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Estimado Irmão e amigo(a): 

Estive visitando Porto Velho de 21 a 26 de março. Para além de encaminhamentos 

administrativos na sede no nosso Distrito Marista da Amazônia e do encontro com os Irmãos e 

colaboradores, pude me deparar com a difícil 

realidade da cheia do Rio Madeira. Contemplei 

o rio em seu leito muito alargado, e as muitas 

ruas, comunidades e repartições alagadas no 

centro da cidade de Porto Velho.  

Visitei pessoas abrigadas em alguns dos 

vários centros que as acolhem e pude me 

informar sobre várias situações de alagamento 

de outras cidades e comunidades inteiras ao 

longo do rio. Isso sem falar dos outros 

transtornos causados ao longo da BR 364 e 

outras estradas, inundando e isolando cidades e povoados no Acre, Amazonas e Rondônia.  

Dialoguei mais demoradamente com lideranças da comunidade de São Carlos, no baixo 

Madeira. Essa comunidade – onde os Irmãos de Porto Velho, os jovens Irmãos da Província Marista 

do Brasil Centro-Sul e eu mesmo com amigos da França, já realizamos visitas e experiências 

missionárias – está totalmente inundada e ameaçada de desaparecimento. Todos os habitantes foram 

removidos de lá. As casas estão todas inundadas quase na altura dos telhados. Guardam, submersos, 

os pertences dos moradores que não puderam ser retirados em tempo. 

Os Irmãos de Porto Velho têm prestado apoio aos desabrigados pela cheia, fazendo visitas a 

alguns centros e participando de mutirões de recepção e distribuição de donativos.  

Mas toda essa realidade nos faz pensar também nas questões mais amplas do convívio 

humano, em contato com a natureza. Que causas e consequências sociopolíticas toda essa realidade 

traz para a nossa reflexão, a nossa ação educativa e pastoral e para a nossa espiritualidade?  

Dentro desse contexto, partilho com você, a nota do Regional Noroeste da CNBB e da 

Regional da CRB de Porto Velho.                                             Na fraternidade, Ir. João Gutemberg 

 

Queridas (os) religiosas e religiosos: 

Desejando-lhes um domingo iluminado pela presença de Jesus Palavra, Eucaristia, presente na 

comunidade e daquele que se identifica com os pobres, envio-lhes em anexo a nota do Regional Noroeste 

sobre a situação decorrente da Cheia do Madeira. Onde for possível, vamos lê-la na íntegra ou em parte ao 

final das celebrações e divulgá-la entre as lideranças.                 Bom trabalho. + Esmeraldo. 

                                                     

Nota do Regional Noroeste da CNBB 

Os Bispos do Regional Noroeste (Acre, Rondônia e Sul do Amazonas), reunidos em 

Cruzeiro do Sul, partilhamos nossas experiências e preocupações neste momento difícil para nossas 

dioceses e todo o povo. 

A enchente histórica de 2014 que inundou centenas de comunidades ribeirinhas e urbanas, 

expulsando milhares de famílias e submergindo inúmeras plantações à beira do Rio Madeira trouxe 

muito sofrimento. 

Sabemos que catástrofes naturais ameaçam a vida no nosso planeta desde o princípio. A 

Terra é um planeta vivo que se reconfigura continuamente. No entanto, acreditamos que há novos 

fatores, como o aquecimento global, que acelera o descongelamento das geleiras das montanhas, 

desmatamentos e processos erosivos no solo, a formação de represas para geração de energia 

elétrica. 

As águas abundantes que descem das montanhas da Bolívia e do Peru aumentaram 

consideravelmente os reservatórios das usinas hidrelétricas de Jirau e Santo Antônio. A construção 

dessas duas obras no Alto Rio Madeira, além de sofrer um atraso de mais de um ano, segundo 



especialistas, apresenta erros no estudo de impacto ambiental. A inundação das BRs 364 e 425 

isolou o Estado do Acre, a região de Guajará-Mirim e toda a área do Abunã. O difícil abastecimento 

de suas populações, com combustíveis e alimentos, mostra a urgência de novos estudos. 

