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» 

EDITORIAL 
OPINIÃO •» 

Quatro Bocas e um ano de 

contaçâo de histórias 

Há um ano lançáva- 
mos o Quatro Bocas. Éramos 
uma equipe de cinco pessoas 
e estávamos tâo enstusiasma- 
do! O processo de idealização 
de tudo... do nome do jornal, 
das editorias, do formato dos 
textos, do lançamento, foi 
incrível! Tudo surgiu entre 
muitas gargalhadas e também 
dificuldades. Mas surgiu. Tí- 
mido. Como até hoje é. Mas 
com a ousadia de um gigante. 
A cada edição novos obstácu- 
los, mas a vontade de manter 
um veículo que apoiasse as 
causas populares em Impe- 
ratriz fez com que continuás- 
semos, mesmo cambaleantes. 
Perdemos parte da equipe na 
caminhada. Em contraparti- 
da ganhamos muitos simpati- 
zantes, alguns colaboradores 
e assim a jornada segue. 

Passamos a ter um 
tamanho menor e mais co- 
lorido. A idéia era que além 
de facilitar o manuseio e cha- 
mar a atenção dos leitores, 
o novo formato nos desse 
mais condições de produ- 
ção. Uma edição de cada vez. 
Nos bares, nas cantinas de 
universidades, nos Centros 
Acadêmicos. Não temos en- 
dereço, não temos periodi- 
cidade regular e nem quadro 
fixo de colaboradores. Mas 
temos um nome e um ideal 
que continua o mesmo: um 
jornal que "inclina-se aos 
problemas sociais, provoca a 
política e incita, excita às mu- 
danças". Sigamos, ainda mais 
vivos! 

A divisão territorial e participação popular 

Jhonny Santos 

Excluir, concentrar e 
ignorar são verbos intrínse- 
cos à política representativa. 
É quase uma questão de so- 
brevivência para os seguidores 
da realpolitica evitar qualquer 
participação popular. A exem- 
plo disso, vejamos o caso de 
divisão territorial dos municí- 
pios de João Lisboa, Buritira- 
na e Senador La Roque. 

Em novembro de 
1994, o povoado conhecido 
como Mucuíba foi desmem- 
brado da cidade de João Lis- 
boa e passou à categoria de 
município com o nome de 
Senador La Roque formado 
por 37 povoados e uma área 
em torno de 738km2. Dos 81 
municípios emancipados em 
1994, menos de 10% manti- 
veram seus nomes de origem. 
Na sua maioria receberam 
nomes de políticos, sem qual- 
quer consulta popular. Assim 
foi com o território da Mucuí- 
ba. 
Em 2001, a Assembléia Legis- 
lativa do Maranhão aprovou o 
projeto de Lei N0 265/2001 
do então deputado estadual 
Hélio Soares que anexou os 
povoados Tabuleirão I, Cen- 
tro dos Machados, Açaizal 
Grande, Cajá Branca, Olho 
D'Água, Jenipapo, Projeto de 
Assentamento Novo Hori- 
zonte e Parsondas do muni- 
cípio de Buritirana e ainda os 
povoados de Arapari, Centro 
do Toinho, Centro do Zezi- 
nho e os Projetos de Assenta- 

mentos Pingo de Ouro, Lagoa 
da Cigana, Alvorada I e Alvo- 
rada III do município de João 
Lisboa ao município de Sena- 
dor La Roque. Contudo, o que 
os nobres deputados não sa- 
biam é que o art. 18 parágrafo 
4o da Constituição Federal diz 
que "a criação, a incorporação, 
a fusão e o desmembramento 
de municípios dependerão de 
consulta prévia, mediante ple- 
biscito, às populações dos mu- 
nicípios envolvidos". 

Por a população dos 
três municípios não ter sido 
consultada, a Lei 265/2001 foi 
considerada inconstitucional e 
impugnada pela Ação Direta 
de Inconstitucionalidade N0 

26132/2007 proposta pelo 
prefeito de Buritirana abrindo 
precedentes para que o muni- 
cípio de João Lisboa também 
entrasse com o pedido de in- 
constitucionalidade. Dessa 
forma, os quinze povoados 
histórica e culturalmente liga- 
dos ao município de Mucuíba 
passam a pertencer político e 
administrativamente aos mu- 
nicípios de Buritirana e João 
Lisboa. 

Desde então, a popu- 
lação dos povoados que fo- 
ram anexados à Buritirana, 
tradicionalmente vinculados 
ao município de Senador La 
Roque - desde os tempos de 
Mucuíba - vêm lutando para 
serem reconhecidos de fato 
e de direito laroquenses e re- 
jeitam toda e qualquer relação 
com a prefeitura de Buritira- 
na. Quanto aos povoados ane- 

xados à João Lisboa, em sua 
maioria, não querem voltar ao 
território de Senador La Ro- 
que. 

