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Mudamos! 

Já completamos qua- 
tro meses de "contaçao de 
histórias". Tem sido surpre- 
endente conhecer cada uma 
delas e possibilitar a publi- 
cação de textos que normal- 
mente não têm espaço na 
grande mídia, especialmente 
em Imperatriz. 

A cada edição, novos 
desafios.Parafraseando Cla- 
rice Lispector, diríamos que 
fazer o Quatro Bocas "é duro 
como quebrar rochas, mas 
voam faíscas e lascas como 
aço espelhado". Somos um 
jornal feito por voluntários 
que se desdobram no intuito 
de arranjar tempo para pla- 
nejar, escrever, revisar, en- 
fim, levar a informação até 
você. No entanto é muito 
gratificante ver que o nosso 
jornal, a cada mês, ganha no- 
vos simpatizantes. E foi pen- 
sando nos nossos leitores que 
mudamos. Vamos continuar 
produzindo um dos melho- 
res conteúdos jornalísticos da 
cidade, pautado, sempre, nos 
assuntos de interesse popular, 
mas agora com uma cara, lite- 
ralmente, mais colorida. 

Diminuímos o ta- 
manho para tornar mais fá- 
cil o manuseio do jornal. Os 
textos continuarão com as 
mesmas características: dinâ- 
micos e informativos, só que 
maiores e, por tanto, mais 
profundos, com mais deta- 
lhes nas informações. Espe- 
ramos que você aprove. 

Boa leitura! 

«oSas 
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Imperatriz, uma cidade 

sem homofobía 

Síga-nos! 

f /jornalquatrobocds 
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Nice Reja/ie 

Minha sobrinha tem 
15 anos, faz o ensino funda- 
mental numa escola pública 
em Imperatriz, e, corriqueira- 
mente, conversamos sobre o 
seu cotidiano e sua apreensão 
do mundo e dos conhecimen- 
tos compartilhados, na escola 
e fora dela. Vez por outra ela 
comenta sobre os professores, 
sobre o convívio com os ami- 
gos e amigas, e, curiosamente, 
a professora de história tem 
sido pauta constante dos nos- 
sos diálogos. Bem que pode- 
riam achar que por eu ser pro- 
fessora dessa disciplina, ela 
seja alvo preferencial das nos- 
sas conversas. Não por isso, 
mas por conta de algumas 
"observações" da professora 
em relação ao "comportamen- 
to" dos estudantes. 

Como professora ob- 
servadora que ela demons- 
tra ser, questionou a minha 
sobrinha acerca do seu ape- 
go exacerbado a uma colega 
de classe. Ela as via sempre 
juntas durante os intervalos, 
sentavam próximas na sala, 
trocavam cochichos e, por 
vezes, carícias, como abraços 
e beijos. A professora, muito 
atenta a tudo, viu nessa re- 
lação algo de anormal, uma 
"amizade estranha" que a 
inquietava. Chamou-as para 
uma conversa e recomendou 
a ambas que seria melhor que 
se desapegassem - ou pelo 
menos não fizessem demons- 
trações públicas de afeto. 

Perguntada por minha 
sobrinha sobre o porquê de 
tais recomendações, a profes- 
sora não hesitou, ou mesmo 
se constrangeu em dizer que 
elas aparentavam ser bem 
mais que amigas e que isso 
não "pegava bem", era um 
"comportamento" inaceitá- 
vel, bem como "essas coisas" 

eram contra a vontade Deus. 
Talvez eu tenha ficado mais 
chocada que minha sobrinha 
que, ao responder a professo- 
ra, disse que embora não esti- 
vesse namorando a amiga de 
classe, reconhece o direito de 
ser das outras pessoas. 

O que a professora 
expressa é de extrema obtusi- 
dade, no entanto, é recorrente 
em nossas instituições de en- 
sino, pois valores preconcei- 
tuosos, misóginos e homofó- 
bicos acerca da sexualidade e 
da diversidade sexual são re- 
produzidos em sua dimensão 
mais perversa, discriminando 
os que destoam da norma pa- 
drão e reforçando o "direi- 
to" de discriminar. Postura 
comum entre educadores, a 
atitude homofóbica, já natu- 
ralizada e disfarçada de boas 
intenções, assume contornos 
de violência simbólica, de re- 
pressão e imposição da sexu- 
alidade heteronormativa, que 
é tão nociva para quem sofre 
quanto a violência física. 

