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	 A	 fotografia	 segue	 nas	 mais	 variadas	 direções,	 suportes,	 formatos	 e	
os	 diversos	 processos	 de	 captação	 da	 imagem	 derivados	 da	 técnica	 e	 da	
tecnologia	fotográfica	que	se	unem	a	estratégias,	recursos	formais	e	conceituais	
derivados	 do	 digital.	 O	 jornalismo	 opera	 uma	 reconstrução	 da	 realidade,	 o	
que	 supõe	 um	 processo	 de	 seleção,	 curadoria	 que	 exige	 uma	 busca	 plena	
pela	 ética,	 logo,	 a	 ética	 no	 jornalismo	 está	 relacionada	 aos	 critérios	 que	
norteiam	 essas	 escolhas.	O	 fotojornalismo	 como	 um	gênero	 da	 fotografia	 têm	
como	 objetivo	 passar	 uma	 informação	 clara	 e	 concisa,	 através	 da	 imagem	
fotografada	 que	 também	 está	 relacionado	 com	 a	 (re)construção	 da	 realidade,	
o	 compromisso	 éticojornalístico	 e	 a	 democracia	 na	 ação	 diária	 do	 seu	 fazer.
 
	 Como	 cidadãos	 em	 meio	 aos	 desafios	 provocados	 pela	 desinformação	
constantes	advindas	das	fakenews,	torna-se	urgente	uma	tomada	de	consciência	
no	 que	 diz	 respeito	 a	 qualidade	 da	 informação	 produzida	 em	 nosso	 contexto	
o	 que	 nos	 faz	 compreender	 que	 o	 direito	 à	 comunicação	 passa	 não	 só	 pela	
liberdade	de	expressão,	pela	ética	e	pelo	respeito	na	divulgação	de	informação	
e	 opinião,	 como	 também	pela	 qualidade	da	 informação	 e	 compreensão	 crítica	
das	informações	e	opiniões	em	circulação.	Podemos	pensar	nos	diversos	tipos	de	
jornalismo	que	nos	ajudam	na	defesa	de	uma	informação	autêntica	e	ética	como	
acontece	no	jornalismo	comunitário	que	mobiliza	socialmente	uma	comunidade,	
grupo	social	na	produção	consciente	e	engajada	sobre	seu	contexto	e	auxilia	na	
desconstrução	de	estereótipos,	que	permite	atuar	na	 reconstrução	de	 imagens	
positivas	pela	voz	ativa	de	seus	moradores	(como	é	o	exemplo	do	bairro	do	Benguí).	
 
	 Fred	 Ritchin	 (Reitor	 Emérito	 do	 International	 Center	 of	 Photography	
School)	diz	que	o	“reerguimento	e	futuro	sucesso	do	fotojornalismo	dependem	
em	bom	grau	de	 sua	própria	capacidade	de	 se	 repensar”	e	neste	 sentido	está	
revista	 elaborada	 coletivamente	 com	 os	 moradores	 do	 bairro	 do	 Benguí	 que	
participaram	 da	 oficina	 de	 Fotojornalismo	 promovida	 pela	 Secom,	 TerPaz	
Governo	 do	 Pará	 (de	 14	 a	 17/09/2021)	 teve	 o	 	 intuito	 de	 construir	 imagens	 e	
textos	feitos	por	e	pela	comunidade	que	mostram	sua	mobilização	social,	anseios	
por	 transformação,	 olhares	 e	 vozes	 singulares	 que	 apresentam	 a	 importância	
da	 imagem	 a	 partir	 de	 suas	 diversas	 realidades	 e	 resistências	 a	 serviço	 da	
informação	cidadã	e	responsável,	como	um	veículo	de	comunicação	comunitário.

-	Rafael	Fernando,	Instrutor	da	Oficina.



Mulheres	do	Benguí	na	construção	de	
parcerias	na	luta	contra	a	violência	e	
para	a	saúde	mental	da	mulher.

A	Importância	do	terceiro	setor	no	
Bairro	do	Benguí:	Levando	educação,	
entretenimento	e	esperança	para	as	
famílias	do	Benguí

Moradores	da	rua	São	José,	entre	São	
Clemente	e	rua	José	Ribamar	do	Bairro	
do	Benguí	denunciam	constantes	
alagamentos.

Caso	de	descarte	de	lixo	a	céu	aberto	na	
rua	do	Japonês	se	torna	uma	triste	rotina	
no	Benguí

“BENGOLA”	e	o	Transporte	Público.	
Usuários	do	transporte	público	pedem	
melhorias	urgentes.	

Moradores	do	Benguí	aguardam	ansiosos	
pela	conclusão	da	obra	Usina	da	Paz	em	
Belém.

Um	olhar	sensível	para	o	Movimento	
República	de	Emaús.

Elizabeth Raiol e Pâmela Assunção

Alessandra Moreira Galvão

Jordan Kenuy e Kimberley Lanai 

Sabrina Santiago

Maria Figueiredo / Marcelo Miranda

Victória Regina / Samila Oliveira

Especial Fotojornalismo Coletivo



Mulheres do Benguí na construção 
de parcerias contra a violência e pela 
saúde mental.

	 A	fotografia	segue	nas	mais	variadas	

direções,	suportes,	formatos	e	os	diversos	

processos	de	captação	da	imagem	derivados	

da	técnica	e	da	tecnologia	fotográfica	que	

se	 unem	 a	 estratégias,	 recursos	 formais	

e	 conceituais	 derivados	 do	 digital.	 O	

jornalismo	 opera	 uma	 reconstrução	 da	

realidade,	 o	 que	 supõe	 um	 processo	 de	

seleção,	 curadoria	 que	 exige	 uma	 busca	

plena	pela	ética,	logo,	a	ética	no	jornalismo	

está	relacionada	aos	critérios	que	norteiam	

essas	escolhas.	O	fotojornalismo	como	um	

gênero	 da	 fotografia	 têm	 como	 objetivo	

passar	 uma	 informação	 clara	 e	 concisa,	

através	da	imagem	fotografada	que	também	

está	 relacionado	com	a	(re)construção	da	

realidade,	o	compromisso	éticojornalístico	

e	a	democracia	na	ação	diária	do	seu	fazer.