Diante da não realiza- 
ção do plebiscito, a população 
desses povoados vem promo- 
vendo uma série de protestos. 
Em alguns povoados os mo- 
radores fecharam com cade- 
ado as escolas e não aceitam 
qualquer política da prefeitu- 
ra de Buritirana. No ano de 
2014, por várias vezes, a MA 
122 fora obstruída e, recente- 
mente, no assentamento Be- 
lém centenas de moradores 
cercaram o carro do prefeito 
de Buritirana e atiraram ovos, 
pedras e fezes, nem a presença 
da PM intimidou a população 
que rasgou os pneus da viatu- 
ra. 

Sob a liderança do 
Sindicato dos Trabalhadores 
Rurais de Senador La Roque, 
a população participou de 
uma audiência pública reali- 
zada em janeiro de 2015 pela 
Promotoria de Justiça e exige 
a realização do plebiscito e a 
devolução dos recursos que 
foram para a prefeitura de 
Buritirana. Em fevereiro de 
2014 a Assembléia Legislativa 
aprovou o Decreto Legislativo 
002/2014 da deputada Valéria 
Macedo que dispõe sobre a re- 
alização de uma consulta ple- 
biscitária para os três municí- 
pios e aguarda que o Tribunal 
de Justiça do Maranhão realize 
o plebiscito, mas, até agora os 
conflitos se acirram e a popu- 
lação já perdeu a paciência. 
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População se manifesta contra divisão territorial 
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População espera realização de Plebiscito para decidira questão territorial de forma mais democrática (Foto: Divulgação) 

Janaina Amorim 

A alteração territorial en- 
tre os municípios de Senador La 
Roque, João Lisboa e Buritirana 
tem gerado discussões. Desde a 
sua a criação, em 1994, Senador 
La Roque assumiu administra- 
tivamente as demandas de 37 
)ovoados vizinhos, como Olho 
y Água, Cajá Branca, Jenipapo, 
slovo Horizonte, Assentamento 
Belém, Assentamento Tabulei- 
rào, Centro dos Machados, Inga- 
rana, Passondas e parte do Açai- 
zal. Porém, em 2009, Buritirana 
entrou na Justiça reivindicado 

tais territórios. 
No ano seguinte, o mu- 

nicípio de João Lisboa também 
fez o mesmo, só que solicitando 
Arapari, Jabota, Centro do Zezi- 
nho, Centro do Toinho, Lagoa 
da Cigana, Pingo de Ouro, Alvo- 
rada i e III. Assim, Senador La 
Roque teve uma redução de 30% 
nas verbas estaduais e federais. 

O problema, segundo os 
moradores, é que desde então, 
nem Buritirana e nem João Lis- 
boa fizeram investimentos sig- 
nificativos para assumir a nova 
população, que continuou de- 

pendendo de Senador La Roque. 
Outra incógnita é em relação aos 
profissionais concursados, que 
até agora não sabem como fica- 
rão. 

No dia 28 de janeiro, uma 
audiência pública, realizada pelo 
Ministério Público do Maranhão, 
debateu a situação. Na ocasião, o 
presidente do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais de Senador La 
Rocque, Adeilson Sousa, reiterou 
a insatisfação da população em 
relação à mudança. "Nossa briga 
é por nossa dignidade. Nós esta- 
mos nos sentindo lesados. Essa 

decisão que a Justiça tomou, nós 
não aceitamos. E o povo quem 
não aceita", defendeu. 

O advogado Marco Au- 
rélio Gonzaga explicou que não 
houve uma decisão judicial a 
respeito dos territórios e defen- 
de a realização de um Plebiscito 
para decidir o caso. "Não há ne- 
nhuma decisão judicial que diga 
que esses povoados pertençam 
ao município de João Lisboa ou 
de Buritirana. Isso tudo é uma 
interpretação. E digo mais, uma 
interpretação autoritária, feita em 
gabinetes. Isso foi feito à revelia 
da população. Não ocorreu um 
Plebiscito. Alguns prefeitos co- 
meçaram a discutir isso por cobi- 
ça financeira", explicou. 

Durante a Audiência 
Pública, o prefeito de Buritira- 
na, Vagtonio Brandão, negou que 
houvesse interesse financeiro e foi 
vaiado. "O dinheiro da educação 
que era de Senador La Roque está 
indo para Buritirana também. Esse 
prefeito não quer um centavo des- 
se dinheiro", disse. O Decreto Le- 
gislativo n.0 454/2014, que prevê 
a realização de um Plebiscito para 
decidir a questão territorial, ja foi 
aprovado pela Assembléia Legisla- 
tiva. 

