


No dia 30 de junho chega ao Bra 
sil o papa JSSO PiiULO II. 

Ele vem participar do X Congre^ 
so Eucarístico Nacional,que tem * 
como tema "á EUCABESTIA E MIGRA - 
çÇES". 0 ^apa aproveita para fa- 
zer uma visita pastoral ao BrasiL 

A visita do Papa nao e para ad- 
mirar as belezas do Brasil,nao é 
para falar com A,E ou C. S antes 
de tudo uma visita a UMA NAÇlO SO 
FRIDA,assolada pela inflação,pela 
ma divisão das terras,por um po- 
der político ilegítimo e arbitrá- 
rio,uma naça^v impossibilitada de 
todos os modos de participar      da 

  ...y 

rique.a do País,concentrada nas 
mãos de poucos,uma NAÇ£o AMEDRON 
TADA pela violência. 

E e este o País que JOÃO PAULO 
II vai visitar. E,ele como pastor 
dos pastores da Igreja Católica, 
certamente trata- .a este povo s.o 
frido uma mensagem de esperanças 
encorajamento,para que ele conti, 
nue na sua luta por um mundo me- 
lhor. 

Que o papa nos ilumine,nesta  ' 
hora tao presrisal 

Willams Costa 

OmcRo  DO   PRPPI 
Senhor,que por GRISIO JESUS 
escolhestes Pedro para Pastor da'Igreja universal 

revesti{3o-o da força e da luz 
do Espirito Santo em PBNIEGOSTE, 
assistíndo-o permanentemente em sua-missão, 
olhai vigilante vossa Igreja hoje. 

Revesti vosso servo,o Papa João Paulo II,sucessor de Pedro 
e nosso pastor universal,com"a mesma força do Espírito Santo 
e acompanhai-o em seu mistério, —    • ■ 

Fazei,Senhor,que nos,Igreja de Cristo Jesus, 
No Amor do Espírito Santo,vivamos unidos ao Papa, 
numa comunidade conforme  o vosso coração,colaborando atravei de nossa 
vida,NA LIBERIAÇSO DO HOMEM e,NA CONSIBÜÇAO DE UMA SOCIEDADE Mais JUSTA 
e FRA1EBNA,segundo Jesus Cristo,vosso Filho,na unidade do espírito 
Santo .  AMÉM. í 
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emuhubs mima lula em prol á>s súiüiai- 

■•htfafe- itmihérn-cnrrtra-irgmtmi' Pó.ssa 
Smiidiule upom esiu polúiai Jus bispos'' 

ttcverut úucr iiKkl 

nk'iii,i MHKíI t|ue icm a suu dinied.sãu 
clica e este e o papel da Igrcia, o de se 
imeiessar V. não prde ser de outra 
uianctra. Outra voisa e a politi/acão 
distt>. Isto a Igreja deve cvUar. 

, 
Wojtyfa, o Ams de Cracóvia 

-HUBtM CÉSAR t-tHNANDt-.b (")- 

A jmpreasa coasmatiora anunciou 
com júhii» que a Igreja oão deve ta/er 
política, pois assim teria dito o papa. 
loi um recado; supostaínente cano- 
iiico, para a Igreja de dom Pauto. 
( orno A inspirarão é polonesa e como 
a nicnsaííen! atinai e anibtgua (a 
igreja tem nússão ^eüca" e "social , 
ma-suão "(Kdiiica"). reMvIvi voltar a 
Polônia para ver a atuavão de sua 
Igreja. 

I m bom exemplo compurativo e o 
quebra-quehrá d<« operários de Ka- 
dwm, Irsus e outras cidades mduv 
triais polonesas em junho de 1^76. O 
govemo havia anunciado unia eleva- 
ção abrupta tle pmt'<»'- A resptwta {W- 

puiar fui uma série de greves que des- 
cambaram cm violência de rua, Pt- 
pressãíi sangrenta e muitas prisões. 

íCKUA ten cs cPt&KftKS 
(3 que feí a Igreja? Re/ou? Sim, 

mas também íeí outras «)isas que se 
parecem mais com "política". Surgiu 
um '•Comitê de Defesa dos Ope- 
rários", organizado por imdectuaLs 
bem conhecidos. Lá esiavant marxis- 
tas expulsos do Partido Comunista em 
í%8, MKialistas sem partido, liberais 
de tradição aníickrical, lideres estu- 
dantis cassados e ... uaí sacerdote de 
longas barbas, o lendário padre Zaja, 
capelão du i-xércifo na Resistência da 
Segunda («uerra. O príntaz Wjfife- 
/yuski fez discursos do púlpito em db- 
lesa dos operários e a 1541- C oníerèn- 
cia <k) tpiscopado, reunida em 10 de 
setembro de 1976; (IUIí;OU um docu- 

mento exigindo que cessasse  toda a 
repressão  aos operários. 
do seu trabalho c pelo caráter "sub'- 
versivo" das suas opiniões. Fm 11 
de íevereiro desse ano, uma palestra 
proferida por Adam Michnik (histu- 
riadur marxista varias vezes preso), 
em Cracóvia, foi dissolvida pela 
policia com cassetetes e gás lacri- 
mogêneo. Nos dias 8 e ** de marvo. a 
Conferência dos Bispos ouviu um re- 
lato deAVojtyía sobre os aconteci- 
meníos e aprovou sua resolusau de 
oferecer um convento para a realua- 
(.ão dos cursos da "liniversidade 
VukiHtel^ 

■'. 

