Am iv

ml

"XEZINHO' RRPVA DE AMOR: MAIOR:
NAO HA DO QUE DOAR A V/DA
PELO iRhAÂO. ■ -

"NINGUÉM TEM MAIS AMOR DO QUE AQUELE
OUE DÃ SUA VIDA PELOS SEUS AMIGOS".

Companheiros, pescadores do nordeste.I
:

Este número de nosso boletim inaugura o quarto ano de sua existência.
6 ífiME vem contribuindo muito paras
--despertar os pescadores do nordeste para seu valor de gente,
rv.xoo í-;dè pessoas humanas, de filhos de Deus?
- unir os companheiros em sociedades de ajuda mútua;
- levá-los a defender seus interesses e direitos.
,.„,;.
... ^ .Isto nos anima a continuar enviando para voties as nossas mensagens e notícias.
icJo último número de 1975,. tivemos de anunciar a morte-repentina de xim
dos nossos companheiros mais conscientes e mais dedicados à classe dos
pescadores:
MANOEL AMARO DO NASCIÍ4EMT0 - "NEZINIIO"
0 falecimento de NEZINHO foi uma perda grande para todos nós,
principalmente para Ponte dos Carvalhos, onde vivia e lutava com e pelos
seus companneiros, como também para o movimento regional dos pescadores
que tinha em NEZINHO uma coluna forte.
Mas, seguindo o conselho do Apóstolo Paulo ( 1 Tess. 4,13), não queremos ficar"tristes como aqueles que não tem esperança".
A vida e a luta de NEZINHO nos dão a esperança bem fundada de que ele
continue vivo, perante Deus,, vendo-O face a face.
■ Também tístá vivo entre nós, pois, seu testemunho marcou e continua
marcando fortemente aqueles que o rodeavam.
NEZINHO continua vivo na sua obra.
NEZINHO tinha profundas convicções religiosas e procurava viver a
•mensagem do Evangelho de Jesus Cristo; Isto nos levou a escolher um
trecho evangélico j, á base do qual vamos apresentar um pouco da vida e
do testemunho de NEZINHO?
' >
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EVANGELHO ffB J-ESU3-..CRiaTQ,.NAR^DO POR MARCOS

( 6, 30 - 44);

:

.:i C-

" Os apóstolos--vo-1 taxara..a.,contaram a Jesus tuclo o que tinham feito
e ensinado. Havia ali tanta gente, chegando e saindo, que Jesus e seus
discípulos não tinham tempo nem para comer. Entcão Ele disses
- Venham. Vamos sozinhos de barco a um lugar desertcr; Muitas pessoas,; porém, viram guando saíram e perceberam que eram eles. De todos
os povoados, muitos correram pela margem e chegaram lá atiteiã deles.
Quando;Jesus-saiu.do barco, viu a multidão e teve pena daquela gente,
porque pareciam ovelhas sem pastor. E começou a ensinar itiuitas coisas.
Já estava ficando tarde, quando os discípulos vieram a Jesus, e
disseram:
■ ■
■■. i.- ■ '.■■-..
...'- Ê:mu<ito tarde, e es t<.j. lugar é deserto. Mande essa gente embora.
Que comprem nesses sítios e povoados alguma coisa para comer.
Mas Jesus respondeu
. : o.. L -irPêem vocês mesmos comida para elas.
-b Senhor ^cha-'que nodemo.s. ir e comprar milhares de cruzeiros de
pão para eles?; - perguntaram os discípulos.
Jesus respondem
" •
- —
- Quantos pães vocês têm? Vão ver.

._
— .,
;

Os discípulos foram ver., e disseram;
:

-- Cificò pães edois peixes..• -■

., ..:,_,

_;

Jesus então mandou o ;oovo sentór-sti em grupos na grama verde,
Todos se sentaram em grupos de cem e dcv Cincoenta. Al Jesus pegou ps
cinco pães e os dois peixes, õihou para o céu, e agradeceu a peus.
Depois partiu os pães e entregou áos discípulos para distribuírem ao
povo. E também dividiu os dois peixes para todos. Todos comeram e ficaram satisfeitos, E os discípulos recolheram ainda doze cestos cheios
de pedaços-:.de pão e de peixe, Foram cinco mil homens, que comeram dos
pães1*.
Vamos ãs explicaçõess
OS apóstolos tinham voltado de muitas andanças e pregações. Queriam
descansar ria companhia de Jesus. Por isso pediram a Ele que despachasse
O pOVO.