OCUPE! 
Minha Geração no Poder 

Eu tenho 42 anos. O 
novo governador do Maranhão, 
Flávio Dino, tem 46. Somos da 
mesma geração. Assim como 
eu e ele, muitos dos nomes que 
formam o primeiro e segundo 
escalões do novo governo, da 
frente ampliada de oposição, 
que levou Dino ao Palácio dos 
Leões, também estão ali, entre 
os 40 e 50 anos. É, portanto, 
a minha geração no poder, 
comandando a nau do estado 
que Padre Antônio Vieira tanto 
amou quanto desancou. E é 
também a geração de muitos 
que foram às ruas, que puseram 
seus veículos nas carreatas, 
que colaram cartazes, que 
convenceram amigos, alunos, 
parentes, que depositaram, em 
forma de voto, a sua confiança 
no seu representante geradonal. 
E uma geração que não viu 
nem sofreu os golpes do Golpe 
Militar, do Regime Militar, 

£ 

da Revolução Militar ou do 
Governo Militar - a depender 
do matiz ideológico, o nome 
muda, corn eufemismos ou 
hipérboles. E uma turma que, 
quando Jango foi deposto e 
exilado no Uruguai e os generais 
botaram os cotumos na mesa, 
ainda andava de merendeira 
•elas escolas, cantando o Hino 
acionai, fervorosamente, com 

a màozinha no peito e alinhados, 
como bons soldadinhos. Ou 
que tinha aulas de Educação 
Moral e Cívica, para aprender 
a respeitar, entre outras coisas, 
os símbolos nacionais. Ou que 
tinha um respeito quase religioso 
pelo 7 de setembro. Ou que 
cantava os hinos da Bandeira e 
da Proclamação da República, 
estampados nos versos dos 
cadernos de brochura. Ou 
que, por fim, tirou aquela foto, 
sentado numa cadeira, com 
uma caneta na mão, como 

"lembrança do jardim". 
Mas foi uma geração 

que, depois de 1985, quando 
os generais vestiram o pijama, 
contribuiu, decisivamente, 
para a (re)construção da nossa 
democracia. Que foi às ruas 
protestar contra o governo 
pusilânime do Sarney. Que foi às 
ruas de cara pintada para botar 
o Collor para fora da Casa da 
Dinda. Que ajudou a estruturar 
o movimento estudantil. 
(Lembro-me de, em 1991, já 
no Curso de Comunicação/ 
Jornalismo da UFMA, encontrar 
muitos dos nomes que hoje são 
de proa da política maranhense 
às voltas com cartazes, passeatas 
e ponches, embrenhados no 
movimento estudantil - CAs e 
DCE). 

E uma sensação 
estranha e boa ver essa minha 
geração agora dando as cartas 
na política do Estado. Estranha 

Marcos Fábio Belo Matos 

porque não sabemos como será 
— tudo, hoje, é uma questão de 
se ter esperança. E boa porque, 
de alguma forma, ha uma 
grande possibilidade de esse 
conjunto de pessoas, que viveu 
uma mesma época, formou- 
se nos mesmos livros, teve os 
mesmos anseios e se fortaleceu 
nas mesmas lutas que eu (e que 
muitos de nós) não desapontar. 
Não me desapontar. Não nos 
desapontar. 

Não tenho expectativas 
messiânicas. Não guardo 
apreensões mitológicas. Não 
estou esperando milagres. 
Estou apenas querendo que 
essa minha geração, agora com 
o carimbo e a caneta, cumpra 
os compromissos que eu, se 
estivesse lá, cumpriria. E que 
muitos da minha geração 
também, se pudessem, fariam. 
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Prefeitura descumpre prazo para 

sancionar lei de carga e descarga 
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O prq/eto de lei que regulamenta a carga e descaga de mercadoria foi aprovado pelos vereadores em 2014 e continua no gabinete da Prefeitura 

Max Dimes 

A Prefeitura de Impe- 
ratriz descumpriu o prazo de 
15 dias para a sanção da pro- 
posta de lei n0 05/2013 que 
determina os horários para 
carga e descarga de mercado- 
rias em alguns pontos do cen- 
tro da cidade. O projeto de lei 
foi aprovado pelos vereadores 
no dia 28 de maio de 2014 e 
continua no gabinete da Pre- 
feitura à espera de resposta. 

De acordo com o vere- 
ador e um dos autores da lei, 
Rildo Amaral, nenhuma infor- 
mação sobre a decisão do pre- 
feito foi encaminha à Câmara. 
"O prefeito ainda não enviou 
a resposta para a Câmara", as- 
segura. Sobre os motivos do 
descumprimento do prazo, o 
vereador especula: "O prefei- 
to caiu no erro de não querer 
desagradar os empresários de 
Imperatriz. Só se veta uma 
lei quando existe ilegalidade e 
não por questões políticas". 