	 As	 parcerias	 com	 as	 	 diversas	

organizações	 sociais	 	 existentes	no	bairro	

e	com		segmentos		municipais	e	estaduais	

como	 o	 TERPAZ,	 tem	 fortalecido	 as		

ações	 	do	GMB	 	na	 luta	pela	mudança	na	

realidade	 social	 de	 meninas	 e	 mulheres	

para	 além	 do	 bairro	 do	 Benguí,	 mas	

consequentemente	 	 para	 o	 cenário	

da	 condição	 da	 mulher	 na	 sociedade.

	 A	 luta	 	 pelo	 combate	 a	 violência	

contra	 a	 mulher,	 	 tem	 	 sido	 fortalecida		

com	 	 ações	 conjuntas	 como	 	 as	 oficinas	

Elizabeth	Raiol	e	Pâmela	Assunção.



do	 projeto	 “De	 Menina	 a	 Mulher,	 Tortura	

que	 ela	 não	 atura”	 do	 	 Grupo	 de	 Teatro	

Palha,	 com	 o	 patrocínio	 da	 Embaixada	

da	 França	 no	 Brasil,	 em	 parceria	 com	 o		

Grupo	 de	 Mulheres	 Brasileiras	 	 	 em	 2019	

e	 novamente	 em	 2021,	 	 ampliando	 sua	

parceria	 com	 a	 Secretaria	 Estratégica	

de	 Articulação	 da	 Cidadania	 (Seac)

	 Na	 busca	 para	 	 proporcionar	 a	

conscientização	 e	 orientação	 sobre	 	 as	

formas	de	violências	de	gênero,	o	GMB		tem

contribuído	 com	 a	 saúde	 mental	 de	 das	

mulheres	nas	ações	das	oficinas	oferecidas	

para	as	moradoras	do	bairro		que	participam	

do	 projeto	 de	 rodas	 de	 conversa	 	 e	 das	

demais	 	mulheres	 da	 comunidade	 que	 se	

encontram	em			situação		de	vulnerabilidade	

social	 “A	 vinda	 pra	 essas	 atividades	 no	

GMB,	 nos	 tira	 da	 rotina	 e	 traz	 um	 pouco	

de	 paz,	 mesmo	 quando	 estamos	 sem

emprego.	Aqui	a	gente	não	ganha	dinheiro	

propriamente	dito	mas	conhecemos	gente	

nova,	 aprendemos	 coisas	 novas	 e	 muitas	

vezes	 ficamos	 sabendo	 de	 direitos	 que	

desconhecemos.	 Essas	 oficinas	 mesmo	

que	curtas	ajudaram	algumas	jovens	que	e	

mulheres	já	adultas	que	estavam	se	sentindo	

tristes	em	casa,	adoecendo”	(Aline	Santana	

-	integrante	do	GMB	e	moradora	do	Bengui).

	 Tratar	 da	 violência	 e	 da	 saúde	

mental	das	mulheres	 tem	sido	um	grande

	 desafio	 para	 as	 moradoras	 do	 Bengui	

mas,	organizadas	e	em	parcerias,	 	o	GMB		

tem	 reconstruído	 	 os	 cenários	 da	 mulher	

do	 bairro	 para	 	 uma	 nova	 sociedade.



A Importância do terceiro setor no 
Bairro do Benguí: Levando educação, 
entretenimento e esperança para as 
famílias do Benguí.

Alessandra	Moreira	Galvão	

O que é o terceiro setor?

 O	 terceiro	 setor	 faz	 parte	 de	 uma	

estrutura	 criada	 nos	 Estados	 Unidos,	

onde	 possui	 como	 primeiro	 setor	 o	

Estado,	 o	 segundo	 setor	 com	 instituições	

privadas	 com	 fins	 lucrativos	 e	 o	 terceiro	

setor	 são	 instituições	 privadas	 sem	

fins	 lucrativos.	 E	 mesmo	 estando	 nessa	

posição	 de	 terceiro	 setor,	 ele	 não	 é	

menos	 importante	 que	 os	 outros	 dois.

	 Ele	 (terceiro	 setor)	 é	 o	 conjunto	de	

atividades	 que	 uma	 instituição	 privada,	

não	 governamental	 e	 sem	 fins	 lucrativos,	

pratica	 na	 sociedade.	 E	 é	 o	 setor	 mais	

atuante	no	Brasil,	onde	o	Estado	não	atua,	o	

terceiro	setor	tenta	suprir	de	alguma	forma,	

com	eventos,	oficinas,	ações	sociais,	entre	

outros,	sem	esperar	um	retorno	financeiro.

	 O	 bairro	 do	 Benguí	 possui	 algumas	

ONG’s	e	instituições	privadas	que	trabalham	

no	terceiro	setor,	e	elas	iam	onde	a	mão	do	

Estado	não	alcançava	antes	da	implantação	

do	 TerPaz	 no	 bairro	 há	 dois	 anos	 atrás.	

Mesmo	 com	 o	 programa	 do	 governo	

do	 Estado	 do	 Pará,	 essas	 instituições	

continuam	 a	 exercer	 suas	 atividades	 na	

comunidade	 do	 bairro,	 e	 algumas	 fazem	

pontes	 entre	 o	 TerPaz	 e	 a	 comunidade.	