I   D. Paijío- "missão hiórai e socsal" 

Responsabilidades. A ilenuncia da 
censura foi também um dos temas 
prediletos do arcebispo de < racóvia. 
K, quando de volta à Polônia |a como 
João Paulo !!, ek falou aos estu- 
dantes de Cracóvia conmmandu-us 
á responsabilidade social. È no ser- 
mão aos operários de Nowa Huta 
proferiu palavras que, francamente, 
poderiam ter sido gravadas neste 

mês de maio no AC B paulista: 
"Não se pode separar a cruz do tra- 
balho humano, O cristianismo e a 
Igreja nao temem o mundo do tfaba- 
Iho, O papa não teme o p«vo traba- 
lhador. (...) A problemática con- 
temporânea do trabalho humano 
^uu. simpicsHitntv. a pro: lernática 
contemporânea.'; deriva ,(íI última 
mstáticia (que os especiaíistas me 
permitam dizè-lo i não da teemea, e 
nem tanto da econumú, mas de uma 
categoria fundanivntai: a categoria 
da dignidade do trabalho, ou seja, 
da dignidade humana". 

CONTRA O 

^UTORíTARlSMô 
fim resumo, as dioceses de Woj- 

tyla e de dom Paulo são diferentes 
em muitos sentidos, mas estão am- 
baa.engajadasnumproce!>so profundo 
de legitimação de protestos civis 
diante do autoritarismo estatal. 
Pelo visto, isto não è "política" no 
sentido da palavra empregado pelo 
papa. É "ético", é "social", é mais 
que "político". 

' 
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PUEBLA PARA O POVO 

Evangelização, Hbertação e promoção humana 

Á libertação 

A íiberíação não é uma enlrc tanlas outras tarefas da 
igreja. Lutar pela libertação faz parte da missão evangeíi- 
zadora da Igreja, como o doce faz parte do mel; o salgado, 
do sal; a Ijaz, do sol. 

Devemos nos libertar: 
— DE TODAS AS SERVIDÕES: do pecado pessoal, do 

pecado social que envenena a organização de nossa socie- 
dade, da exploração, da maldade, do egoísmo, da escravidão. 

— DE TUDO QUE IMPEDE A NOSSA COMUNHÃO COM 
DEUS E COM OS HOMENS: as estruturas que dividem a 
sociedade entre opressores e oprimidos, o alto custo de vida 
que nos obriga a trabalhar só para sobreviver, a falta de 
esperança num Brasil diferente desse que está aí, a preguiça 
e o comodismo que dificultam a nossa participação na co- 
munidade, no sindicato, na atividade política, etc. 

ilHrMiiimiiHiiiüwiiini 
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Eoangelização libertadora da idolatria 

Só Deus é divino. Por isso, a gente caí na escravidão quan- 
do considera absoluto ou divino o poder, o Estado, a rique- 
za, o sexo, o prazer ou outra pessoa. Adorar uma coisa é 
idolatria. Jesus nos diz que "ao Senhor Deus adorarás, so- 
mente a ele prestarás culto" (Mt 4,10), Quando não temos 
ídolos, somos livres. 

Assirn: 
-— nenhum governo pode querer mandar na consciência 

do povo; 
— nenhuma lei pode querer impedir os trabalhadores de 

conquistarem seus direitos; 
— nenhum patrão tem o direito de tratar melhor a má- 

quina do que o operário ou o gado do que o vaqueiro; 
— nenhum poiitico tem o direito de acreditar (e querer 

que o povo acredite) que só ele conhece a verdade. 

i Todos os bens que existem na face da terra, existem para 
I o proveito de todas as pessoas e de todos os povos. Vive em 
j pecado um homem que possuí  uma propriedade só para 
| tirar lucro pessoal âs custas da exploração do trabalho de 
| muitos que nada possuem, Â propriedade privada não pode 
| ser alisoluta  nem  ilimitada,   Deve  ser  fonte de liberdade 
| para iodos. Nunca de do^nioação nem de privilégios. 

"Não podeis servir a Deus e ao dinheiro" (Lc 16,13). 

Esse Ídolo da riqueza se chama capitalismo überal. áSL 
»ii^cn-w«a5SK>l»>*>Vjw>í»iB '•'BWVíf*'*wxe&-&x n> 
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A Igreja operária, 
popular, ativa 

e solidária do ABC 
x cipil A história do dedicado D. Cláudio Hummes, 

bispo de Santo André    e de seus    padres 

operários e favelados na maior concentração 

operária do país 

O apoio 
nas bases 

Se o bispo de Santo André 
garantiu a cessão de toda a in- 
fra-estrutura da Igreja aos 
metalúrgicos, foram os militan- 
tes de cerca de 180 Comu- 
nidades Ectesiais de Base nos 
sate municípios do ABC que 
-■<- incumbiram de utilizar da 
meíhor maneira possível o es- 
paço físico das paróquias e a 
disponibilidade dos padres 
favoráveis ao movimento. 
"Quem faz a ligação entre a 
Igreja e o movimento sindical e 
o próprio trabalhador, pois 
muitos militantes do Sindicato 
sao membros das CEBs ou dos 
movimentos da Igreja, das 
equipes de casais, de catequis- 
tas, etc-", explicao dominicano 
Frei Betío, um dos assessores 
das Comunidades de Base no 
ABC. 