Ainda segundo o vere- 
ador, a ausência de um posi- 

cionamento da Prefeitura sig- 
nifica que a aplicação da lei já 
pode ser cobrada. "Existe um 
processo administrativo cha- 
mado de período tácito, que é 
o tempo em que o prefeito de- 
cide se sanciona ou veta a lei 
que, neste caso, são os 15 dias. 
Passado esse período, sem ne- 
nhuma resposta, a lei já se faz 
valer no município", informa 
Rildo Amaral, que diz ainda 
não haver motivo para tanta 
demora. 

O presidente da Câ- 
mara Municipal, Hamilton 
Miranda, se vê de mãos ata- 
das e diz que a única coisa que 
pode fazer é esperar. "A lei já 
foi aprovada e está nas mãos 
do prefeito. A Câmara não 
pode fazer mais nada a respei- 
to", afirma. 

Autoridades do mu- 
nicípio, como o assessor im- 
prensa da prefeitura, Elson 
Araújo, e também o procura- 
dor do município, Gilson Ra- 
malho, desconhecem o veto 

ou a sanção da lei por parte do 
município. "A única informa- 
ção que tenho sobre a lei de 
carga e descarga é que está em 
poder da Associação Comer- 
cial de Imperatriz", informa 
o procurador. O prefeito foi 
procurado por meio da se- 
cretária pessoal, mas não quis 
falar sobre o assunto alegando 
estar ocupado por conta do 
período eleitoral. 

A lei - O projeto de lei 
n0 05/2013 foi apresentado pela 
primeira vez em 2009, de autoria 
dos vereadores Francisco Rodri- 
gues da Costa, Chiquim da Di- 
ferro e Rildo Amaral. De acordo 
com a proposta, ações de carga e 
descarga de mercadorias no cen- 
tro comercial de Imperatriz só 
poderão ser realizadas entre 18h 
e 22h, de segunda a sexta-feira, 
e entre 13h e 22h dos sábados. 
Pouco depois de aprovada na 
Câmara, a lei gerou protesto 
por parte de alguns trabalha- 
dores e empresários contrá- 
rios à proposta. 

Três Poderes 

Varre, varre brasmarzinha 

Mais uma vez, a prefeitura 
fez um contrato com a Bras- 
mar, empresa responsável 
pela coleta de lixo em Impe- 
ratriz, sem licitação. No ano 
passado, quando o contrato 
foi feito duas vezes consecu- 
tivas em caráter emergencial, 
o prefeito Sebastião Madeira 
usou como justificativa o fato 
de que não havia tido tempo 
de terminar os trâmites para 
abrir o processo licitatório, 
já que a antiga prestadora de 
serviço, a Limp Fort, havia 
decretado falência. Um fato 
interessante é que a Brasmar 
opera no mesmo local e com 
os mesmos caminhões da 
Limp Fort, além de ter man- 
tido funcionários de gerência. 
O outro é que mais de um 
ano se passou e a prefeitura, 
até agora, não conseguiu or- 
ganizar a licitação. Falta com- 
petência ou é mera conveni- 
ência?! 

0 juiz do Prefeito 

Quando algo aperta para a 
sociedade civil e é necessário 
recorrer à justiça, a primeira 
pergunta que se faz é: A 
decisão vai depender da Vara 
da Fazenda, com "aquele 
juiz"? Pronto. Se a resposta 
for afirmativa, acabaram as 
esperanças. Os sindicatos, 
então, correm do juiz Joaquim 
da Silva, como o diabo foge 
da cruz. Coincidência ou não, 
todas as decisões do juiz são 
em favor do Poder Executivo. 
Rumores dão conta de que ele 
está, inclusive, impossibilitado 
de tirar férias. Da última 
vez em que se "atreveu" a 
ficar ausente, dando lugar 
à juíza Ana Lucrécia Sodré, 
em pouco menos de um 
mês, foi ajuizada Ação de 
Improbidade Administrativa 
contra Madeira. Para o bem 
do Prefeito, melhor Joaquim 
não sair da cadeira. 
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Servidores da educação: atrasos constantes 

no recebimento do vale alimentação 

Mariana Castro e Larissa Rolim 

A rede municipal de 
ensino de Imperatm é forma- 
da por mais de 4 mil trabalha- 
dores e cerca de 2 mil e tre- 
zentos deles sào professores. 
Engana-se quem pensa que 
as greves constantes dizem 
respeito apenas à reposição 
salarial. Pais e mães de família 
enfrentam também péssimas 
condições de trabalho e atra- 
sos no recebimento do vale 
alimentação, um importante 
complemento na renda. 

Greve histórica - Em 
2014, professores, vigias, me- 
rendeiros, zeladores e outros 
trabalhadores em educação 
deflagraram uma greve que 
durou 122 dias. O descaso 
com os grevistas, que tiveram 
os salários cortados e recorre- 
ram a campanhas de doações 
de alimentos foi assunto na- 
cional. 

