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Cidades
rios de enContro • Os cursOs serãO MinistradOs pOr jOvens 
da própria cOMunidade dO cabelO secO cOM O ObjetivO de aM-
pliar seu alcance e envOlver jOvens de Outras áreas da cidade 

Artes e Inglês pela 
vida abre inscrições

Fia CineFront 2018
Cartaz traz elementos que se-
rão abordados pelo festival 

assentamento 

Assentamento 1º de Março festeja 21º de luta e resistência
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Distante 17 km do 
município de Marabá, o 
assentamento 1º de Março, 
que está localizado no mu-
nicípio de São João do Ara-
guaia, comemora seu 21º 
aniversário promovendo 
extensa  programação festi-
va para comemorar a data. 
Contando com mais de 
350 famílias assentadas, os 
mais de três mil moradores 
não abrem mão de celebrar 
a data de fundação da vila.

“São 21 anos de histó-
ria, luta, resistência e, prin-
cipalmente, produção agrí-
cola”, enfatiza Claudemir 
Pereira, um dos moradores 
e organizadores do evento. 
A festa acontece nos dias 28 
de fevereiro e 1º de março, 
com programação que in-

clui culto campal, café da 
manhã, torneio de futebol, 
exposição da feira do agri-
cultor, dentre outras ativi-
dades.

O município de São 
João do Araguaia tem como 
principais atividades, além 
da agropecuária, a produ-
ção de arroz, feijão, milho, 
mandioca e hortaliças. Os 
moradores da vila respon-
dem por boa parte dessa 
produção comercializando, 
na sede do município, o re-
sultado do campo.

“Estou no assenta-
mento desde o começo, fui 
uma das primeiras a chegar. 
Participo de tudo, acompa-
nho as reuniões, os debates 
e a organização das festas”, 
conta com orgulho dona 
Rita Pereira.

A Fazenda São Tomé, 

onde está instalada a Vila 
1º de Março, começou a 
ser ocupada em 23 de de-
zembro de 1996, mas só foi 
transformada de fato em 
assentamento no dia 7 de 
julho de 1998. 

Marcos Vinícius, 17 
anos, morador da 1º de Mar-
ço, acredita que a festa cola-
bora com a disseminação na 
cultura local. “Como repre-
sentante dos jovens do nosso 
assentamento, fico feliz em 
participar e colaborar para 
essa festa que é a principal do 
nosso calendário”, afirma.

“Convidamos a todas 
as famílias da região para 
participarem dessa festa 
que estamos preparando 
com muito carinho. Será 
um momento de alegria e 
diversão, com muita música 
e segurança”, completou. Vila comemora 21 anos com extensa programação durante dois dias

A Diretoria de Ação 
Intercultural da PROEX - 
Unifesspa lançou a arte 
do cartaz do 4º Festival 
Internacional Amazônida 
de Cinema de Fronteira 
- FIA CINEFRONT 2018, 
que acontece em abril 
deste ano. A arte do car-
taz é criação do professor 
Evandro Medeiros, cura-
dor do festival, em parce-
ria com Alexandra Duar-
te, da agência Tramateia 
Produções. 

O cartaz se inspira 
na identidade estética e 
ética do evento, como es-
paço de apresentação do 
“cinema do front”, com-
prometido com a visibili-
zação das lutas populares 
na fronteira amazônica 
e das realidades sociais 
conflituosas em outras 
regiões do País e do mun-
do, em especial na África e 
América Latina, colocan-
do em debate as conse-
quências negativas do de-
senvolvimento capitalista 
nestes contextos e as his-
tórias de enfrentamentos 
protagonizados pelas po-
pulações locais atingidas. 

Além da represen-
tação da diversidade - de 
gênero, social, política, 
cultural e ecológica - que 
marca a realidade na 
fronteira como lugar de 
vidas e não apenas reser-
va de recursos naturais e 
parques de instalação de 
empreendimentos capi-
talistas, os planos em co-
res transparentes evocam 
a necessidade das inter-
conexões entre os agentes 
do front e da resistência 
popular nos diferentes 
contextos, a necessidade 
de “globalizar a luta”.

Na arte do cartaz 
aparecem em destaque 
um indígena e um traba-
lhador rural sem-terra, 

fazendo alusão aos filmes 
que serão apresentados 
nesta edição, que abor-
dam a realidade indígena 
e camponesa na região 
sudeste do Pará e suas 
lutas em meio ao proces-
so recente e contínuo de 
“ocupação da Amazônia”, 
desencadeado pelo Go-
verno Militar durante a 
Ditadura no Brasil. 

A arte traz ainda o 
lema do festival “Nosso 
Cinema é de Bravuras 
Araguaianas”, associado 
ao ícone do rosto de Pau-
lo Fonteles Filho, o “Pau-
linho Fonteles”, militante 
comunista defensor dos 
direitos humanos falecido 
recentemente. Paulinho 
Fonteles colaborou com 
produções do cinema do 
front na região sudeste do 
Pará e participou do FIA 
CINEFRONT nos anos 
anteriores. 

Nesta edição o festi-
val lhe rede homenagens 
por sua história de vida e 
atuação política na defesa 
dos direitos daqueles que 
ele definia como os cam-
poneses do araguaia e no 
trabalho junto a Comis-
são da Verdade e no grupo 
de busca dos corpos dos 
mortos pelo exército no 
período da Guerrilha do 
Araguaia.  