Frei Betto foi destacado por 
D. Cláudio para dar assistência 
aos metalúrgicos de São Ber 
nardo. Desde que foi defla- 
grada a greve, está vivendo na 
casa de Lula, uma espécie de 
guardião de sua mulher e 
filhos. Acompanhou toda a 
campanha salarial e quase 
todas as assembléias e, por is- 
so, foi citado no relatório do 
delegado Edzel Magnotti, do 
Deops. 

• No trabalho de apoio ao 
movimento grevista, as 
equipes da Pastoral Operária, 
as CEBs e os outros grupos da 
Igreja se juntaram nas várias 
tarefas, não sendo possível 
separar a atuação de um e de 
outro grupo. E esse apoio 
ocorre de forma natural pois, 
como a maioria dos militantes 
da Igreja são trabalhadores, 
qualquer luta operária é uma 
luta sua. 'Por isso" — diz frei 
Betto — "quando o movimen- 
to sindical deflagra a cam- 
panha salarial, são os próprios 
militantes católicos que co- 
locam a infra-estrutura da 
Igreja à disposição do movi- 
mento. Afinal, são eles que 
muitas vezes, têm a chave da 
capela". 

/   • 

bispos 
A Igreja não 

fompete fazer itlanos fronômieos 

<• nem fiolituos e 4ieni rfwfutr 

IHírtidóS, Mu* r o   i,-ttn-f da liírc w 

(lemincior u opreasâo r ih jústiçti 

no cumpo êtiro, soeial, wonònii- 

eo e político. 
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fisQülSA GM S.LÜZIA 
O grupo de jovens do Sa 

ci,JJNAC,fez mia pesqui- 
sa socio-eoonomica no 
Bairro Santa Luzia(COHBB) 
próximo ao Saci,para um 
posterior trabalho junto 
as famiUÍas que ali resjL 
dem.Cerca de liO jovens f 

dos mais de 6o que com- 
põem o grupo participa - 
ram da pesquisa, 

0 fator mais calamitoso 
constatado no Bairro fo^ 
o financeiro,0 bairro e 
composto de 5^0 familias 
de 5 pessoas em média , 
portanto tem no total na 
favela 3.000 habitantes^ 

A renda por familha      e 
de ($ 2.000.Multiplicando 
um^pelo outro da'um   mi- 
lhão e quinhentos cruzejl. 
ros,Is±o e  o que ganham 
6 senadores(sozinhos^ da 
República,que  se dizem 
representantes do povo,. 

ACAOCAUQÜESE 
Esta sendo ministrado , 

por 6 pessoas do JINAC , 
o trabalho de catequese 
junto as crianças^do Sa- 
ci, O^trabalho es^a tendo 
bom êxito.pois ja se con 
ta com mais de 100 crian 
ças. 

ASFALTO CHEGOU 
Este ano,pelo menos § 

que nos parece,não ^sera 
repetida a frustração que 
os moradores do Saci no 
ano passado,Após muitas1 

insistências feitas pe- 
los moradores foi dada * 
uma satisfação quanto a 
asfaltamehto da    avenida 

\ 
principal do Saci.Alegaram f 
que o calçamento da aveni-j 
da estava sem condições de \ 
receber asfaltojnaja visto' \ 
a grande buraqueira,e    que \ 
a restauraçaç do mesmo es- 
taria a critério da GOHAE- 
PI,e tao logo fosse restau 
rado, seria concretizado    o 
asfalto.       , 

Acontece e que os traba- 
lhos de restauração do cal 
çamento começaram e antes 
que terminasse,parou e por 
isso adeus asfalto... Mas 
agora a ETÜBE ja começou o 
asfaltamente. 

Francisco Lima nunes 

GOMES SAIU 

Em maio a empresa GOMES 
vendeu a linha de Ônibus * 
do Saci,para a DOIS IBMffiS 
Egpera-se que com a conclu 
sao do asfaltamente da Ave 
nida e a chegada da nova • 
empresa,o serviço ^melhore, 
visto que nao será mais 
posigivel botar a culpa da 
ausenci^ d| ônibus em bom 
estado a ma qualidade do 
calçamento. 

f/T/'!*!       !       I  '     *r      --S? 