Sem desconsiderar o esforço do governo para oferecer à população do País energia elétrica 

de qualidade, lamentamos a falta de cuidado com os estudos de impacto ambiental que, por sinal, 

não contemplaram o médio e o Baixo Madeira. A falta de interesse em fontes alternativas de 

energia, tais como a solar, eólica e de biomassa, abundantes no Brasil, nos faz questionar: Por que?   

Manifestamos apoio à ação civil pública que tramita perante a Justiça Federal de Porto 

Velho relativamente ao seu propósito de atender às necessidades básicas (moradia, alimentação, 

transporte, educação e saúde) da população atingida pela enchente do Rio Madeira. 

Solicitamos com insistência às autoridades competentes uma nova e criteriosa investigação 

técnica das construções e dos impactos ambientais e sociais. Que ela seja feita por profissionais 

especialistas e independentes. Precisamos fazer o possível para evitar ou minorar as consequências 

das catástrofes que põem em perigo a vida e os bens das populações da cidade de Porto Velho, do 

Vale do Rio Madeira, do Acre e regiões adjacentes. 

 Neste momento, urgimos junto aos poderes públicos que deem a devida assistência às 

famílias flageladas da área urbana e rural para que possam recuperar suas casas, visto que o direito à 

moradia é um direito constitucional. Compete ainda ao Governo adotar medidas que facilitem o 

acesso a créditos com tempo de carência e juros baixos, bem como fornecer orientação técnica a fim 

de que as famílias possam reorganizar os seus meios de sobrevivência. Acrescenta-se ainda a 

necessidade de socorrer as pessoas e famílias flageladas com um ‘salário emergencial’.  

 Toda a sociedade e, ainda mais os Cristãos, estamos sendo desafiados a solidarizar-nos 

ainda mais com as famílias sofridas. De mãos dadas para rezar, partilhar e reconstruir, poderemos 

crescer humana e espiritualmente. As perdas se transformarão em ganho e a dor em alegria. Já 

estamos experimentando a força da fé e da caridade que são a essência da vida humana. “A 

esperança não decepciona porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações” (Rm 5,5). 
Cruzeiro do Sul, 29 de março de 2014. Regional Noroeste-Conferência Nacional dos Bispos do Brasil- CNBB. 

 

Nota da CRB Regional de Porto Velho 

Diante da tragédia das chuvas que 

assolaram várias cidades de nossa região, onde 

mais de 3.800 famílias estão desabrigadas,  

sabemos que a Vida Religiosa da nossa Regional 

Porto Velho está sendo solidária com essas 

pessoas que perderam tudo e estão vivendo em 

abrigos ou na casa de parentes e amigos. 

Frente a uma tragédia como a que muitas 

famílias estão enfrentando em nossa região, às 

vezes nos sentimos impotentes. Mesmo assim 

sabemos que algumas comunidades religiosas 

estão comprometidas nos primeiros socorros às famílias necessitadas (arrecadar e distribuir 

alimentos, remédios, roupas, etc.), porém mais do que arrecadar donativos, sabemos que é 

importante saber o que essas pessoas estão de fato precisando e articular ações efetivas que irão 

ajudá-las neste momento de tanta dificuldade e dor. E sabemos que vocês estão trabalhando para 

isto.  Muitos de vocês estão vivendo a solidariedade, partilhando a mesma sorte dessas famílias, 

estando "isolados", "ilhados" nessas regiões alagadas. 

Queremos agradecer a cada um/uma de vocês pelo testemunho, pela solidariedade com 

nossos irmãos e irmãs que estão vivendo em meio a tantos sofrimentos. Estamos acompanhando a 

situação com nossas orações. Sintam-nos perto de vocês. 

Em nome da CRB Regional Porto Velho, recebam o nosso muito obrigado, o nosso carinho 

e nossa proximidade.                                                                   
 Saudações fraternas a todos e todas, 

Ir. Elisabeth , coordenadora da CRB Regional de Porto Velho. 