Em Imperatriz essa 
discussão é bastante inci- 
piente entre os educadores 
e isso quando há debates ou 
reflexões nesse sentido. Em- 
bora haja políticas e orienta- 
ções a nível nacional para o 
reconhecimento das diversi- 
dades como constitutiva da 
realidade escolar, elas reper- 
cutem muito pouco na con- 
sideração de uma perspectiva 
inclusiva em nossa cidade. O 
que pode explicar, em parte, 
leituras e abordagens como 
essa e tantas outras feitas por 
educadores, que, na maioria 
das vezes, não têm preparo al- 
gum para tratar temas difíceis 
dentro da sala de aula. 
O caderno "Gênero e Diver- 
sidade Sexual na Escola: Re- 
conhecer diferenças e superar 
preconceitos", da Secretaria 
de Educação Continuada, 

Alfabetização e Diversidade 
do MEC, publicado em 2007, 
apresenta um diagnóstico 
nada animador do perfil dos 
educadores brasileiros a par- 
tir de pesquisa realizada pela 
UNESCO com cerca de cin- 
co mil professores brasileiros 
de todas as unidades da fede- 
ração. Os resultados revela- 
ram, dentre outras coisas, que 
para 59,7% deles é inadmissí- 
vel que uma pessoa tenha re- 
lações homossexuais e 21,2% 
deles tampouco gostariam de 
ter vizinhos homossexuais. 

E o que ocorre com 
crianças e adolescentes que 
não se identificam com o gê- 
nero a que foram determina- 
dos por nascerem "meninos" 
ou "meninas" no ambiente 
escolar? Em grande parte 
abandonam os estudos e terão 
um longo percurso de sujei- 
ções a subempregos, além de 
violências de todas as ordens. 
Nesses casos, não aceitar ser 
"Homem" ou "Mulher" tem 
seu preço, que a despeito dos 
problemas intrafamiliares, tem 
sua extensão na escola. 

E como enfrentar tais 
questões? O mesmo docu- 
mento aponta para a necessi- 
dade imediata em capacitar e 
formar profissionais da edu- 
cação das redes públicas de 
ensino para promover a cida- 
dania, o respeito à diversidade 
sexual, o enfrentamento da 
homofobia no ambiente esco- 
lar e prevenir a violência e a 
discriminação contra lésbicas, 
gays, bissexuais, transgêneros, 
travestis e transexuais. Tarefa 
que diz respeito às Secreta- 
rias Municipais e Estaduais de 
Educação, bem como também 
parte de uma reflexão que os 
educadores necessitam fazer 
sobre sua prática no reforço 
das discriminações ou na de- 
fesa e garantia dos direitos em 
suas múltiplas dimensões. 

EXPEDIENTE Reportagens: Janaina Amorim, Larissa Rolim, Mariana Castro - Revisão: Kalyne Figueredo 
Diagramação: Janaina Amorim - Comercial: Jhonny Santos - Revisão Gráfica: Max Dimes 
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Praça da Juventude 

Prazos desobedecidos 

e descaso com o esoorte 

Fiqueninho foi um dos princpais centros esportivos da cidade (Fotos: Janaina Amo rim) 

Lanssa Kolim 

O antigo Complexo 
Esportivo Barjonas Lobào, 
mais conhecido por seu ginásio 
Fiqueninho, teve dias de ativi- 
dades intensas nas décadas de 
80 e 90. Neste período, ganhou 
notoriedade pelas inúmeras 
competições esportivas munici- 
pais, como os Jogos Escolares 
Imperatrizenses - JEIS. 

De acordo com dados 
publicados no Portal da Trans- 
parência, a obra de implantação 
da Praça da Juventude, orçada 
em RS 1.560.000,00, é financia- 
da pelo Ministério Público e a 
Prefeitura Municipal de Impe- 
ratriz é a convenente. 