NOVA TESOURARIA 
0 viga'rio da Paroquiai 

recebeu no fim de maio a| 
tesouraria do conselho M 
comunitário do Bairro Sal 
ei com o saldo de cerca I 
lii.000,00 (catorze mil 
cruzeiros, 0 

0 Conselho Comunitário j 
se dissolvçu^e em seu id 
gar surgira o conselho 
Paroquial composto por 
3 comissões:Pastoral,So- 
cial e Executiva que se 
encarregara de tomar a 
frente na construção da 
Igreja, 

M 'é*  m\ 

EMtpriTRAO 
0 grupo JINAC promove-j 

xá no dia 28 deste mêsun| 
ENCONTRlO com a 

participação aberta a to; 
dos os jovens do Saci, 

Haverá várias palestra 
versando sobre cultura , 
religião e problemas so- 
ciais. 

FE' POPULAR 
Ojg grupos de Evangelho 

estão satisfeitos com o 
êxito 0lcançado ©om a ce 
lebraçao do mês de maio, 

A reflexão ajudou o po 
vo a ver em Maria a dona 
de casa que vivia a sua 
v|.da de ^odo dia numa vi 
sao de fe simples e pro- 
funda, Tem: o bairro $ 
mais de 7 grupos de evan 

ã m r? 

<'■ 



S. JOA 

O Festejo *«*** início ao dia 13 de junho 
coss os CONSELHOS GOKÜNITÀaiO o PÀSlORâL como Hcitantes,  segniüdo-se 
as catego^iaá, trabalhadoras? fiOMMSIMULS o £MMÍSi£S,dia 14 } 
AfíTEZ^SS e C.S.ü.fdia 15| MOIQgl^lg Q Empresa Goei8.s,dia l65 

LAYRADOBSS e CSÂSA¥dia 17| ilZi§BSIfl2S 0 MMiSâ ,dia ISí  FUNCI0NXRT0<; 

ptfBLICOS.dia 19;5^MÍSZICAS 9 COHâB^dia 20}  PEDRSIBOS^CAMPINTBIROSf  e 
ASSEMBIitA,dia 21} SâSIâ?Prefeitura 6 câínara9dia 22tOPERÁRIOS da Indú^ 
tria.dia 23?  PgOgSSSpRSS e SSTÜDAKTSS.dia 2ii. 
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O 1Q DE MAIO comemorado 
no Parque Piaui, com apro 
ximadamente 3.000 traba- 
lhadores dos Bairros de 
Tereslna,esta na memória 
de todos,embora ja tenha 
ate se perdido no tempo, 
porem,aconteceram fatos . 
tao Interessantes, que 
de certa forma'incorpora 
ram ao cenário. 

DS FEDERAIS 
Os policiais do D OPS 

que chegaram num carro ' 

disfarçado de carro do 

P T (Partido dos Iraba - 

lhadores) 

OS ESTADO MS 
Og soldados que liam    â. 

tentamente um pan£leto , 
e seu tenente falou-lhe st 
"Rapazes,guardem isso    e 
deixem para ler em    casa# 

OS   A (vil 6.0 S 
Um operário que avistou 

um seu amigo da tropa de 
choque e falou: 
"Compadre,você também e^. 
ta participando.," e CQQ, 

cluiu-se.com grande a- 
braço entre o manifestaü 
te e o componente da tro 
pa de choque. 

0 SOLDADO 
E o soldado que interpe- 

lou um manifestante: 

"Como e o movimento, hem 

a gente tem um üalario ' 

que não da nem para me - 

rendar " ..... 

Inegavelmente,o 12 de 

Maio foí mais uma vito^ 

ria,pelo fato da presen- 

ça do trabalhador,apesar 

da polícia,e também por- 

que demostrou que o po- 

vo esta CONCISNIB da si- 

tuação e •om vontade de 

mudar. 

A GR£Vfc 
0. 

ITORES 

!/Q/íXVí> 

No Inicio do mt. ,•;. de 

Maio mais de 100 monito- 

res do PROGENTE-FÜNABEM, 

fizeram uma parada de . 3 

dias de trabalho,Somente 

de 3 dias porque logo fo- 

ram pagos seus quatro m^. 

ses de vencimentos atra- 

zados e ainda com aumen.. 

to. Os coordenadores do 

programa que não apoiaram 

a GREVE,apesar de esta - 

rem também com veneimen- 

- i 
tos atrasados,ainda    nao; 

recefeeram o pagamento. 
i 

Neste fato ficou con^; 
tatado que realmente a j| 
nlao faz a fotça.  Depois 

nenhum monitor foi demi-i 

tido, provando assim d 
quanto a ação foi organi:. 

zada. 

No final da greve to-j 
dos concordavam que nadd 
mais fácil prá reivindi-í 
caçoes atendidas do com 
o trabalho parado. 

m& UÍHA 

As coisas feitas de cim 
para baixo dificilmente 

satisfazem s^u destinat&i. 

1 

rio,  pois quase  sempre   'l 
estão defasadas da realjj: 

"5 
dade.  0  esemplo disso    i 
aula teórica nas aulas H 
de educação física, OraJ 

ate hem pouco ttmpo er& 
formado por gente que m 
zia um curso de 2, 3 me- 

ses, 

SÓ   há;três    anos 
que a universidade implg:. 
tou um curso de eeducaça 
física. 

Os professores não ' 
tem uma . , qualific^ão 
satisfatória, e mesmo a§ 
sim dão agora aulas teó- 
ricas. Alem disso, e maip 
uma despesa pra o pai. 