Entre	 as	 instituições	 atuantes	 no	 Benguí,	

existem	 a	 ONG	 Novo	 Mundo,	 (2008),	 o	

GMB	 (Grupo	 de	 Mulheres	 Brasileira),	 o	

Emaús	(Movimento	República	de	Emaús	–	

1970),	o	Dojô	para	Jesus	e	o	PePe	Benguí	

–	 esses	 dois	 últimos	 são	 desenvolvidos	

pela	 instituição	 Igreja	 Batista	 Jerusalém.



Como é o projeto PEPE? Quando ele 
começou?

 O	 PEPE	 (Programa	 de	 Ensino	 dos	

Princípios	 do	 Evangelho)	 é	 um	 programa	

evangelístico	que	assiste	crianças	de	4	a	6	

anos,	e	seus	familiares,	tendo	como	objetivo	

apoiar	 e	 acompanhar	 o	 desenvolvimento	

das	 crianças	 e	 suas	 famílias,	 investindo	

no	 atendimento	 educacional,	 espiritual	

e	 social	 da	 comunidade	 onde	 a	 igreja	

local	 atua.	 Estando	 diretamente	 ligada	

ao	 desenvolvimento	 da	 criança	 no	

âmbito	 educacional,	 preparando-a	

para	 ingressar	 na	 Escola	 Formal.		

	 O	programa	PePe	nasceu	em	agosto	

de	 1992	 em	 uma	 comunidade	 carente	 da	

cidade	 de	 São	 Paulo	 (Brasil),	 conduzido	

pelo	Casal	Stuart	 e	Georgina	Christine	da	

BMS	World	Mission	–	Sociedade	Missionária	

Batista	 Britânica	 –	 com	 o	 intuito	 de	 dar	

acesso	 à	 educação	 às	 crianças	 dessa	

comunidade.	Houve	uma	coleta	de	dados	

com	 100	 famílias	 para	 ver	 se	 tinha	 a	

necessidade	 da	 implantação	 do	 projeto.	

Com	 a	 confirmação,	 a	 primeira	 turma	 foi	

composta	 por	 25	 crianças	 da	 região.	 O	

projeto	 teve	 um	 bom	 desenvolvimento	 e	

aceitação	que	foi	se	expandindo	pelo	Brasil	

nos	anos	2000,	e	sendo	implantado	fora	do	

país	desde	2001,	estando,	atualmente	em	31	

países	em	três	continentes:	América;	África	

e	Ásia.	No	Brasil	o	PEPE	está	nos	26	estados	

e	no	Distrito	Federal.	Na	cidade	de	Belém	

existem	quatro	PePe’s,	(todos	coordenados	

pelo	 Pró-VIDA),	 são	 eles:	 PePe	 Pedreira-	

Igreja	 Batista	 da	 Pedreira;	 PePe	 Sideral	

–	 Primeira	 Igreja	 Batista	 Sideral;	 PePe	

Tapanã	–	Primeira	Igreja	Batista	do	Tapanã	

e	o	PePe	Benguí	–	Igreja	Batista	Jerusalém.

Por que ele foi implantado na Igreja? 
(Objetivos do programa).

 Segundo	 Rosilene	 Gonçalves 

Oliveira,	 coordenadora	 local	 do	 PePe	

Benguí,	 e	 liderança	 local	 do	 TerPaz,	 diz	

que	 “a	 Igreja	 Batista	 Jerusalém,	 situada	

no	 bairro	 do	 Benguí,	 na	 rua	 São	 Bento,	

desde	1986,	intende,	como	sociedade	civil,	

que	 a	 instituição	 tem	 uma	 função	 social	

no	 bairro	 em	 que	 está	 inserida,	 por	 isso	

busca	 desenvolver	 programas	 e	 projetos	

que	 atendam	 às	 necessidades	 dessa	

comunidade,	daí	a	ideia	de	implantar	o	PePe	

na	igreja”.	Assim	o	PePe	Benguí	existe	desde	

2011	no	bairro,	tendo	como	coordenadoria	

geral	 a	 ONG	 Pró-VIDA	 que	 desenvolvem	

nas	 igrejas	 esse	 e	 outros	 projetos	 sociais.	

Eles	 capacitam	 voluntários	 para	 atuar	

nesses	 projetos.	 A	 igreja	 desenvolve	 o	

projeto	nas	suas	 instalações	e	o	Pró-VIDA	

entra	 com	 o	 treinamento,	 orientações	

dos	 voluntários,	 sendo	 uma	 parceira	 na	

implantação	 do	 PePe	 na	 igreja	 local.

	 O	 PePe	 não	 é	 uma	 escola	 e	 a	

coordenação	 busca	 explicar	 isso	 aos	 pais	

pois	 eles	 “não	 têm	 legalidade	 para	 atuar	

como	 escola,	 existe	 toda	 uma	 legalidade	

que	vai	orientar	uma	organização	de	uma	

escola	e	esse	não	é	o	nosso	objetivo,	não	é	

essa	função	do	PePe,	a	função	dele	é	atender	

a	nossa	comunidade	com	as	necessidades	

que	ela	tem	apresentado”,	afirma	Rosilene	

Gonçalves	 Oliveira.	 A	 implantação	 do	

PePe	 na	 Igreja	 Batista	 Jerusalém	 teve	

como	objetivo	 suprir	 as	necessidades	das	

famílias	 do	 Benguí	 que	 não	 conseguiam	

ingressar	 seus	 filhos	 na	 escola,	 com	 a	

faixa	etária	de	4	a	6	anos,	no	Jardim	I	e	II.	