.. •.,:.

MAS, CRISTO EXIGIU AINDA MAIS SACRIFÍCIOS,
EM BENEFICIO DO POVO.
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NEZIMHO compreendia e cumpria esta exigência de Jesus. '*aA
Compreendia que era necessário sacrificar seu tempo e suas forças
para o povo poder crescer.

L

Fala uma pescadeira de Ponte dos Carvalhos;
"Quando voltava ãs duas e meia da tarde do trabalho, não almoçava
direito,- em pê mesmo, tomava um lanche rápido e se lançava logo
nas campanhas".
Diz outra pescadeira;
"Trabalhava em equipe, sacrificando noites de sono".
Deus estava na vidapde MEZimiO, porque se sacrificava por amor ao povo:
"ONQE HA AMOR E CARIDADE, DEUS ESTA"
JESUS MANDOU APROVEITAR AQUILO QUE 0 POVO TINHA;
CINCO PÍES E DOIS PEIXES.
Com tão pouca coisa e cem a colaboração dos apóstolos, Jesus fez
aquele prodígio.
,%,.,,
NEZINHO também valorizava aquilo que o povo tinha; valorizava e
fazia o povo descobrir;
■?.&.'■■■
'-

suas capacidades de trabalho,
7
o desejo de melhorar de vida,
•'.
seu jeito de se organizarryr. .
. ■■•■juí
os poucos recursos materiais que tinham.

Diz um colegaV '

■-' ''
:L!

^

,

„;■", r

.- ,..,

"NEZINHO não fazia aa coisas,-sozinho,;;fazia com os outros".
Uma pescadeira;

, w-.••,

;■■:

Ií-

"NEZINHO levava a gente a trabalhar para o bem de nós mesmas; ele
tirava o embaraço e o acanhamento da gente, fazendo-nos lutar e
falar, ate nas repartições públicas e com às autoridades".
JESUS MANDOU OS APÓSTOLOS ORGANIZAR O POVO
EM GRUPOS.
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"NEZINHO também sabia que o povo só podia crescer em grupos organizados, porque, em grupos,, o póVo aprende a;
. - pensát e refletir sobre sua vida e seus problemas,
- assumir responsabilidades,
• respeitar os direitos dos outros,

- dedicar-se aos outros,
JV

- trabalhar em equipe,,
Por isso:

-,»i ■

'

Em 1961;
NEZINHO ajudou a fundar o
CENTRO SOCIAL DE PONTE DOS CARVALHOS
Duas vezes, NEZINHO foi eleito Presidente deste Centro. Com os
sócios do Centro e cora o povo, organizou campanhas de saúdes
- exames de' fezes",
- construção de fossas e banheiros,
- combate ao lixo nas ruas.,.
Organizou-aulas de corte e costura
:■'■■'■''
•- curso de motorista.
Levou o povo a tomar consciência da necessidade de tirar seus
documentos pessoais e profissionais., conseguindo das repartições públicas facilidades de pagamento.
Para que o povo compreendesse a necessidade do trabalhar em equipe
e com espírito de luta , NEZINHO lançava-se nos trabalhos mais duros
com o povos
- cavando os alicerces do Centro Social, da Igreja Paroquial e da
Capela de Santa Luzia,
:.-:-.
—
- trabalhando de enxada, na construção do viveiro dos pescadores,
- carregando material de construção,
- andando de casa em casa, fazendo campanhas.
- Em 1966;

.:>

NEZINHO ajudou a fundar a

.: - '

; ;