Reflexões depois da cadeia 
Depois de 42 dias de greve e 31 de cadeia, 

Luia faia sobre o seu futuro, conta como foi a vida 
no xadrez e garante que foi o governo que perdeu 

Como diz a canção, 
daqui pra frente 
a coisa vai ser 
diferente. Hào 

vamos iutar sé por 
aumentos de salário 

Pergüirta. Que conclusões wcê tira da 
greve, da prisão? 
Resposta. Agora, para mim, pertence 
ao passado o sindicalismo "vaca de 
presépio" do governo, posto alterna- 
tivo de assistência social, instrumento 

■de meras reivindicações econômicas. 
São Bernardo do Campo-80 marca o 
salto de qualidade do novo sindica- 
lismo brasileiro. Como diz a canção, 
daqi" pra frente a coisa vai ser dife- 
rente. Não vamos iutar apenas por au- 
mentos de salário. Vamos lutar, prin- 
cipalmente, por garantias sociais, 
como a estabilidade no emprego. Va- 
mos iutar por direitos sindicais, como 
a figura do delegado sindical dentro 
da empresa. Isso leva a uma mudança 
de comportamento do movimento 
sindical. 

P. Luia, você tem fé? Você reza? 
R, Tenho fé e me considero cristão. 
Deus é quem sabe os vaminhos a se- 
rem percorridos pela gente. Gosto de 
rezar, mas quase não *enho tempo. A 
oração me deixa mais tidnqüiio, pa- 
rece que põe a gente na paz de Deus. 
Educo os meus filhos na religião ca- 
tólica. Acho que a gente não vai en- 
contrar o caminho da libertação do 

Tenho fé e me 
considero cristão. 
Deus é quem sabe 
os caminhos. Gosto 
de rezar, mas quase 

não tenho tempo 

"fi&çi-Tmmmmmammjm 

nosso povo sem levar em conta essa 
fé que tanto fortalece e anima. 

P. Que espera da visita do papa? 
R. Primeiro que ele dê todo o apoio à 
Igreja do Brasil nesse trabalho de 
base tão importante que ela realiza. 
Gostaria muito de poder conversar 
pessoalmente com ele. 

SECA 

A emergência 
passa a 

ser perinaiieiite 

Uma previsão assusta 
o Nordeste: serão 

seis anos de estiaoem 

Os açudes e o leito dos rios estão se- 
cos. O gado cambaleia e morre nas 
pastagens dizimadas, enquanto milha- 
res de famílias caminham sob o sol 
forte, pisando o chão árido 

CASO JOÃO CUNHA 

O deputado saí 
em defesa 

de seu mandato 

Com seu novo partido, 
o PT, ele iniciará 

uma campanha nacional 

Ainda com o mandato ameaçado, o 
deputado João Cunha, de São Paulo, 
juntou-se ao PT na semana passada e 
esta semana já espera organizar um 
roteiro de viagens pelo Brasil - uma 
espécie de campanha em defesa da 
inviolabilidade parlamentar ou, quem 
sabe, uma excursão de despedida da 
vida parlamentar. 



'-^^-armnrrr S^^^SB^SSS^^B í.í;j»w.4i; 

TliÇLOS 
PARA,'O MURO 

Parque piauí- 

Agora no Brasil,toda e 
qualquer coisa que acon- 
tece,A LEI. DE SEGURANÇA' 
NACIONAL e citada. 

Nao pode um lider  sin- 
dical lutar pela    ^usta 
causa dos^trabalhadores1 

que logo e enquadrado na 
leljíie segurança, 

Nao pode uma pessoa li. 
derar a arrecadação      em 
beneficio dos grevistas' 
que  e ameaçado com a  lei 
de  SEGURANÇA. 

S assim tantas outras' 
coisas são ameaçadas da 
mesma forma, 

Huito se fala em ABER- 
TURA e outras palavras  ' 
bonitas,mas  o que preseQ, 
ciamos en nosso Pais      e 

& Colégio Cicero Portela 
ü$ Cfie 

ganham salários de fome • 
e, se ve "INCOMODADOS"co. 
o povo em suas portas cia 
mando justiça e reivindi- 
cando direitos,pois os FI 
CURSES Estão mal acostuma 
dos e fazem, tudo para nao 
perderem as gostosas MAMA 
DAS. 

0 povo aos pouco vai 
enchergando a triste rea- 
lidade,principalmente por. 

FOME vai invadindo' que, a 
lar,dia a dia cada 

com 
com 

o 
pi. 

seu 
vez mais. 

Estão brincando 
povo,como se brinc 
vora. 

Rogo a Deus para que o 
povo nao expluda com sua 
divina paciência,mais pos.çj 

APERTUR4,prisões  ilegais    continuar lutando por tu- 
do quanto lhe e sagrado  , 
principalmente pela liber 
dade plenactó UMA PANELü 
CHEIA. 

repressão forte e ta*ti- 
cas outras empregadas cçn 
tra os brasileiros que 
lutam por ^ias melhores. 