	 Esse	 projeto	 além	 de	 alfabetizar	 os	

pequenos	também	trabalha	com	a	criança	

valores	e	princípios	que	formam	o	caráter	

da	criança.	No	PePe	elas	aprendem	sobre	

respeito,	cuidado	consigo	e	com	o	próximo,	

com	 a	 natureza,	 aprendendo	 o	 valor	 da	



família	e	o	papel	de	cada	integrante	que	nela	

há,	 buscando	 valorizar	 esses	 papéis	 para	

que	a	criança	tenha	um	referencial	dentro	

de	casa	para	um	bom	desenvolvimento.	O	

PePe	também	ensina	a	criança	a	se	proteger	

de	abusos,	como	a	realidade	da	maioria	das	

famílias	do	programa	tem	como	 liderança	

econômica	 da	 casa	 a	 mãe,	 as	 crianças	

passam	 mais	 tempo	 com	 outras	 pessoas	

cuidando	delas,	então	o	PePe	Benguí	cria	

um	 vínculo	 de	 confiança	 com	 a	 criança	

para	 ensinar	 como	 se	 defender	 e	 que	

sempre	 vai	 ter	 alguém	que	 irá	 escutá-las.

Como era a vida da família antes do 
projeto e como elas impactadas?

 Como	dito	 anteriormente,	 a	maioria 

das	 famílias	 tem	 como	 liderança	 a	 figura	

da	 mulher,	 e	 o	 PePe	 juntamente	 com	 o	

Pró-VIDA	 investem	 em	 capacitação	 e	

cursos	 nas	 vidas	 dessas	 famílias	 para	 o	

desenvolvimento	de	renda	delas.	Também	

há	 as	 visitações,	 para	 ver	 como	 cada	

famílias	 que	 faz	 parte	 do	 programa	 está.	

De	 2011	 até	 hoje,	 cerca	 de	 40	 famílias	

já	 foram	 atendidas	 pelo	 PePe	 Benguí.

	 Uma	 dessas	 famílias	 é	 a	 da	 Beatriz	

Palhano	que	diz:	“eu	só	tenho	a	agradecer	

o	 PePe	que	me	 ajudou	muito,	 quando	 eu	

mais	 precisei	 (o	 PePe)	 me	 estendeu	 as	

mãos,	 colocando	meus	filhos	 lá,	 a	Bianca,	

o	 Marlyson,	 principalmente	 o	 Marlyson	

que	não	sabia	nem	escrever	o	nome	dele,	

então	 lá	 ele	 aprendeu	 a	 escrever,	 a	 falar	

coisa	que	ele	não	sabia	fazer	direito,	e	foi	

lá	que	ele	aprendeu	direito,	e	a	Bianca,	por	

causa	que	a	gente	pagou	escola	particular	

pra	ela	e	a	gente	não	via	desenvolvimento	

nenhum,	 e	 o	 PePe	 não,	 ele	 acolheu	 os	

meus	 filhos,	 eles	 aprenderam	 a	 orar	 a	

respeitar,	 a	 saber	 o	 que	 era	 reciclagem,	

então	 eu	 só	 tenho	 a	 agradecer	 o	 PePe”.

	 O	 projeto	 PePe	 Benguí	 impactou,	

de	 forma	 positiva,	 a	 vida	 da	 Beatriz	

Palhano,	 dos	 seus	 filhos	 e	 das	 40	

famílias	 que	 passaram	 por	 ele	 até	 hoje.

Como a pandemia da corona vírus 
afetou o andamento do projeto? E quais 
os meios que foram utilizados para 
contornar as dificuldades?

 O	 ano	 de	 2020	 foi	 um	 período	

diferente	para	todo	o	mundo,	e	infelizmente	

as	periferias	foram	as	mais	afetadas	durante	



o	tempo	da	pandemia	da	corona	vírus.	Com	

isso	o	Projeto	PePe	Benguí	também	sofreu	

com	isso.	O	projeto	iniciou	suas	atividades	

no	 começo	 de	 março,	 porém	 teve	 que	

parar	 com	 o	 lockdown	 (confinamento)	

no	 dia	 18	 de	 março	 de	 2020,	 voltando	

a	 ter	 suas	 atividades	 de	 forma	 remota.

	 Segundo	Rosilene	Gonçalves	Oliveira	

essas	 atividades	 remotas	 começaram	 em	

maio	 foram	 até	 setembro	 dessa	 forma,	

onde	 os	 familiares	 iam	 até	 a	 igreja,	 que	

abria	 em	 dias	 específicos	 somente	 para	

a	entrega	das	atividades	do	PePe,	buscar	

as	 atividades	 para	 levarem	 para	 casa	

para	 serem	 feitas	 e	 postadas	 no	 grupo	

do	 whatsapp,	 vídeos	 educativos	 também	

eram	 compartilhados	 por	 lá.	 De	 outubro	

até	 dezembro	 de	 2020,	 eles	 voltaram	

de	 forma	 presencial,	 seguindo	 todos	 os	

protocolos	de	segurança,	assim	concluindo	

o	 ano.	 Em	 fevereiro	 de	 2021	 houve	 a	

formatura	 dos	 pequenos,	 porém,	 devido	

a	 insegurança	de	ante	a	pandemia	e	uma	

das	voluntárias	teve	que	fazer	uma	viagem,	

o	 projeto	 teve	 suas	 atividades	 suspensas	

no	ano	de	2021.	A	previsão	de	 retorno	às	

atividades	do	PePe	está	para	o	ano	de	2022.