Naquele ano, a Lei do 
Piso (n0 11.738/2008) garan- 
tiu aos servidores de magisté- 
rio um reajuste de 8,3%, mas 
a Prefeitura de Imperatriz ale- 
gava não ter recursos. Com o 
movimento grevista, os traba- 
lhadores conquistaram 6% de 
reajuste, pago em duas par- 
celas. Em setembro de 2014, 
mesmo mês em que encerrou 
a greve, atrasos de benefícios 
voltaram a incomodar. 

Vale alimentação - De 
acordo com o presidente do 
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Em 2014 trabalhadores em educação deflagraram uma greve que durou 122 dias. 

Sindicato dos Trabalhadores 
em Estabelecimentos de Ensi- 
no de Imperatriz (Steei), Wilas 
de Moraes, a verba alimentar 
é um complemento garantido 
por lei e deve ser pago até o 
quinto dia útil de cada mês. 

No entanto, em feve- 
reiro de 2015 os trabalhadores 
da categoria acumularam qua- 
tro meses sem receber o vale 
alimentação. Mais uma vez, a 
Prefeitura efetuou pagamen- 
tos parcelados, facilidade essa 
que os servidores não encon- 
tram com seus credores. O 
alimento é necessidade diária 
e as contas precisam ser pagas 
em dias, ou os juros conso- 
mem o curto salário. 

Wilas garante que o 
sindicato recorreu aos Se- 
cretários de Educação e Ad- 

ministração, mas "o que eles 
sempre alegam é falta de re- 
curso". "Agora nós não temos 
acesso para saber, só quando 
fechar a prestação de contas 
e apresentarem na Câmara. E 
quando nós teremos acesso 
e vamos poder fazer a nossa 
análise", explica. 

A auxiliar de magisté- 
rio, Neide Santana, reclama 
que a suspensão do pagamen- 
to interfere diretamente nas 
necessidades básicas dos tra- 
balhadores. "O ticket alimen- 
tação é para comprar um leite, 
um suco, comprar algumas 
outras coisas, mas é limitado. 
Ele só pode ser usado em lo- 
cais determinados pela pre- 
feitura e que sào mais caros, 
por exemplo, ele não é aceito 
no Mateus, que tem os preços 

melhores". 
Multas por atraso — 

Diante da incerteza do re- 
cebimento dos benefícios, o 
Sindicato da categoria recor- 
reu ao Judiciário, que obrigou 
a Prefeitura a cumprir a lei 
que garante o pagamento até 
o quinto dia útil de cada mês, 
sob pena de multa. E ainda, 
solicitou cópias do contrato 
firmado com a empresa "Ban- 
Cred Card", alvo de reclama- 
ções por parte dos servidores. 

"Para resolver os atra- 
sos, a solução que encontra- 
mos foi recorrer ao Judiciário. 
Depois de muitas reuniões 
com secretário e juizes, conse- 
guimos fazer com que a Prefei- 
tura pague multa se o vale não 
for depositado de acordo como 
manda a lei", afirmou o presi- 
dente. 

Sinproesemma realiza I Sarau Poético 

O Sindicato dos Tra- 
balhadores em Educação Pú- 
blica do Maranhão (Sinpro- 
esemma), em uma proposta 
inovadora de aliar cultura e 
entretenimento, realizará dia 
25 de abril, às 19h, na sede do 

sindicato, o I Sarau Poético - 
Vamos falar de AMOR. 

O evento tem o ob- 
jetivo de proporcionar um 
momento diferenciado de 
confraternização entre os tra- 
balhadores da educação. A 

noite contará com um clima 
aconchegante, música ao vivo 
e um recital de poesias, com a 
temática — O amor. 

Os trabalhadores da 
educação terão a oportunida- 
de de participar efetivamente 

deste momento se apresentan- 
do com músicas e/ou decla- 
mação de poesias relacionados 
ao tema. 

As inscrições serão 
realizadas nas escolas até o dia 
15 de abril. 



Enquanto Shakespeare Não Vem 

é reapresentado em Imperatriz 
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O objetivo da apresentação éprovocar e levar o público a refletir sobre o individualismo 

Janaina Amorim 

Cenário simples. Na 
composição, luminárias feitas 
com pedaços de bambu, ca- 
deiras e um tapete marrom. 
O efeito das luzes e o figuri- 
no com cores predominan- 
tes escuras causam um efeito 
onírico. Assim transcorre o 
espetáculo teatral "Enquanto 
Shakespeare Não Vem". E 
uma peça alternativa, criada 
para ser apresentada em qual- 
quer lugar. Em Imperatriz, foi 

apresentada pela segunda vez 
no último dia 21. 