Sei que e muito desa7 
gradavel quando se esta 
no poder,ladeado de mor- 
domias e participando ' 
mais diretamente da con- 
centração de riqueza em 
detrimento dos misera - 
veis trabalhadores      que 

Francisco,Leite 

-jas FSS- ~SFS- 

LEIA ALTERNATIVA LSI^ AL 
TERNATIVH LSIá aLTSRN.iTI 
VA LEIA ALTERNATIVA  
0 JORNAL DO POVO FEITO... 
PELO POVO, 

SgSPSi gSBSsssm^iMMSSítss 
»iii-.í. ss mm rnOÊ 'i 

Causou-nos bastante 
estranhesa,asxigencia 
feita no Ginásio do par 
que, CüDA UM TRAZER OM 
tijolo. 

Segundo a direção    da 
Escola,o tijolo e    para! 
construir o muro, 

A exigência rigoçosau 
da caixa escolar ja      ej 
um fato contestável,por 
que a CONSTITUIÇÃO  GA - 
RANTE ESCOLA GRATUITA  , 
pelo menos nos primei -j 
ros anos. ^ 
| bem verdade que    ha 

ação dos VüNDALOS,      de 
maus alunos.Mas,a unida 
de  escolar CÍCERO PORTEJ 
LA,nunca teve nem um mu| 
ro para ser destruído." 

Agora, aluno para dar 
tijolç para construir ' 
muro e ridículo. 

Para que e^que existe 
Governo? Então   

Willams. 

FEDERAÇÃO VAi AO PREFEITO 

1/ iÁ 

:ÜW-'- 
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A FEDBRiiÇiíO DOS CONSE- 
LHOS DE BAIRRO reuniu - 
se para formar uma co- 
missão para ir cobrar ao 
Prefeito,PROMESSAS^FEI- 
TAS a mais de um gies. 
Nesta reunião o Prefei 

to falou que na medida1" 
do possível se esforça- 
ria para cumprir o pro- 
metido,mas acontece que 
ate agora pouco saiu. 

Os pedidos nao atendi- 
dos foram os  seguintes: 

ANGILIN;Posto medico(o 
povo ja arsanjou o ter- 
reno) 
AREIAS  jMarcar o terre- 
no da Capela. 
SaNTA .ROSA;Água  (Santa 
Rosa e a favela que fi- 
ca atraz da FIAI) 
PARQUE PIAUÍtConcerto 
dos burracos e limpeza 
pública. 

!    Ai TURNAi í\/A 



6 custo de vida subiu 
muito nos últimos três' 
meses,principalmente no 
mes de maio,embora o 
governo tenha publica- 
do que a inflação do 
mes de abril tenha bai 
xado. Papel agüenta to 
do desaforo,Publicar ' 
que a inflação caiu e 
uma coisa e diaer-se ' 
que  tudo subiu cada vsz 

à IIM HI ■ a 
I s* w 

Pi m U&MQ 
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MM 

Enquanto no Oentro uma 
carteira de identidade cu^ 
taülSAjfyno posto de espedi 

^,,4     i      .      j.^. cão do Parque chegou a eus mais e outra diferente.   Jar|ca^  q 

0 fato foi levado ao 
conhecimento do superior 
deste orgao da polícia, e 
logo depois,foi corrigido. 

. Os funcionários conti- 
nuam trabalhando no    mesmo 

Pode o ministrl) dizer o 
que bem Í3itende,o im - 
portante e que o povo 
sabe que a cada dia    a 
panela vai ficando mais   local.  ^gora,o problema que 
vk^-ta r.  r,r^+-« A^ ,-,~,v,™     existe e que diariamente a vazia a ponto de embor     p6nas deZ carteiras são ex 
car« pedidas e as pessoas      que 

0 Salário de fome( mi     Proouram o posto são    numa 
nimo)   subiu,todavia    o    m«diá de 30, 
trabalhador já vinham 
taça e nao deu par§ de, 
safogar,pelo contrario 
se afogou mais ainda. 
Assim continua o tra- 

balhador brasileiro der 
ramando seu suor e dan 
do seu  sangue para    as" 
multinacionais,seus pa Até agora nenhuma auto 
trões e aos figurões a ridade se manifestou com 
cionistas das grandes relação ao mal-estar que 
empresas. esta Causando o mdu-cheiro 

vindo da fabrica de    fari- 

0 MAk-CMfÈfí 
■ es?-* 

T£$R   ^UC   ÍWJP^K. nha dxe ossos,situada    pro- 
Ninguem sabe ate    que ximo a üEEIAS.  Wem mesmo  ' 

ponto pode ir tudo is-   os políticos abordaram o a^. 
so,mas todos esperam   ' sunto uma vez  sequer.     , 
por mudanças    urgentes 0 maL-cl^eiro ja esta a 
na política econ'àmica. tingindo ate  o BELA VISTA. 
incluindo-se«SALARIOS' segundo comentam algumas   * 
JUSTOS e controle    dos pessoas.E iam maL-cheiroin- 
produtos e não    acordos terbairro. 
de cavaleiros ^ue        e Tendo em vista que não' 
uma tapeaçãoja descober. aparece nenhuma    providen- 
ta e nao cola mais, cia por parte das    autorl- 

Francisco Leite dades competentes   (    que.., 

ainda nao tiveram o des 
prazer de sentirão che- 
iro), as populações do' 
Parque, Areias e Saci 
devem tomar uma atitude 
como fazer um abaixo-as. 
sinado pelo fim do chel 
ro, ou melhor, do mati- 
cheiro. 

