais de 309 prêsos,alguns dêles “ilus- destróem,se nas nossas posições e na nossa prática nos OBJETIVOS E UMA CAPACIDADE MATERIAL DE 
tres”,pois em uma delas (a “Mãos Limpas”) foram prêsos aliamos ao projeto dêles.Isso transforma o nosso discur-DESTRUIÇÃO MUITO MAIORES QUE OS DA 
o próprio governador do Estado, Pedro Paulo Dias,e o ex- so em uma mera arenga,contraditória e solerte,que nos INCOMPETENTE OLIGARQUIA LOCAL QUE ÊLES 
governador e candidato ao senado,Waldez Góes. Aliás,- acusa mais do que nos eleva.Se decidirmos ficar do lado VÃO DESTRUIR E DESALOJAR. Assim,a existência de 
durante essa mesma Operação,em todo o país a Polícia dêles,de nada adianta tentarmos nos absolver da respon-enormes riquezas naturais ainda não exploradas(a bau-
Federal encontrou inúmeros bandos organizados para o sabilidade dessa entrega consciente alegando os mais xita de Monte-Alegre e a tantalita do Xingu,por exem-
roubo de recursos públicos no interior do aparelho admi- absurdos pretextos, como se isso pudesse nos livrar da plo), as enormes extensões de terras ainda não ocupadas, 
nistrativo de três Estados, envolvendo os seus governa- razão dessa atitude.Porque quem irá nos julgar é o a extraordinária riqueza visual da nossa Natureza(o 
dores: no Amapá,no Tocantins(Carlos Gaguim),e no implacável registro da História.E é perante ela – queira-Xingu e o Tapajós estão entre os mais belos rios da Ama-
Mato Grosso do Sul (André Pucinelli),além de dois ex- mos ou não – que,um dia,nós iremos responder.
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Histórico CPP na Diocese de Santarém
CRIAÇÃO:
O Conselho Pastoral do Pescador da Diocese de Santarém teve seu 
início de caminhada no dia 04 de julho de 1986, tendo a frente uma ATRIBUIÇÕES:

a- Ser presença viva da Igreja no meio das comunidades pesqueira;equipe formada de seis pessoas, sendo três Frades: Frei Francisco 
b- Ser ponte entre a Igreja e as Colônias de pescadores e pescadoras Probst, Frei Francisco Paixão e Frei João Miguel; Três 

artesanais;pescadores: Cantídio Benício Rego, José Rodrigues  Campos 
c- Animar, capacitar e articular fraternalmente os que trabalham a (Cué) e Boaventura  de Paula Coelho.

serviço dos pescadores e pescadoras artesanais;
d- Promover encontro de reflexão e aprofundamento da fé para as OBJETIVO:

lideranças pescadoras;Proclamar a Boa Nova do Reino e, através do serviço, diálogo, 
e- Incentivar e apoiar as iniciativas de organização dos pescadores e anúncio e testemunho, inculturada na realidade Amazônica, 

das pescadoras artesanais nas áreas e regiões acompanhadas;movidos pela força libertadora do Evangelho, promover a 
f- Fortalecer através da capacitação de lideranças a organização dos dignidade da pessoa humana, organizando as comunidades 

pescadores e das pescadoras artesanais nas áreas e regiões pesqueiras, incentivando a participação na construção de uma 
assistidas pela Pastoral;sociedade mais justa, mais solidária e mais humana,

g- Apoiar a organização e as reivindicações dos pescadores e das presença viva de Cristo em nosso meio.
pescadoras artesanais;

h- Colaborar com os pescadores e as pescadoras artesanais nos justos METAS:
anseios de suas vidas, respeitando sua cultura, tendo em vista a 1- Incentivar a organização das comunidades, da área e/ou região;
construção de uma sociedade mais humana;2- Capacitar as lideranças;

i- Intermediar e acompanhar as situações conflituosas nas 3- Apoiar suas lutas e reforçar seu protagonismo na construção de um 
comunidades pesqueiras.novo modelo de sociedade.