Em construção desde 
o segundo semestre de 2012 e 
com prazo de entrega de 180 
dias, o projeto idealiza um cam- 
po de futebol, ginásio cober- 
to, quadra ao ar livre, pista de 
skate, salto, caminhada, área 

de exercício, vestiário, piscina 
e a administração. Porém, dois 
anos depois, a obra ainda não 
foi entregue. Além do atraso, 
nesse projeto apenas a piscina 
foi avaliada em RS 550.817,87 
e tinha quatro meses para ser 
concluída. A pista de atletismo 
foi suprimida no atual formata 

"O complexo esportivo 
era de suma importância para o 
desenvolvimento das corridas 
em pistas ovais. Para nós des- 
portistas era a única opção da 
prática do atletismo", afirma 
Elci Rodrigues, corredora e 
educadora física. Mesmo antes 
de iniciadas as construções, o 
complexo já estava sem condi- 
ções de uso. Nos anos 80 ele já 
havia passado por uma refor- 
ma. Já nos anos 2000, as com- 
petições, até então realizadas no 
local, passaram a acontecer nas 
escolas. 

Para a agrônoma Hel- 
len Oliveira, que muitas vezes 

Portões fechados e sem sinal de trabalho 

competiu no ginásio Fiqueni- 
nho, "os jogos de basquete pa- 
raram de acontecer porque não 
tinham condições, não havia as 
marcações de três metros e uma 
das cestas estava enferrujada". 
Da mesma forma que aconte- 
ceu com o atletismo e o basque- 
te, outras modalidades perde- 
ram o ponto de referência para 
a prática desportiva, enquanto a 
construção está a passos lentos. 
O ambiente era de acesso livre. 
Atualmente os atletas treinam 
em praças ou em instituições 
particulares. A falta de um lugar 
especializado para os treinos 
está ligada ao desempenho dos 
competidores. 

O secretário de esporte 
foi procurado para falar sobre o 
assunto em uma entrevista mar- 
cada no dia 22/08, mas ele não 
compareceu. 

Três Poderes 

Por Marcelo Ura 

Cidade à deriva 

Não consigo me acostumar 
com a forma como crimes 
político/eleitorais são visto 
com normalidade ou tol- 
erância. Em Imperatriz, um 
prefeito improbo e ditador 
faz o que quer. Cassado, 
governa por meio de mano- 
bras judiciais, se nega a cum- 
prir leis que determinam 
como recursos públicos 
federais devem ser utiliza- 
dos para a remuneração dos 
professores, deixa a cidade 
abandonada, incha a folha 
de pagamento da Prefeitura 
para "agasalhar" aliados e 
garantir apoios políticos. 

Casa do Povo?  

A Câmara Municipal, omis- 
sa e cúmplice, concentra-se 
em defender seus interesses 
e seus aluguéis. Essa mesma 
Câmara, cujo prefeito con- 
trola um grupo de 17 vere- 
adores, manteve-se posi- 
cionada contrariamente a 
todas as questões relativas 
ao bem da sociedade, como 
a luta dos professores do 
município por melhorias e 
o arquivamento da CPI da 
Caema, a empresa públi- 
ca estadual que há muito 
tempo não vem cumprindo 
com suas obrigações. 

Tribos e Tribunais 

O candidato ao governo do 
grupo que controla o estado 
e o mantém na miséria há 
quase 50 anos, mantêm-se 
vinculado a empresas de sua 
propriedade que possuem 
contratos com Estado, 
como o do aluguel de um 
imóvel onde deveria funcio- 
nar uma unidade de saúde 
para o tratamento do cânc- 
er, no valor de RS 30.000,00 
mensais. Além de uma con- 
denação a prisão por fraude.  
no contrato de concessão 
da emissora de TV de sua 
família na cidade de São 
Mateus-Ma. Esses fatos não 
são suficientes para que a 
justiça faça sua obrigação? 
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Fichas Sujas concorrem a cargos políticos 
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Do total de 6.500 nomes da lista do TCU, 513 são do Maranhão 

Mana na Castro 

Lista divulgada pelo 
Tribunal de Contas da União 
(TCU) apresenta o Maranhão 
como um dos estados com 
maior número de gestores 

úblicos com contas irregu- 
ares, que podem ter seus di- l 

reitos políticos cassados com 
base na Lei Complementar 
135/2010, conhecida como 
Lei da Ficha Limpa. 