NO 
No dia 31 de maio,rea 

lizou-se no fl.S.Ü. um 
show musical com a par 
ticipação de composito- 
res e cantores popula- 
res de Teresina. O^espe 
táculo coberto de êxito 
foi promovido pelo gru 
po Onda Viva do Parque 
Piauí, com a colabora - 
çao de outros Jovens.A- 
pesar do shçw ter sido 
de um bom nivel, a recej 
ptividade não foi tanto 
o que se esperava^ isto 
pçrque a moçada naò es- 
ta acostumada com promo 
ções desta natm^za.Mas, 
por outro lado, e pensa 
mento do grupo Onda Vi- 
va e também do grupo Al. 
ternativa corff'eãlía"^ini. 
ciativa.        eil.it.   '   k, 

m m 
r Si 
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Má n^J 

Parque Piauí- 
Estão em franco andamen- 

to os trabalhos âe pre - 
paraçao do 62 festival de 

música Popular do Parque 

piauí-FESPAPI. Para este 

fim foi formada uma co- 
missão por pessoas da co. 
munldade.Bspera-se^ que 
o evento não sala como 

promoção de entidades ' 
■governamentais,que nunca 
'promoveram coisas    deste 

tipo, 0 FESTIVAL foi a 
primeira (e continua seji. 

do)experiência no senti- 

do de Incentivar e desco_ 

brir valores da Terra, 

Alias,poder-se-la deno- 

mina-lo FESTIVAL DE MUSI 

CA POPULAR DO PIAUÍ. 

ti  ^ 

PREPARAHBO 
0 FE ST &iO 
PARQUE slO JOÃO- 
O grupo de evangelho 
"A CAMINHO DE CRISp^SS- 

ta trabaUaando para con.g. 

trulr a capela para que 

nela seja realizado o 

primeiro festejo da Comu 

nldade em louvor ao BOM 

JESUS.' 

E A&ORA,305É? 

LOURIVAL PARBNTE- 
0 prefeito resolveu a- 

tender a reivindicação do 
povo,que era terminar de 

calçar as ruas 8,15 de No- 
vembro e l,mas para a Infe 

llcldade geral ele alegou' 

que a Prefeitura nao dls.)- 

poe de dinheiro, 

IGREJA 
CONCEDE tegRA 

Km 7 - 
A Igreja Católica cedeu 

o terreno e as autoridades 
o estão preparando para qm 

logo,as famlU.as da favela 

AMIZADE possam construir ' 

suas casas. Varias entldâ*** 
des.ja se comprometeram de 

dar o material,dentre elas 

a secretaria do trabalho , 

atravez do CjS.Ü, do ^aique 

Piauí,A Paroquia esta dan- 
do total assistência por 
meio do padre  Luis. 

CONSTRUÇÃO     \ 
COHTINUA     j 

BELA VISTA 

Demostrando grande for-j 

ça de vontade a Comuni- 
dade do BELA VISTA rei- 

niciou a construção    da; 

sua Igreja, 
O tempo em que estive; 

ram parados os trabalho,-* 

a comònidade estava an-f 

gari and o fundos para ai 

construção por meio dej 

leilões e dízimo. 

POSTO MEDICO 
ANGILIn - 
A Comunidade do Angi- 

lin ofereceu um local * j 

para a construção do! 

POSTO MÉDICO,cabe a Pre| 

feitura agora cumprir oi 

prometido. 

nv^WÊMk 
i jü \ 
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TEL § I L 
il? FAVELAS 

FOEIALESA:Fortaleza,a ei 
dade  sede do X Congresso 
Bucarístico Nacional a se 
realizar de 9 a 13 de Ju- 
lho deste ano,tem 1      mi- 
lhão de,Habitantes,mas    já 
conta com 117 favelas, na 
maioria formadas por    ml- 
grantes^do Interior, 
"Gostaríamos de despertar 
a^atençao de nossos ■   Ir- 
mãos ricos para a realida, 
âe  sofredora de nossos iF 
mãos pobres,afim de aju - 
da-los a superar este    a- 
blsmo escandaloso^      para 
quem se diz cristão"-  sao 
palavras de Dom Aloísio , 
pastor daquela arqul^loce 
se.  B Ele continua^"Wao e 
possível ser cristão-  au- 
têntico, esperançoso de u- 
ma vida melhor,e continu 
ar assistindo impassível 
aos mecanismos Injustos   ' 
que gçram tanta dor e  tan 
tas lagrimas em pessoas T 

que tem a mesma dignidade 
e^ nobreza"  (CIC). 

íltDÍOS 
ASSASSINADOS 

0s dois índios guajajara 
mortos em 26 d§ fevereiro 
na fazenda Xope,em Barra 
âo Corda (Maranhão),foram 
trucidados pelos fazende- 
iros,afirma nota distribu 
Ida pelo CIMI desmentindo 
portanto a versão da Funa 
i,segundo a qual os indí^ 
geças morreram em conse - 
quencia de   "rixa antiga". 