Nós, moradores do município de Aveiro, reunidos nos seminários de qualquer processo democrático e sem respeito a direitos humanos e constitucio-
Apacê e cidade de Aveiro, viemos através deste manifesto nos posicionar nais, lançando mão de propaganda enganosa e pequenos subornos como bolsa 
contra o avanço do projeto devastador denominado Complexo Hidrelétrico família e bolsa verde para confundir e desmobilizar a sociedade.
Tapajós, que o Governo brasileiro e sua empresa ELETRONORTE preten- Refém de grandes construtoras, mineradoras e do agronegócio, o Estado 
dem construir no Rio Tapajós e seus principais afluentes, além de outras brasileiro privilegia os interesses desses capitalistas que financiam campanhas 
centenas de empreendimentos que se encontram planejados para a Amazô- eleitorais e fecha os olhos e os ouvidos para as demandas básicas dos povos da 
nia. floresta que estão nesse território há milênios, vivendo em paz e conservando a 

Não permitiremos que esses projetos de destruição da cultura e da vida natureza, que são: a regularização das terras coletivas, indígenas e quilombolas, 
dos povos do Rio Tapajós sejam concretizados, para que não ocorram mais a organização da agricultura familiar e a infraestrutura dos assentamentos, a 
danos e violações aos direitos de comunidades ribeirinhas, indígenas e popu- implementação e o desenvolvimento das populações residentes em unidades de 
lações urbanas da Amazônia, que hoje já sofrem com a expulsão de suas ter- conservação (RESEX, FLONA, RDS). 
ras, a destruição de seus modos de vida e a precariedade total dos serviços Ao realizar o desmonte das políticas públicas capazes de promover a eman-
públicos de educação e saúde, agravada pelo intenso êxodo rural provocado cipação social amazônica, o Governo nos oferece, em troca: hidrelétricas, extra-
pela pressão fundiária e pela massiva migração que os projetos governamen- ção de minérios, terra legal e compensações financeiras assistencialistas.
tais provocam. Nós sabemos que essas ofertas não garantem o desenvolvimento local e que 

As hidrelétricas do Tapajós, se construídas, representam também uma a energia a ser gerada por essas obras serviria, como todas as outras hidrelétri-
agressão brutal à natureza, pois levarão à inundação de inúmeras unidades cas no Brasil, somente para a  demanda das indústrias eletrointensivas, princi-
de conservação que deveriam servir para conter o avanço do desmatamento palmente as mineradoras e o agronegócio! O objetivo dessas hidrelétricas é dar 
sobre a região Oeste do Pará. Num ato de arbitrariedade extrema, o Gover- continuidade ao projeto da Ditadura para a Amazônia, de “integrá-la” (entregá-
no sinaliza que irá reduzir essas áreas protegidas através de Medida Provi- la!) a qualquer custo ao mercado internacional, tendo como consequência irre-
sória, rasgando mais uma vez a Constituição! versível a destruição do corpo e da alma de nossa floresta.

O Governo Federal se vende ao Brasil e ao mundo como democrático e Mas isso nós não iremos permitir! Iremos resistir! Dizemos não ao 
popular, mas na prática é autoritário e continua a desencavar projetos da Complexo Hidrelétrico do Tapajós e a todo projeto do capital!
Ditadura Militar para  enfia-los goela abaixo da população amazônica, sem 

Carta de Aveiro em Defesa dos Povos do Tapajós

O QUE É CPP?

Conselho Pastoral dos Pescadores (CPP) é um serviço pastoral da Igreja 
direcionado à categoria dos pescadores e pescadoras artesanais em todo Brasil. 
Desde os anos 70 vem trabalhando junto a esta categoria esquecida e 
marginalizada.

MISSÃO

O CPP quer ser presença de gratuidade evangélica no meio das 
comunidades pesqueiras, cultivando assim as sementes do Reino que 
existe  no meio deles. Movidos pela força libertadora do Evangelho, o 
CPP quer colaborar com os pescadores nos justos anseios de suas vidas, 
estimulando e reforçando seu protagonismo, respeitando sua cultura, 
estimulando suas lutas, suas organizações, tendo em vista a libertação 
integral e a construção de uma nova sociedade.

Conselho Pastoral dos Pescadores
TAREFA
É tarefa deste Conselho, animar, capacitar e articular 
fraternalmente os que trabalham a serviço dos 
pescadores e pescadoras e/ou das comunidades 
pesqueiras
São linhas prioritárias de ação do CPP: a questão Meio 
Ambiente, a conquista dos Direitos Sociais e da 
Geração de Renda.
A presença do Agente do CPP nas comunidades 
pesqueiras, nas casas, nas suas festas e celebrações, nas 
suas reivindicações, etc..., tem sido e continua sendo o 
fundamento de todo o trabalho do Conselho Pastoral 
dos Pescadores na Diocese de Santarém

Manoel Roberto - CPP