O diálogo entre Justos 
e Benigno narra as angústias 
do cotidiano de duas pesso- 
as que vivem a espera de algo 
que talvez nunca aconteça. 
"Justos não tem nada de jus- 
to e Benigno também não tem 
nada de santo. São dois perso- 
nagens fortes que se enfrentam 
em momentos de ódio, amor,, 
obsessão, dependência e eles 

esperam por Shakespeare para 
que todos os seus problemas 
sejam resolvidos", explica o 
diretor da peça, Xico Cruz. 

O espetáculo é marca- 
do pela intertextualidade. Há 
colagens de várias obras de 
Shakespeare, como Sonho de 
uma Noite de Verão, Otelo e 
Hamlet. Da primeira, Xico usa 
um dos traços principais do li- 
vro, que é a explicação do real 
em apenas uma dimensão. A 
característica pode ser perce- 
bida quando ele usa a angus- 
tia causada pela espera para 
explicar toda a desordem do 
casal. De Otelo, a morte in- 
justa de Benigno, acusado de 
traição de Hamlete, o conflito 
existencial. 

De acordo com o dire- 
tor da peça, o objetivo da apre- 
sentação é provocar e levar o 
público a refletir sobre o indi- 
vidualismo. "A gente vive em 

uma sociedade onde é sempre 
o outro que é o desprezível. E 
o irmão, o marido, o colega de 
trabalho... é sempre o outro 
que tem que mudar. Os perso- 
nagens se enfrentam na espera 
dessa coisa que nunca aconte- 
ce. Pode ser Shakespeare, pode 
ser Deus, Nossa Senhora, seja 
o que for, a gente sempre es- 
pera algo que nos mude". 

Para Cruz, a reação 
do público depende da in- 
terpretação de cada pessoa. 
"Quem conhece as obras de 
Shakespeare vai ter uma com- 
preensão. Quem não conhece 
pode ter outra. Nós represen- 
tamos, mas a interpretação de- 
pende de quem está assistin- 
do", analisou. A peça foi criada 
em 2008, mas logo em seguida 
engavetada. Somente em 2013, 
ele resolveu recriar o roteiro e 
dar início as apresentações. 
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O conhecimento autodidata de Ton Neves 

Bruna Viveiros 

De admirável sabe- 
doria, José Antônio Neves da 
Silva, 49 anos, é como um fi- 
lósofo da arte e da vida. Ton 
Neves é pintor, e hoje um dos 
mais reconhecidos artistas da 
região. Nascido em Pedreiras 
(MA), veio para Imperatriz em 
1969. 

Com clareza, desvelou 
o seu conhecimento autodidata. 
"O meu estudo em Belas Artes 
foi pegar uma caneta, um ca- 
derno e anotar o tom que cada 
cor dava. Fazia e refazia até en- 
contrar a mistura e o contorno 
certo". Desde criança adorava 
rabiscar tudo, sempre acredi- 
tando no poder que as cores 
possuem. 

Não sabe ao certo 
quantas telas já fez, mas con- 
tabiliza uma média de 1,2 mil 
registradas na memória, sendo 
que algumas têm lugar especial. 
Ton leva de oito horas a dois 

Tom Neves já expôs seu trabalho em diversos lugares, inclusive na Europa 

meses pra finalizar suas obras, 
produzidas no ateliê que fica no 
fundo do seu quintal. 

Já expôs em diversos 

leva uma vida muito simples, 
junto com a sua esposa, quatro 
filhos e netos. Hoje é colabo- 
rador na Fundação Cultural de 

lugares, inclusive na Europa, Imperatriz e sente de perto as 
mas não pôde estar lá, pois limitações de apoio à cultura 

regional. "Subsistir como artis- 
ta num mundo escasso de ma- 
terial, incentivo e escolas é di- 
fícil. Meus grandes mestres são 
as páginas dos livros". 

Sensibilidade — Ton vê 
na arte uma maneira única de 
ensinamento sobre a vida. "A 
arte tem que se transformar 
em hábito na vida das pessoas. 
Assim elas podem ter mais sen- 
sibilidade como ser humano", 
conta, em expressões sempre 
calmas, com o olhar fixo e um 
leve sorriso de canto. 

Seu estilo hoje permeia 
entre barroco, classicismo 
e impressionismo. Com um 
semblante de quem sempre 
tem muito a dizer, ele explica 
que em sua visão a pintura é 
uma das formas das pessoas 
verem a alma das coisas de 
modo mais direto. "E a quali- 
dade máxima da aplicação de 
qualquer coisa na vida", define, 
sintetizando o que mais o fascina 
na sua paixão pela pintura. 