Do total de 6.500 no- 
mes, 513 são do Maranhão. 
Destes, alguns tiveram o re- 
gistro da candidatura liberado 
pelo Tribunal Regional do Es- 

tado (TRE/MA), outros já fo- 
ram barrados. Nos dois casos, 
cabe recurso tanto dos candi- 
datos, quanto do Ministério 
Público (MP). 

Mesmo tendo suas 
contas rejeitadas, os candida- 
tos podem seguir na disputa 
eleitoral através de liminares, 
mas ainda sob o risco de te- 
rem todos os seus votos inva- 
lidados - e aparecem com vo- 
tação zerada após a apuração. 
Alguns dos nomes contesta- 
dos na última lista do MP são 
Chico do Rádio (PDT), Deo- 
clides Macedo (PDT) e Ildon 
Marques (PSD). 

No entanto, a moro- 
sidade da justiça é o maior 
entrave para a eficácia da lei. 
Somando-se aos processos do 
pleito de 2014, ainda existem 
mais de mil resultados referen- 

Exercite sua cidadania, vote consciente! 

Janaina Amonm 

A primeira eleição or- 
ganizada no Brasil aconteceu 
em 1532 na vila São Vicente. 
Convocada pelo donatário, 
Marfim Afonso de Souza, 
o objetivo era a escolha do 
Conselho Administrativo do 
local. Podiam votar os "ho- 
mens bons", escolhidos de 
acordo com a linhagem fami- 
liar e condição financeira. 

A Constituição Brasi- 
leira outorgada em 1824 de- 
finiu as primeiras normas do 
sistema eleitoral, criando, por 
exemplo, a Assembléia Geral, 
órgão máximo do Poder Le- 
gislativo, composto por duas 
casas: o Senado e a Câmara 
dos Deputados. Os candida- 
tos eram eleitos pelos súditos 

do Império. Mulheres, assa- 
lariados, soldados e, é claro, 
índios e escravos não tinham 
direito ao voto. 

Prudente Morais, em 
1894, foi o primeiro presi- 
dente da República eleito 
com voto direto. Ele chegou 
ao poder com cerca de 270 
mil votos que representavam 
quase 2% da população brasi- 
leira da época. O número não 
causa espanto já que o nú- 
mero de pessoas que podiam 
votar era muito restrito. Na 
eleição de Jânio Quadros, um 
dos presidentes eleitos com 
?uase 6 milhões de votos em 

960 (número bem significa- 
tivo), foi mobilizado somente 
10% da população do país. 

Apesar de ser consi- 
derado um país democráti- 

co, o voto é obrigatório para 
todo brasileiro com mais 
de 18 anos e facultativo aos 
analfabetos e para quem tem 
16 e 17 anos ou mais de 70 
anos. Estamos a menos de 
um mese de uma das maio- 
res marcas da democracia: as 
eleições. Não há receitas para 
a escolha do melhor, mas 
existem nortes que podem 
ser seguidos na hora da es- 
colha, com a análise da linha 
partidária e as propostas go- 
vernamentais. 

A maioria das pessoas 
não olha por este ângulo, mas 
a linha partidária do candida- 
to é importante, até mesmo 
por que o sistema eleitoral 
brasileiro é baseado no voto 
de legenda. Além disso, os 
candidatos sempre refletem, 

tes às eleições de 2012 sendo 
contestados na Justiça Eleito- 
ral, todos por compra de votos. 
Cabe então ao eleitor analisar o 
passado dos candidatos e votar 
"limpo e consciente". 
Ficha Limpa - Conquista de 
iniciativa popular, a Lei da Fi- 
cha Limpa torna inelegíveis os 
candidatos que tiveram suas 
contas de exercício de cargos 
ou funções públicas rejeitadas 
por irregularidade insanável 
que seja enquadrada como im- 
probidade administrativa. 

Em vigor pela primei- 
ra vez em eleições para presi- 
dente, governador, deputados 
e senadores, a Lei incentiva 
o voto consciente do eleitor, 
destacando a importância de 
conhecer o passado dos can- 
didatos, baseado em seu com- 
portamento e ações. 

ou pelo menos deveria refle- 
tir, os ideiais do partido. 