SOCIEDADE BENEFICENTE DOS PESCADORES
DE PONTE DOS CARVALHOS
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Uma das pxinctp&í^àiâ^íiãéâjÈB.^immtm sociedade era o combatre ã' poluição
dos rios Pirapama e Jaboatão, pelas indústrias.
_.NEZINHO .tinha a. preocupação de conscientizar o povo era torno dás
conseqüências da, poluição s„ ■, ■■..::; ....
^_- i:lLi±2.—^i~^~^^í^~--- '""
- Organizava abaixo-assinados dirigidos as autoridades competentes.
- formava comissões para entrar em entendimento com as autoridades.
Sob
a presidência de NEZINHO, a Sociedade Beneficente construiu um
viveiro, a fim de compensar um pouco a; falta de peixe quê morria nos
rios, por causa da poluição.
A construção do viveiro era vim exemplo de trabalho em grupos. ;;;
- Em 1973;
Ainda sob a presidência de WEZJNHO, os pescadores de Ponte dos
dos Carvalhos resolveram fundar a
.
. , -*,.-rPONTEPESCA
A PONTSPESÇA ê um grupo de ajuda mútua, com as seguintes
finalidades;
-- dar aos pescadores um lugar certo para a venda de seu pescado
(peixaria),
- ajudar os pescadores a adquirir material de pesca,
- aos poucos, criar condições para que os sócios tivessem participação no lucro da venda do pescado.
,,. ,v ;
;;-.
A PONTEPESCA chegou a instalar a peixaria, com balcões frigoríficos.
NE^INHO, poucas semanas antes de sua morte, com a ajuda financeira
de terceiros, conseguiu adquirir um barco motorizado para pesca-em alto
mar.
No mesmo tempo de organização da PONTEPESCA, NEZINHO formou um

GRUPO DE PESCADEIRAS
Eram mulheres marginalizadas e sem esperança de melhorar de vida.

Diz uma delas:
"A gente sô andava de cabeça "baixa, sero esperanças;
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Ele fez a gente levantar a cabeça e começar a lutar"

Quando as pescadeiras perderam seus mocambos pelas chuvas e tempestades^do inverno de 1973, NESINHO levou-as a se organizarem em torno da construção de cinco casas

de tijolo. Elas tiveram coragem de

assumir tremendos sacrifícios;

., , ,,

-carregando tijolos, telhas e madeira,
- cavando os alicerces e as fossasf

; • :.^í •

, - pregando a madeira do telhado.

; .n,j

As pescadeiras falam ainda de outra vantagem que NEZINHO conseguiu
para elas;

"Elej conseguiu matricular a gente no sindicato,
para a gente ter direito aos benefícios do PRORURAL".

Como acontece freqüentemente, quando alguém se dedica tanto ao povo,
NEZINHO sofria críticas e zombariasí
Uns diziam que ele era um bobo,

..
-. ;

-'

Outros fofocavam:
"NEZINHO é üm sabido? ele faz todas essas coisas para tirar vantagens
para ele; ele não faz tudo isso, sem ganhar nada".

Mas não era NEZINHO que procurava vantagem pessoal.; apareciam politiqueiros que queriam meter-se nos trabalhos e nas organizações, para
se aproveitarem delas.

Afirma uma pescadeiras

"NEZINHO agia como homem?
era forte;

defendia a sociedade com força e sem temor"

- 6 -

" OS APÓSTOLOS VOLTARAM E CONTARAM A JESUS
TUDO O QÜE TINHAM FEITO"

JESUS FAZIA REVISÃO DOS TRABALHOS COM OS APÓSTOLOS.
APROFUNDAVA O SENTIDO DOS TRABALHOS, DENTRO DO
ANÚNCIO DA VINDA DO REINO DE DEUS,
DAVA NOVA BAGAGEM AOS APÓSTOLOS, PARA OUTROS
TRABALHOS E OUTRAS PREGAÇÕES.

NEZIWHO também buscava força para seus trabalhos:
- nas reuniões da Comissão Central da Operação Esperança,
sob a orientação do Arcebispo Dom Helder Câmara,
- nos encontros estaduais e regionais dos pescadores,
- na equipe coordenadora do movimento de " 0 LEME".
Nessas reuniões, juntamente com seus companheiros.
Revisava seus trabalhos e procurava aprofundar o sentido evangélico
de toda a sua luta em prol do cruscimento do povo pobre e humilde.

Terminamos com a palavra da uma das pescadeirass
" SE NAO FOSSE ELE,
NADA TINHA NA MINHA VIDA".'

E você caro companheiro?
Quer prestar sua homenagem

a NEZINHO?

Entre na mesma luta pela promoção e libertação de seus colegasl!!

QUE NEZINHO TENHA AGORA SEU MERECIDO DESCANSO
JUNTO A SEU IRMÃO JESUS CRISTO LIBERTADORA