Por fim, o cartaz 
apresenta as cidades onde 
acontecerão as sessões do 
festival já confirmadas 
e reafirma a parceria da 
Unifesspa com os movi-
mentos sociais na realiza-
ção de evento e sua inter-
nacionalização a partir da 
ocorrência concomitante 
com as sessões em Lima, 
no Peru, realizadas pela 
Resultados da pesquisa 
Pontificia Universidad 
Católica del Perú - PUCP. 
(Divulgação)
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Instalado na centenária 
comunidade do Cabe-
lo Seco, em Marabá, os 

jovens assistidos pelo pro-
jeto eco-cultural e socioe-
ducativo Rios de Encontro 
estiveram no município 
de Dom Eliseu na quinta-
feira passada participando 
de atividades para difundir 
a educação pela susten-
tabilidade, usando a arte 
como ferramenta de cons-
trução social. A partir des-
ta terça-feira (27), o Rio de 
Encontros abre inscrições 
para cinco novos cursos de 
mais uma de suas iniciati-
vas: o projeto Artes e Inglês 
pela Vida. Os cursos serão 
ministrados por jovens da 
própria comunidade com o 
objetivo de ampliar seu al-
cance e envolver jovens de 
outras áreas da cidade. 

Em Dom Eliseu, Dan 
Baron, coordenador artísti-
co-pedagógico do projeto, 
encabeçou uma mesa de 
debates sobre Revitalização 
das Áreas de Preservação 
Permanente, na Câmara de 
Vereadores daquele muni-
cípio, destacando a inicia-
tiva da secretária do Meio 
Ambiente local, Bernadete 
ten Caten e equipe de tra-
balho pelas ações de resga-
te e preservação dos rios e 
nascentes da região. 

“Citei os extremos 
climáticos que estamos vi-
vendo aqui em Marabá e as 
enchentes inéditas na Fran-
ça, Alemanha e em Santa 
Catarina que vivenciei nos 
últimos meses de viagem. 
Em 2017, o projeto recebeu 
cartas com relatos tocantes 
de parceiros nossos nes-
ses países sobre incêndios 
devastadores na California 
(EUA) e a seca gravíssima 
em Cape Town, na África do 
Sul. Este desequilíbrio am-
biental extremo é causado 
pelo modelo de desenvol-
vimento predador adotado 
pela maioria dos países no 
mundo. E sobretudo pela 
industrialização da Ama-
zônia, evidenciada pelo ca-
tástrofe ambiental ocorrida 
em Barcarena na semana 
passada”, afirmou. 

Baron também disse 
que em visita feita em ja-
neiro a Frankfurt, na Ale-

manha, pôde perceber as 
semelhanças dos projetos 
desenvolvidos em cerca de 
1.500 cidades sustentáveis 
na Europa com o projeto 
Municípios Verdes, no Pará, 
a exemplo de Dom Eliseu. 

“Em Auckland, nos 
EUA, visitamos o Povo Mao-
ri que realizam um trabalho 

modelo de resgate das nas-
centes do Rio Amaru. Em 
todos os países por onde 
passei, conheci alguns dos 
20 milhões de refugiados 
climáticos que o mundo 
vai produzir até 2030. Mas, 
ainda há tempo de reverter 
ou minimizar esse impacto, 
adotando medidas como 

a de vários municípios no 
Pará já tomaram, com ini-
ciativas corajosas e respon-
sáveis”, destacou Baron. 

Algumas autoridade 
locais, como o prefeito de 
Dom Eliseu, Ayeso Gaston 
Siviero, participaram do 
painel apresentado por Dan 
Baron durante o encontro 
de lideranças. “Sem apon-
tar o dedo ou acusar quem 
quer que seja, destacamos 
nessa apresentação como a 
cidade de Dom Eliseu pode 
protagonizar mudanças que 
vão impactar e influenciar 
outros municípios da região 
e do estado”, explicou.

“Comunidades e go-
vernos no mundo, com-
prometidos com a susten-
tabilidade do futuro, vão 
reconhecer a liderança do 
Dom Eliseu na geopolítica 
da região. Mas que isso, vão 
querer investir na cidade, 
sabendo que qualquer ini-
ciativa que ajude a promo-
ver uma Amazônia susten-
tável, garante o ‘bem-viver’ 
do planeta”, completa. 

Uma das propostas 
apresentadas na ocasião foi 
o projeto para a instalação 
de placas de energia solar 
nas escolas do município 
para torna-las menos de-
pendentes da energia elé-
trica convencional. (Da Re-
dação, com informações de 
Dan Baron) 

As inscrições 
para o cursos do pro-
jeto Artes e Inglês pela 
Vida seguem até o dia 
3 de março e as aulas 
tem início no dia 5 
do mesmo mês. Cada 
curso tem a duração 
de dois meses e in-
cluem duas oficinas 
por semana: de dança 
(para jovens e mães), 
violão, percussão, áu-
dio visual e inglês (aci-
ma de 17 anos). As va-
gas são limitadas. Mais 
informação, entrar em 
contado com a arte 
educadora Manoela 
Souza pelo WhatsAap 
(91) 8847 8021.

Saiba +

Baron celebra a liderança do município verde Dom Eli-
seu na audiência pública realizada na semana passada

Camylla Alves do coletivo AfroMundi Juvenil apresen-
ta dança afro-brasileira na praça de Cabelo Seco

Formada dentro do projeto Rios de Encontro, hoje Évany 
Valente ensina violão para adolescentes no Cabelo Seco
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