Conhecer a história e 
as propostas é um dos pon- 
tos mais importantes, mas 
vale lembrar que nem sempre 
o melhor candidato é o expe- 
riente. O que deve ser avalia- 
do também são suas condu- 
tas em outras áreas, como a 
profissional, por exemplo. 

Desde 2012 e obri- 
gatória a publicação das pro- 
postas de governo dos candi- 
datos do site do TSE. Com 
essa ferramenta, será possível 
conhecer e até mesmo acom- 
panhar as promessas dos 
nossos representantes mes- 
mo após o período eleitoral. 
Acompanhe os problemas da 
cidade e a postura dos candi- 
datos diante delas. 
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Há mais de dois meses moradores 

sofrem com a falta de água 

Moradores se viram como podem em busca de água em lugares de difícil acesso 

Janaina Amorim 

Lata d'água na cabeça. A 
cena tem sido freqüente no co- 
tidiano de Imperatriz; segunda 
maior cidade do Maranhão, na 
economia e em números de 
habitantes. Nos bairros Vil- 
inha, Parque Santa Lúcia, Al- 
vorada I e II, Airton Senna, 
Sanharol, Parque das Manguei- 
ras, Vila Nova, Vila Paraty e 
Jardim Oriental a precariedade 
do abastecimento de água é co- 
mum, mas, tem piorado nos úl- 

timos dois meses. "Todo dia é 
a mesma coisa, a gente abre as 
torneiras e nada. Já está viran- 
do molecagem", disse a mora- 
dora Maria das Graças da Silva. 
Ela conta que já ficou mais de 
dois dias seguidos sem água. 
"O jeito é se virar como pode. 
Juntar a água e até lavar roupa à 
noite para aproveitar o horário 
que tem água", acrescenta. 

A precariedade nos 
serviços prestados pela 
Companhia Maranhense de 
Saneamento e Abastecimento 
de Agua (Caema) não é novi- 

dade. No ano passado, parte da 
cidade ficou 11 dias sem água 
em função da quebra de uma 
das bombas que abastecem o 
sistema. Logo em seguida, uma 
adutora rompeu e Imperatriz 
ficou 72 horas sem água. 

Na época, o dilema 
levou a Câmara de Vereadores 
a aprovar uma Comissão Par- 
lamentar de Inquérito (CPI) 
para investigar a Caema. No 
entanto, em menos de 30 dias, 
a própria Câmara arquivou. 
Dos 21 parlamentares, 14 
assinaram a favor do arqui- 
vamento e sete foram contra, 
inclusive três da base aliada da 
administração municipal, vere- 
ador Raimundo Roma, Weud- 
son Santos e Fidelis Uchoa. 

"Somos a primeira 
cidade do país onde os vere- 
adores são impedidos de cum- 
prir o seu papel por meio de 
uma CPI já aprovada", afirmou 
o relator da Comissão, Aurélio 
Gomes (PT). "Nós, desta casa, 
criamos uma CPI pra investi- 
gar a Caema e nós arquivamos 
essa mesma CPI. Digo nós, 
no sentido da Câmara, mas, os 
vereadores que criaram, foram, 

parte deles, os mesmos que 
arquivaram", declarou o presi- 
dente da CPI, Carlos Hermes 
(PCdoB) - durante a sessão em 
que aconteceu o arquivamento. 

Segundo ele, a empresa 
tem 68 mil ligações em Im- 
peratriz e recolhe cerca de RS 4 
milhões por mês só em Imper- 
atriz. Porém, apenas RÇ 16 mil, 
desse valor, ficam na cidade. O 
restante vai para São Luís. 
CPI Popular — A continui- 
dade dos problemas relaciona- 
dos ao abastecimento de água 
levou discussão sobre a criação 
de uma CPI de iniciativa popu- 
lar. Duas reuniões já foram re- 
alizadas. A primeira aconteceu 
em 27 de agosto e a segunda 
4 de setembro, na Câmara Mu- 
nicipal. Participaram diversos 
líderes de associação de mora- 
dores, sindicatos, Promotoria 
do Consumidor, da Improbi- 
dade Administrativa e Defen- 
soria Pública. 