Fontes:Escola Aberta Terceiro Setor:
https://www.escolaaberta3setor.org.br/post/conceito-de-

terceiro-setor

Grupo de Mulheres Brasileiras:
https://www.facebook.com/Grupo-de-Mulheres-

Brasileiras-305495363132411/

Junta	de	Missões	Mundiais:	https://missoesmundiais.com.

br/noticias/pepe/420-criancas-protegidas

Movimento Emaús:
http://www.movimentodeemaus.org/v2/emaus/?id=118

ONG Novo Mundo:
https://www.facebook.com/novomundo.belem/

about/?ref=page_internal

Pepe Network:
https://pepe-network.org/pt/breve-historia

Politize!:
https://www.politize.com.br/terceiro-setor-o-que-e/	

Pró-VIDA: 
https://providabrasil.com/sobre-nos/onde-estamos/

Esse projeto além de 
alfabetizar os pequenos 
também trabalha com a 

criança valores e princípios 
que formam o caráter 

da criança. No PePe elas 
aprendem sobre respeito, 
cuidado consigo e com o 
próximo, com a natureza, 

aprendendo o valor da 
família e o papel de cada 
integrante que nela há, 

buscando valorizar esses 
papéis para que  criança 

tenha um referencial dentro 
de casa para um bom 

desenvolvimento.

“

”



Moradores da rua São José entre rua 
São Clemente e rua José de Ribamar no 
bairro do Benguí denunciam constantes 
alagamentos. 

Jordan	Kenuy	e	Kimberley	Lanai

 O	 fato	 ocorreu	 na	 rua	 São	 José	 no	

bairro	do	Benguí,	devido	às	 fortes	chuvas	

ocorridas	no	último	dia	14	de	setembro	de	

2021.	Moradores	relataram	que	toda	vez	que	

chove	a	rua	alaga	porque	não	existe	drenagem	

da	 água	 e	 fica	 impossível	 atravessar.	

Moradores	 improvisaram	 um	 casco	 de	

geladeira	 como	 meio	 de	 transporte	

para	 que	 as	 pessoas	 pudessem	 chegar	

até	 as	 suas	 casas.	 Eles	 reclamam	 do	

descaso	 do	 poder	 público	 com	 o	

bairro.	 E	 brincam	 “travessia	 R$3,00”.

O	grande	objetivo	é	chamar	a	atenção	do	

poder	público	para	a	situação	que	coloca	

em	risco	a	vida	e	saúde	dos	habitantes.	As	

imagens	 foram	 registradas	 com	 celular	 e	

cedidas	por	Anderson	Moraes	Alves	morador	

do	local.	Conversamos	com	um	morador	da	

área,	o	Sr.	Anderson	Moraes	Alves	de	32	anos	

morador	do	bairro	há	mais	de	10	anos.	Em	

entrevista	foi	perguntado	sobre	o	constante	

alagamento	 e	 a	 falta	 de	 saneamento	 no	

local,	respondeu	que	o	saneamento	básico	

não	há,	pois	ainda	tem	casas	que	despejam	

seus	 dejetos	 em	 valas	 a	 céu	 aberto	 e	

devido	 não	 ter	 um	 sistema	 de	 drenagem	

adequado	toda	vez	que	chove	a	rua	alaga.



Caso de descarte de lixo a céu aberto 
na rua do Japonês se torna uma triste 
rotina no Benguí.

Sabrina	Santiago

 Que	 o	 meio	 ambiente	 é	 algo	

importante	para	a	saúde	da	população	todos	

sabem.	Porém,	o	meio	ambiente	vem	sendo	

agredido	 cada	 vez	mais	 pela	maioria.	 No	

bairro	do	Benguí	a	realidade	não	é	diferente,	

pois	 os	 próprios	 moradores	 registram	 e	

denunciam	casos	como	o	lixo	a	céu	aberto	

na	 rua	do	Japonês	 -	o	que	atrai	 roedores	

e	 outros	 animais	 peçonhentos	 pondo	 em	

risco	a	vida	e	 saúde	da	população.	Como	

consta	na	imagem	da	rua	do	Japonês	tirada	

pelo	 G1	 PA,	 no	 dia	 31/12/2018,	 às	 17h29.	

Logo,	 é	 possível	 afirmar	 que	 esses	

moradores	 se	 sentem	 “esquecidos”	 pela	

prefeitura	por	entrarem	e	saírem	de	4	em	

4	 anos	 prefeitos	 que	 nunca	 interferem	

para	 acabar	 com	o	problema.	 Em	nota,	 a	

prefeitura	de	Belém	informou	que	já	iniciou	

a	 limpeza	 no	 local,	 no	 entanto,	 esse	 caso	

não	 deixa	 de	 se	 repetir.	 Sendo	 assim,	 a	

população	 deve	 averiguar	 o	 que	 pode	

fazer	para	que	não	se	agrave,	pois,	a	culpa	

muitas	 vezes	 vem	 sim	 do	 poder	 público,	

mas	a	sociedade	não	executa	o	que	deveria	

fazer	no	mínimo	para	evitar	esses	 fatores,	

como	não	jogar	lixo	nas	ruas,	não	acumular	

lixos	 em	 lugares	 e	 ter	 a	 consciência	 de	

que	 a	 culpa	 nem	 sempre	 parte	 somente	

do	 prefeito,	 mas	 sim	 dos	 moradores.



“BENGOLA” e o Transporte Público. 
Usuários do transporte público pedem 
melhorias urgentes.

Maria	Valdete	Figueiredo		e	Marcelo	Miranda

 O	 Bengola	 –	 A	 Voz	 do	 Benguí,	 de	

1987,	 na	 construção	 da	 cidadania	 em	

territorialidades	 urbanas	 da	 Amazônia	 no	

período	de	redemocratização	brasileira.	O	

Bengola	denunciou	as	omissões	do	poder	

público	 quanto	 aos	 direitos	 básicos	 de	

habitação	 digna,	 transporte,	 educação,	

saúde	e	saneamento	no	bairro	do	Benguí,	

localizado	na	periferia	da	cidade	de	Belém/

PA.	O	bairro	surgiu	em	meio	a	um	processo	

de	 conturbadas	 ocupações	 coletivas	 de	

populações	 de	 baixa	 renda	 nos	 anos	 de	

1960	 e	 1970,	 no	 eixo	 de	 desenvolvimento	

urbano	 da	 rodovia	 Augusto	 Montenegro.