Acesso à Informação e Cidadania NOSSOS 

M 4DIHEITDS 

Há algum tempo à 
frente da promotoria de defesa 
do patrimônio público de Im- 
peratriz, tenho me debruçado 
sobre a necessidade de serem 
implementadas medidas que 
garantam a efetividade das fer- 
ramentas de publicidade dos 
gastos públicos, especialmente 
garantindo que os portais da 
transparência dos municípios 
disponibilizem todas as infor- 
mações necessárias à socieda- 
de. 

Ao longo desse pro- 
cesso, fica clara a resistência 
dos gestores em garantir tal 
direito, certamente por não 
terem absorvido o real signi- 
ficado de res pública, embora 
creditem essa resistência ao 

fato dos cidadãos ainda não 
terem se apropriado dessas 
ferramentas de controle social. 

Independente da efe- 
tiva utilização dessas ferra- 
mentas pela população, todos 
aqueles que manejam recur- 
sos públicos têm que garantir 
o acesso a essas informações, 
motivo por que o Ministério 
Público tem velado pela de- 
fesa desses interesses, inclusi- 
ve, através de ações judiciais, 
como feito em relação aos 
municípios de Vila Nova dos 
Martírios, Davinópolis e Go- 
vernador Edison Lobão. 
Muito já se avançou em ter- 
mos de publicidade dos atos 
da Administração Pública, em 
todos os níveis de governo. 

estando acessíveis a qualquer 
cidadão informações sobre 
repasses federais e estaduais 
aos municípios, convênios, li- 
citações e contratos de obras e 
prestação de serviços. 

No entanto, em se tra- 
tando da realidade maranhen- 
se, com a qual lidamos diaria- 
mente, pouco se vê o exercício 
da cidadania através do efetivo 
acompanhamento dos gastos 
públicos, até mesmo pelos 
órgãos oficialmente respon- 
sáveis pelo controle social, a 
exemplo dos conselhos mu- 
nicipais de educação, saúde, 
meio ambiente, fúndeb, dentre 
outros. 

Tal inação reforça, 
ainda mais, a idéia de que a ci- 

Nayma Ribeiro* 

dadania que verdadeiramente 
importa é a que se concretiza 
apenas pelo exercício do voto, 
o que acaba por fortalecer nos 
falsos políticos a certeza de 
que serão pouco fiscalizados 
ao assumirem seus mandatos. 
Para além do acesso à infor- 
mação, é necessário que tais 
informações sejam manejadas 
pelos verdadeiros detentores 
do poder, os usuários dos ser- 
viços públicos, de forma a ga- 
rantir que os recursos públicos 
cheguem aos seus legítimos 
destinos. 

Nayma Ribeiro épromotora de Justiça 
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Os índios e a política do branco 

Renan Chaves 

Todas as sociedades 
têm suas formas de política, ou 
seja, sua forma de tomar deci- 
sões buscando o bem coletivo. 
Política também é disputa de 
poder de um grupo contra ou- 
tros grupos, o que nem sempre 
prioriza o bem coletivo. As so- 
ciedades indígenas também têm 
suas próprias formas de política, 
bem mais participativas, muito 
diferentes da nossa caquética de- 
mocracia representativa. 

No entanto, os índios 
também estão inseridos em nos- 
so sistema político, e através de 

suas organizações e apoiadores, 
pressionam o Estado no intuito 
de garantir seus direitos. Batalha 
nada fácil tendo em vista a gui- 
nada ruralista evidenciada na Câ- 
mara Federal e Senado, que bar- 
ganham com outras bancadas 
conservadoras, como a evangé- 
lica, por exemplo, para sustentar 
o excludente agronégodo no 
campo brasileiro. 

O panorama é anti-indí- 
gena, um projeto de lei propõe 
levar ao Congresso Nacional a 
decisão sobre a demarcação de 
suas terras, o que significaria um 
ataque mortal aos direitos indí- 
genas garantidos na Constitui- 

ção. Diante desse triste cenário, 
os indígenas entraram na disputa 
batendo recorde de candidatu- 
ras, 85. A maioria apostou nos 
de centro esquerda PT e PCdoB. 
Vale lembrar que o atual gover- 
no não anda simpático às causas 
do movimento indígena. PSOL 
e PSTU tiveram uma boa parti- 
cipação com 12 e 5 candidaturas, 
respectivamente. Com campa- 
nhas sem recursos, diferente dos 
seus opositores, nenhum indíge- 
na conseguiu ser eleito. 

O único indígena a ocu- 
par uma cadeira de grande ex- 
pressão no país foi o Xavante 
Mário Juruna, Deputado Fede- 

ral pelo Rio de Janeiro de 1983 
a 1987. Juruna gravava todas 
as reuniões e conversas que ti- 
nha, não confiava nos brancos, 
denunciou publicamente uma 
tentativa de suborno que sofreu 
para votar em Maluf, quando 
candidato a presidente (mensa- 
lão?) e colocou as questões in- 
dígenas na pauta nacional, o que 
contribuiu nos avanços da cons- 
tituição de 1989. Não será dessa 
vez, mas é bom refletir como 
outro Juruna seria bom para os 
índios, como também, daria ou- 
tra perspectiva para a desoladora 
política brasileira. 