Tentamos contato 
com a Caema em Imperatriz, 
porém não localizamos o dire- 
tor Alberto Santos e nem al- 
guém que se disponibilizasse a 
falar sobre o assunto. 

Paulo Maciel 

Imperatriz na rota das guerrilhas 

Quan- 
do se feia em Ditadura Militar no 
Brasil, nas atrocidades cometidas 
durante sua vigência, logo vem à 
mente também as iniciativas que 
fizeram oposição a esse regime, 
as organizações de esquerda de 
caráter político-ideológico afina- 
dos com o socialismo. 
Nesse sentido, a principal lin- 
ha de resistência ao regime mil- 
itar nq Brasil foram de feto as 
várias iniciativas de luta armada, 
comandada por grupos inspira- 
dos pelos ares da revolução in- 
ternacional disseminada partic- 
ularmente pelas experiências de 

Cuba e China. Naquele con- 
texto histórico, a radicalização 
pela via armada parecia ser uma 
alternativa viável e necessária. 

A saída para manter a 
dinâmica dos grupos organiza- 
dos, oposto ao imperativo dos 
militares, seria, portanto, dar iní- 
cio à formação de focos em áre- 
as estrategicamente escolhidas 
para começar o processo rev- 
olucionário, enviando quadros 
políticos com treinamentos es- 
pecializados para tal finalidade, 
e começar o trabalho dentro das 
etapas revolucionárias. 

Nesse âmbito Impera- 
triz teve função relevante, tanto 
para os militantes ligados aos 
movimentos de oposição, que 

identificaram na cidade um po- 
tendal para fins de apoio à estru- 
turação de suas guerrilhas, quan- 
to, mais tarde, para os militares, 
ao escolherem o local como 
base de suas operações contra as 
iniciativas guerrilheiras, visto que 
a cidade foi ponto de referência 
para vários grupos com perspec- 
tivas de organização clandestina 
contra o regime militar. 

Confirma-se assim, que 
Imperatriz foi local de grande 
confluência de alguns projetos 
guerrilheiros, cada um perten- 
cente a iniciativas independentes, 
possivelmente sem conhecerem 
o trabalho uns aos outros. Elio 
Gaspari, jornalista estudioso das 

luras militares, diz em "A 

Ditadura Escancarada" que em 
Imperatriz e Bico do Papagaio 
chegou a existir um engarrafa- 
mento de projetos guerrilheiros, 
para onde confluíram o PC do 
B (Partido Comunista do Brasil), 
a ALN (Ação Libertadora Na- 
cional), VAR Palmares (Van- 
guarda Armada Revolucionária 
Palmares) e MNR (Movimento 
Nacionalista Revolucionário), 
somando assim, a primeiro 
plano, que tenham passado por 
essa cidade pelo menos quatro 
organizações com projetos de 
foco de guerrilha rural. Resta, 
portanto, estudo mais aprofun- 
dado sobre esse fato que até ag- 
ora não tem sido al 
pesquisas locais. 



[ Bocas 
Imperatriz • Setembro 2014 

PANELADA CULTURAL ■)l 

Grupo Galpão faz apresentação gratuita 

em Imperatriz ' 

N 

Grupo visita a cidade pela primeira vesç (Foto:Thiago Costoli) 

Carla Kassis 

Com o espetáculo "Os 
Gigantes da Montanha", o 
Grupo Galpão que está com 
a turnê Palmas - Belém, visita 

pela primeira vez a cidade de 
Imperatriz (MA), no dia 23 
de setembro (terça-feira), às 
20h, com apresentação única 
e gratuita no estacionamento 
do Imperial Shopping. A peça 
assinada por Gabriel Villeía, 

estreou em março do ano pas- 
sado em Minas Gerais e já per- 
correu 35 cidades com mais de 
114 mil espectadores. 

Durante 90 minutos, 
"Os Gigantes da Montanha" 
traz uma discussão sobre a arte 
e a poesia num mundo domina- 
do pelo pragmatismo e pela téc- 
nica. A morte de um dos perso- 
nagens durante a fábula trágica, 
também representa a morte e o 
renascimento da arte. 