O	 jornal	 serviu	 como	 instrumento	 para	

a	 comunicação	 popular	 e	 revelou	 o	

preço	 da	 participação	 dos	 moradores	 do	

Benguí	 na	 luta	 pelos	 seus	 direitos,	 já	 que	

o	 bairro	 estava	 fora	 da	 esfera	 pública	

hegemônica	 e	 da	 obrigação	 do	 Estado.	

Uma	 imprensa	 de	 baixo	 custo	 que	 se	

tornou	 crucial,	 naquele	 período,	 para	

o	 processo	 democrático	 na	 Amazônia.



 Os	efeitos	negativos	de	um	transporte	

público	caro	e	de	má	qualidade	não	estão	

restritos	à	questão	da	mobilidade	urbana.	

Prejudicam	também	outras	áreas	vitais	para	

a	vida	do	cidadão,	como	saúde,	educação,	

finanças	e	cultura.

	 “Em	 trechos	 de	 áudios	 gravados	

com	 populares	 moradores	 e	 usuários	 do	

transporte	 público	 do	 bairro	 do	 Benguí,	

podemos	 perceber	 como	 essas	 pessoas	

sente	 se	prejudicadas:	 	 	 Fátima	e	 Jaciene	

relataram	 as	 suas	 experiências	 vividas	

diariamente	 e	 pediram	 melhoria	 das	

autoridades	e	empresários	”

Como é garantido o transporte público a 

população?

	 O	 usuário	 do	 transporte	 público,	

a	 quem	 o	 Estado	 fornece	 os	 serviços	

essenciais,	encontra-se	salvaguardado	pela	

Constituição	Federal	de	1988	e	o	Código	de	

Defesa	do	Consumidor,	vez	que	a	relação	é	

atualmente	considerada	de	“consumo”.

O que é transporte público de qualidade?

	 Um	transporte	público	de	qualidade	

oferece	 segurança	 para	 os	 profissionais	

e	 para	 os	 passageiros.	 Investimento	 em	

sistemas	 de	 monitoramento	 e	 reforço	 na	

segurança	 dos	 terminais	 garantem	 mais	

tranquilidade	 e	 ajudam	a	 aumentar	 o	 uso	

do	sistema	de	transporte	público.24	de	set.	

de	2018.

Como melhorar o transporte público 

urbano

1.	Vias	exclusivas.

2.	Ônibus	com	maior	capacidade.

3.	Pré-pagamento	e	plataforma	de	

embarque.

4.	Redução	de	cruzamentos	e	prioridade	

nos	semáforos.

5.	Ultrapassagem	e	serviços	expressos.

6.	Biarticulados	e	sistemas	de	telemática.



Ideias para melhorar a Mobilidade Urbana

Solução	1:	Melhorar	as	calçadas.

Solução	2:	Ampliar	as	ciclovias.

Solução	3:	Trocar	o	combustível.	

Solução	 4:	 Usar	 os	 rios	 como	 meio	 de	

transporte.

Solução	5:	Controlar	as	novas	construções.	

Solução	6:		Bairros	Autossuficientes

“Moro no bairro do Benguí há 30 anos e 

o transporte público coletivo é péssimo. 

O poder público deveria olhar mais pelos 

bairros da periferia, pois sofremos com o 

problema de locomoção para nos dirigirmos 

aos nossos destinos diariamente.”

- Fátima, usuária de transporte público.

Qual o maior problema do transporte 

público?

	 O	 transporte	 público	 no	 Brasil	

sempre	foi	alvo	de	muitas	reclamações	ao	

longo	do	tempo.	Na	maioria	das	vezes,	as	

queixas	 referem-se	ao	 fato	de	os	veículos	

estarem	sempre	lotados,	às	condições	ruins	

dos	carros	e	à	baixa	qualidade	dos	serviços	

prestados.

Porque o transporte público é importante?

	 Quanto	 à	 mobilidade	 urbana,	 os	

coletivos	colaboram	para	o	desenvolvimento	

das	 cidades	 ao	 ocupar	 menos	 espaços	

nas	 vias	 e	 transportar	 mais	 passageiros.	

Esses	 fatores,	 consequentemente,	

contribuem	 para	 a	 redução	 dos	 níveis	 de	

congestionamentos	 no	 trânsito.23	 de	 set.	

de	2020

Quais são os benefícios dos transportes?

	 Utilizando	 o	 ônibus,	 por	 exemplo,	

você	 economiza	 nas	 despesas	 com	

gasolina,	 IPVA,	 manutenção,	 seguro,	 etc.	

A	 segurança	 também	 é	maior	 quando	 se	

utiliza	o	 transporte	coletivo,	 uma	vez	que	

os	motoristas	são	profissionais	capacitados	

para	conduzir	pessoas.20	de	jul.	de	2016.

	 Concluímos	 	 que	 mais	 uma	 vez	

a	 comunidade	 precisa	 de	 uma	 maior	

mobilização	 em	 busca	 dos	 seus	 direitos	

usando	 	 recursos	 	 como	o	 jornal	 bengola		

que	 	 existe	 até	 hoje.	 É	 outros	 meios	 de	

comunicação	 fazendo	 com	 que	 esses	

recursos	alcance	as	autoridades	cabíveis.	

Fonte:	pesquisas	no	site	do	Google.	



Moradores do Benguí aguardam 
ansiosos pela conclusão da obra Usina 
da Paz em Belém.

	Victória	Silva	e	Samila	Oliveira

 Na	última	quarta-feira	(15),	moradores	

e	 representantes	 do	 GMB,	 AMOB,	 APAC,	

EMAÚS	 e	 outras	 associações	 visitaram	 as	

obras	da	Usina	da	Paz,	em	Belém.