Memórias )} 

A história da Rua 15 de Novembro 

Diego Bo aventura 

Sendo praticamente 
"irmã siamesa" do tio Tocan- 
tins, a Rua 15 de Novembro, co- 
nhecida no passado como Rua 
Grande, e hoje com a alcunha 
oficial de Avenida Frei Manoel 
Procópio, começava num lar- 
go ou praça, nas imediações de 
onde hoje se localiza a Praça da 
Meteorologia Dr. Antônio Ré- 
gis de Albuquerque e o hospital 
Unimed. Daí por diante, a rua 
foi se-alongando, mas como rua 
única, nq sentido riacho Cacau. 

A medida que a povoa- 
ção ia crescendo, novos mora- 
dores foram se estabelecendo 
no local, principalmente criado- 
res de gado e agricultores vindos 
das regiões de Carolina, Balsas e 
Riachão. Normalmente, estes 
tinham fazenda nas redondezas 
e uma casa na rua. Está assim a 
15 de Novembro, intimamente 
ligada à fundação de Imperatriz. 
Sendo, por muito tempo, a úni- 
ca artéria da vila. Nela, foram 
construídas as primeiras casas, 
os estabelecimentos comer- 
ciais pioneiros de Santa Teresa 
— nome da povoação que deu 
origem à cidade de Imperatriz -, 
a igreja Matriz, o posto médico, 
a prefeitura... Ela recepcionou 
os primeiros migrantes. O pri- 
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meiro estabelecimc 
trial da rua foi 
— máquina rudimentar utilizada 
para descaroçar algodão que, 
nos tempos antigos, era puxa- 
da geralmente por carro de boi 
ou manivela.Vários relatos dão 
conta da realidade da vila e, con- 
sequentemente, da rua, em mea- 
dos da década de 1920. 

A historiadora Carlota- 
Carvalho, em sua obra O Sertão, 
publicada em 1924, ressalta que 
a Vila de Santa Teresa possuía 
nessa época uma única rua, de 
84 casas, parte coberta de te- 
lhas, edificadas ao long^ 
que terminava (mas 
começava) nr 
esboçada cotr % tu 
quadrilátero avíü a igre- 
ja Matriz. Ou seja, no começo, 
a vila era rua e a rua era a vila. 

Com o passar dos anos, "a rua 
principal, a primeira, quadrupli- 
cou o comprimento e ornou-se 
de bons prédios", enfatiza, ain- 
da, Carlota Carvalho. A histo- 
riadora, novamente, em relação 
à rua, destaca que ao aumentar 
o comprimento para dma, a 
via principal tem a extremidade 
longe do rio, porque este volteia 
para o lado oposto. 

Antes da chegada da usi- 
na elétrica em Imperatriz, houve 
algumas tentativas para ilumina- 
ção da rua. Segundo José Herê- 
nio de Souza, no seu Hvro Impe- 

-•triz - Retratos Sem Retoques, 
imeira tentativa ocorreu no 
dos anos 1920 e no alvo- 
da década de 1930. Nos 

pequenos postes enfiados no 
trajeto da Rua 15 de Novembro 
colocavam-se lampiões e, toda 

santa noite, eram acesos e apa- 
gados, um por um, pelo então 
jovem José de Almeida. O raio 
de ação deste tipo de ilumina- 
ção ia de onde é hoje a atual 
Rua 13 de Maio, até a residência 
do senhor Guilherme Cor tez, 
no final da via. Ainda, segundo 
Herênio, após tal experiência 
— financiada pela prefeitura - a 
rua voltou às escuras, salvo as 
luzes dâs lamparina se candeei- 
ros, abastecidos a querosene ou 
azeite, que ficavam no interior 
das casas. Somente no tercei- 
ro mandato de Urbano Rocha, 
de 31 dê janeiro de 1951 a 19 
de junho de 1953,-a cidade ga- 
nhou um potente grupo gerador 
de energia, um motor alemão 
MWM de76 HP, com capacida- 
de de gerar 60 mil velas (watts). 
A aquisição do motor foi feita 
na firma Casa Moraes, em São 
Luís, que enviou a Imperatriz 
um mecânico e um eletricista 
para auxiliar ValentimMoreira - 
mecânico paraense, contratado 
por Urbano Rocha para a usina 
de luz — na montagem da usi- 
na. Duzentos postes de aroeira 
foram encomendados a Pedro 
Martins Jorge para sustentar os 
fios. As peças do gerador fo- 
ram chegando "à prestação", 
de avião. No dia 3 de julho de 
1953 a rua toda se iluminou. 