Os índios Mateus e Moa - 
cir,os dois lideres mais 
velhos do grupo-diz o CI- 
ME-foram amarrados e leva 
^05 pela Polícia ^ilitarT 

ate a fazenda e,Ia,barba», 
lamente assassinados e jo. 
gados no rio". 

A causa da morte^dos li- 
beres foi a invasão deter 
Vitorio pelos brancos quê 

atiraram quando se aproxl 
mou um grupo de Índios e 
no enfrentamento morreu ' 
um branco. 

Os guajajara temiam um a 
taque e foram ao local \ei" 
o que os fazendeiros pre- 
paravam, 

Houve novo enfrentamento 
e algups brancos pediram' 
ajuda a Polícia.No caminhe» 
de volta,os policiais en- 
contraram dois índios que 
não haviam participado da 
briga e prenderam-nos. 

Eram Mateus e Moaclr,que 
levados aos fazendeiros , 
foram mortos,(Ciec-SP) 

A VIOLE MCI A 
OAS ' 

iNlUSTiCAS 

SSO LUIS:A assessoria de 
imprensa da arquidiocese' 
de São Luís do Maranhão , 
distribuiu uma nota oficí 
al,n{| qual analisa bem a 
fyndo o problema da vio - 
lencia em nossa sociedade 
Deixa bem claro que,para 

dêfender-se,a população 
nao sabe mais o que faze^. 

A nota esclarece que h^ 
uma"violência mãe" que e 
a violência estrutural da 
nossa sociedade, velada per 
uma campanha intensiva • 
contra a violência das ry. 
as,mas a verdadeira res - 
ponsavel pela desordem a- 
tual. 
"Trata-se da violência ' 

contra as massas explora- 
das e marginalizadas: a 
VIOLÊNCIA contra a metade 
da população brasileira ' 
que recebe apenas 11% da 
renda nacional,enquanto 
67% da mesma renda vai pa 
ra os 2.0% mais ricos: ã" 
violencie contra os ASSA- 
LARIADOS que recebem ven- 
cimentos 100.200 ou ate 
300 vezes inferiores    aos 

vencimentos de  seos pa v 
patrões:a VIOLENGIS con 
tra o pequeno proprieta--) 
rio da terra e o agriculj 
tor,ambos expulsosjio     'j 
campo e  sem condições de! 
integração nas cidades  5 
A VI0L3NGIA que contri - 
bul o fato de  se fazer   ' 
orçamento da União    para 
1980 em que apenas ki2B 
por cemto^dos recursos 
do Pais  sao destinados  ' 
para a Educação,  quando 
se  sabe^que ha no Brasil 
25 milhões de menores a- 
bandonados,.. 

A nota finaliza afir - 
mando que"e esta a vio - 
lencia profunda e oculte 
que faz definha^  o nosse 
povo,sendo também esta a 
violência que deve  ser 
combatida a curto yinedlc 
e longo prazo,a fim de e 
vitar que o País se  tra i 
tranforme numa p^aça de 
guerra,entregue a espi- 
ral vertifinosa da vio- 
lência" (cie) rr~r- 

AÚUÜ 

lÍLL 
b*m í: 

SEM TERRA 

BELO HORIZONTE: Em na. 
meros absolutos,MINAS ' 
GERAIS e o Estado que ' 
tem mais bolas-frias no 
Brasil.Em 1916 eram um 
milhão e oitocentos mil 
o que eqüivalia a 72% 
dos trabalhadores ru- 
rais ÍUC) 



PREPAREMOS 

A VISITA DO PAPA 

O Papa no Brasil 

Como nos preparamos para receber o Papa? 

O que o Papa espera encontrar no Brasil? 

• Arcos triunfais? 
• Faixas nas grandes avenidas por onde vai passar? 
• Praças enfeitadas? Monumentos? 
• Cartazes e a sua fotografia em todas as paredes? 
• Muitas lembrancinhas. .. cartões... chaveiros,.. 

copos.., cinzeiros... com a sua fotografia? 

Será isto que o Papa espera encontrar? 

Para nós que acreditamos 
que o Papa é o Represen- 
tante de Cristo, o Suces- 
sor de Pedro, nosso Pai na 
fé. sinal de união entre os 
que querem pertencer à 
Igreja de Cristo, nossa pre- 
paração deve ser diferen- 
te. Certamente cada um 
se esforçará para criar um 
clima de acolhida ao Papa, 

A igreja 

João Paulo ii — como 
Cristo — espera que a 
Igreja do Brasil seja uma 
comunidade viva, no teste- 
munho da fé, na comunhão 
de vida, no serviço aos 
irmãos. 

Esse é o clima, o am- 
biente, que cada um de 
nós procurará preparar pa- 
ra a acolhida do Papa. Cli- 
ma de oração, caridade, 
abertura! 

DIA S DE Julho 
0  PAPA 
pAUet$$f PBLO 

PiAUi'. 
tjUTBk&SiMA. 