	 A	 moradora	 Cileny	 Regina,	

coordenadora	 do	 TERPAZ	 no	 Benguí	 e	

advogada	que	mora	há	43	anos	no	bairro	

do	Benguí,	em	Belém,	foi	uma	das	pessoas	

escolhidas	para	visitar	as	obras	da	Usina	da	

Paz,	nesta	quarta-feira	(15)..

	 Durante	a	apresentação	da	engenheira	

responsável	 pela	 obra,	 foi	 verificado	 por	

todos	os	presentes	que	são	representantes	

da	comunidade	do	Benguí	o	sentimento	de	

felicidade,	 pois	 está	 chegando	 uma	 obra	

que	vai	agregar	e	atender	todo	o	público.

 



	 As	pessoas	ali	presentes	alegam	lutar	

por	isso	desde	a	década	de	80	e	felizmente	

a	 obra	 está	 em	 andamento.	 Agora	 essas	

pessoas	 iram	 ter	 um	 local	 onde	 serviços	

vão	 ser	 prestados	 e	 vão	 ter	 uma	 área	 de	

lazer	para	a	comunidade.	Os	representantes	

afirmam	 que	 ainda	 há	 assuntos	 a	 serem	

resolvidos	 e	 esclarecidos	 e	 pendências	

a	 serem	 acionadas,	 mas	 pelo	 fato	 dessa	

obra	 ter	 previsão	 de	 entrega	 para	 janeiro	

de	2022,	 isso	ajuda	muito	e	tranquiliza	os	

moradores.	 Sem	 falar	 nas	 oportunidades	

de	cursos	de	aprendizado	e	de	palestras.	

Mesmo sabendo de alguns 
transtornos que a obra 
está causando para a 

comunidade ao entorno, 
também existe a certeza de 
que a própria empresa se 

responsabilizou em corrigir 
todas as falhas causadas 
a área onde a obra está 
sendo realizada e isso é 
gratificante, porque isso 

vai trazer um ganho muito 
grande para a comunidade 

como um todo, não só 
pro Benguí mas Parque 

verde, Pratinha, Cordeiro e 
todas aquelas pessoas que 

precisarem dos serviços 
que vão ser apresentados. 

Então pra mim, como 
moradora do bairro há 43 

anos é um sonho realizado.

“

”Cileny	Regina,	advogada	
e	coordenadora	do
TerPaz	no	Benguí.



Um olhar sensível para o Movimento 
República de Emaús.



O Emaús no tratamento sobre as 
formas de violência para além das 
questões da exploração do trabalho 
infantil

Elizabeth	Raiol	e	Pâmela	Assunção.

 Na	ocasião	da	visita		no		Movimento	

República	 de	 Emaús,	 	 a	 equipe	 do	 curso	

de	 foto	 jornalismo	 teve	 	 a	 oportunidade	

de	 conversar	 	 sobre	 o	 tratamento	 com	

as	 crianças	 e	 adolescentes	 	 de	 temáticas	

como		a	relação	da	violência	e	a	identidade	

de	 gênero	 nas	 ações	 desenvolvidas	 	 nos	

projetos		desenvolvidos		com	a		comunidade,	

bem	 como	 as	 formas	 de	 parcerias	 com	

os	 movimentos	 de	 mulheres	 no	 que	 se	

referente	 ao	 combate	 as	 diversas	 formas	

de	violência	geradas	pelas	 identidades	de	

gênero	de	meninos	e	meninas.		No	diálogo	

o	 arte	 educador	 Augusto,	 	 ressaltou	

que	 	 a	 temática	 envolvendo	 as	 questões	

de	 gênero	 	 fazem	 parte	 do	 conteúdo	

programático	 planejado	 pela	 equipe	

pedagógica	que	procura	trazer	as	reflexões	

das	 problemáticas	 	 a	 partir	 dos	 pilares	

orientadores	da	UNESCO		e	que	faz	parte		

da	 formação	 dos	 próprios	 educadores	

da	República,	 na	dimensão	do	 	 saber	 ser,		

saber	 conviver,	 saber	 conhecer	 	 e	 saber	

fazer,	 	 	 compartilhando	 experiências	 que	

são	 diferentes	 mas	 que	 permitem	 somar	

e	 compartilhar,	 acolhendo	 as	 	 diferenças



não	 apenas	 na	 questão	 de	 gênero	 mas	

em	 todas	 as	 dimensões	 da	 vida	 para	 sair	

de	uma	dimensão	 ingênua,	passando	pela	

dimensão	crítica	 	até	a	dimensão	política,	

no	 sentido	 da	 ação	 da	 alteração	 da	

realidade,	onde	cada	menino	e	menina	seja	

protagonista	 de	 sua	 vida.	 Neste	 sentido

o	 Movimento	 busca	 	 fazer	 	 com	 que	 os	

meninos		desconstruam	ideias	tradicionais	

do	papel	da	mulher	na	sociedade,	a	 fazer		

com	 que	 meninos	 e	 meninas	 	 entendam		

o	 corpo	 como	 um	 processo	 político,	

refletindo	sobre	as	formas	de	violência	que	

esse	 corpo	pode	 estar	 vivenciando	 e	que	

vão	que	vai	além		da	dimensão			trabalho,	

que	 uma	 realidade	 de	 exploração	 da	

realidade	social	de	crianças	e	adolescentes	

como	 também	 da	 própria	 família,	 	 visa	

assim		uma	formação	integral	construindo	

uma	 educação	 libertadora,	 buscando	 as	

razões	que	estão	ocasionando		violências,	

inclusive	 com	 um	 acompanhamento	 pelo	

setor	social	do	movimento.	Neste	aspecto	

deixar	 as	 mulheres	 falarem	 ocupando	

seu	 lugar	 de	 fala,	 daí	 as	 parcerias	

com	 movimentos	 como	 o	 GMB	 para	 o	

combate	 por	 exemplo,	 da	misoginia	 	 e	 aí

“quem faz essa discussão são as mulheres, 

porque a gente faz questão de fortalecer 

essa referência do lugar de fala... ... é 

importante que as mulheres venham dizer.. 

e aí a gente faz parcerias com as mulheres 

do GMB...para que a gente perceba que essa 

mulher que essa pessoa que tá sofrendo 

violência é que precisa dizer onde é que 

doi”. 

Augusto Ramos,	Movimento		Republica	do	

Emaús.	16/09/2021.



Museu de Emaús: Um ecomuseu em 
potencial

Alessandra	Moreira	Galvão

 Durante	a	visita	ao	Emaús	passamos	

por	 vários	 ambientes	 de	 atividades	

do	 movimento,	 como	 as	 salas	 que	 são	

designadas	 para	 alguns	 cursos	 (idiomas,	

informática,	 entre	 outros),	 um	 espaço	

para	 as	 pessoas,	 que	 estão	 envolvidas	

com	as	atividades	do	 local,	exerça	sua	 fé,	

independente	de	qual	seja,	uma	biblioteca	

comunitária	(Dom	Bosco)	e	também	a	casa	

do	padre	Bruno	Sechi,	esse	que	infelizmente	

faleceu	 em	 uma	 sexta-feira	 (29)	 de	 maio	

de	2020,	aos	80	anos	de	complicações	da	

Covid-19.

									Neste	espaço	-	a	casa	do	padre	Bruno	

Sechi	 –	 estão	 os	 pertences	 dele,	 todos	

do	 mesmo	 jeito,	 tivemos	 o	 privilégio	 de	

poder	entrar	 lá,	mantendo	as	medidas	de	

segurança	 devido	 ao	 novo	 coronavírus.	

No	 lado	 externo	 da	 residência	 há	 alguns	

cartazes	com	desenhos,	caricaturas	e	fotos	

do	 padre,	 ao	 lado	 esquerdo	 da	 casa	 há	

um	 carrinho	 de	 raspadinha	 que	 pertencia	

ao	 padre,	 ele	 fazia	 para	 as	 crianças	 do	

Movimento	 Emaús.	 E	 durante	 a	 visitação	

a	 esse	 espaço	 foi	 mencionado	 que	 a	

intenção	é	preservar	o	local	com	os	objetos	

do	padre	Bruno,	pois	será	um	memorial	e	

posteriormente	 o	 museu	 de	 Emaús,	 pois	

a	 história	do	Padre	Bruno	 se	mescla	 com	

a	 história	 do	 movimento.	 E	 isso	 é	 muito	



importante	 pois	 a	 história	 do	 Movimento	

Emaús	 será	 contada	 e	 preservada	 para	

as	 gerações	 que	 vieram	 a	 participar	 das	

atividades	 que	 o	 Emaús	 proporciona.

 

E	 terá	 um	 acervo	 que	 possui	 memórias	

afetivas,	 como	 o	 carrinho	 de	 raspadinha	

do	Padre	Bruno,	e	esse	mesmo	acervo	será	

cuidado	pelas	pessoas	que	trabalham	e/ou	

estudam	em	Emaús,	tudo	isso	para	colaborar	

com	o	crescimento	do	Movimento	República	

de	 Emaús.	 Esse	 museu	 tem	 uma	 grande	

chance	de	se	tornar	um	ecomuseu.

	 E	 o	 que	 é	 um	 ecomuseu?	 É	 um	

museu	 administrado	 pela	 comunidade	 da	

região	ao	qual	ele	pertence.	Esse	conceito	

foi	 criado	 na	 França	 em	 1971,	 e	 segundo	

Dominique	Poulot	o	ecomuseu	é	o	espelho	

da	 comunidade,	 para	 ela	 se	 reconhecer,	

saber	 sua	 origem,	 sua	 história	 e	 como	

ela	 está	 e	 quem	 é.	 Atualmente	 existe	



um	 ecomuseu	 na	 região	 metropolitana	

de	 Belém,	 é	 o	 Ecomuseu	 da	 Amazônia,	

situado	na	rua	Manoel	Barata	em	Outeiro.

O	ecomuseu	tem	um	olhar	sensível	para	a	

comunidade	 onde	 ele	 está,	 e	 seria	 muito	

importante	se	o	bairro	do	Benguí	possuísse	

um	 ecomuseu	 para	 que	 sua	 comunidade	

tenha	 um	 outro	 olhar	 sobre	 si	 própria.	 E	

o	Emaús	 tem	 sua	história	 alinhada	com	a	

história	do	Benguí,	e	um	ecomuseu	poderá	

aproximar	 mais	 a	 comunidade	 do	 bairro	

ao	 Movimento	 República	 de	 Emaús.	 Uma	

coisa	 que	 seria	 transmitida	 com	 isso	 é	 o	

carinho	e	admiração	que	todos	que	fazem	

parte	do	movimento	têm	pelo	padre	Bruno	

Sechi,	 mostrando	 o	 quão	 importante,	 e	

amado,	pelo	movimento	ele	era	e	é.

Fonte

http://www.belem.pa.gov.br/app/c2ms/
v/?id=40&conteudo=4689

https://citaliarestauro.com/ecomuseu-e-patrimonio/
https://funbosque.belem.pa.gov.br/projetos/ecomuseu-
da-amazonia/

https://g1.globo.com/pa/para/noticia/2020/05/29/
padre-bruno-sechi-criador-da-republica-do-emaus-
morre-aos-80-anos-em-belem.ghtml

http://www.movimentodeemaus.org/v2/emaus/?id=101

https://pt.wikipedia.org/wiki/Ecomuseu.