O grupo conta há 
mais de dez anos com o apoio 
da Petrobrás para montar as 
temporadas e viajar por to- 
dos o Brasil, levando espe- 
táculos gratuitos ao público. 
A equipe já recebeu prêmios 
de "Melhores do ano 2013", 

segundo o Guia da Folha de 
São Paulo, "Prêmio Questão 
de Crítica 2013", pela direção 
musical e trilha sonora original 
e o "Prêmio Copasa Sinparc de 
Artes Cênicas 2014", de maior 
público e melhor figurino. 

Doze atores compõem 
um elenco que mistura músi- 
ca, figurinos ricos em detalhes 
e estruturas que ganham vida 
durante a movimentação no 
palco, elementos que valori- 
zam a compreensão do público 
e dinamizam as apresentações 
do teatro de rua. O grupo já 
passou por Palmas e Araguaína 
(TO), segue para Açailándia 
(24 de setembro), e finaliza a 
turnê no Pará, em Belém (26 e 
27 de setembro). 

DlflEITGS 
Ditadura Econômica 

Joaquim Júnior 

Falar de democracia é 
fácil Praticá-la é extremamente 
difícil! Tanto que no Brasil ainda 
não conseguimos concretizá-la 
na sua inteireza. Quem achar 
que é exagero, responda-me 
a seguinte pergunta: um can- 
didato, por mais preparado e 
honesto que seja, tem a menor 
chance de ganhar uma eleição 
sem investir fortunas em sua 
campanha? Bingo! Então você 
concorda que para ganhar elei- 
ção é necessário dinheiro. Ca- 
ráter, valores e princípios ficam 
em segundo plano. 

Como resolver o pro- 
blema então? A resposta é óbvia; 
precisamos de uma reforma po- 
lítica! Mas quem é o responsável 
por essa reforma? O Congresso 
Nacional, ou seja, justamente 
os parlamentares que são elei- 
tos eleição após eleição com 
o sistema político que aí está. 
Rob Riemen, filósofo e escritor 
holandês, já dizia que "a classe 

dominante nunca será capaz de 
resolver a crise. Ela é a crise". 

Portanto, esperar que os 
beneficiários dessa ditadura eco- 
nômica resolvam o problema é 
uma ilusão infantil. Em contra- 
partida, as classes menos favo- 
recidas não possuem condições 
favoráveis para reagir, seja por 
estado de extrema pobreza, seja 
por falta de informação, ou por 
corrupção mesmo. 

Se tem algo que me 
causa profundo estado de de- 
pressão é ver pessoas pobres 
em esquinas, enfrentando sol 
e chuva para levantar bandei- 
ra de candidatos responsáveis 
pelo atraso de nossas cidades, 
estados e país. E fazem isso por 
remuneração ínfima, diga-se de 
passagem. Precisa permane- 
cer ali. Mas numa democracia 
as pessoas não são livres? Sim, 
numa democracia são, mas 
numa ditadura econômica não. 

Pelo menos nas di- 
taduras que se sustentam em 
baionetas, não se enxerga esse 
ato degradante (embora tam- 

bém lá existam atos degradan- 
tes). Na ditadura econômica 
sim. Essa é capaz de tudo, 
até mesmo matar milhares de 
pessoas em filas de hospitais 
públicos pelo fato do dinhei- 
ro que deveria estar ali ter sido 
desviado para pagar agiotas ou 
quaisquer outros fins. O dita- 
dor econômico é um verdadei- 
ro assassino em massa. 

Ninguém investe mi- 
lhões para ganhar um salário 
de 10, 15 ou 20 mil por mês 
caso eleito (subsídio líquido 
de um parlamentar em mé- 
dia). Mas alguns podem dizer 
que não é o candidato quem 
investe, quem investe são em- 
presários e doadores diversos. 
Ora ora, será que essa "doa- 
ção" ocorre por amor à demo- 
cracia? Será que esse "doador" 
não irá ser compensado depois 
com licitações fraudulentas. 

Faz-se imprescindível o 
alerta de que voce que se acha 
vítima da corrupção, na verda- 
de, pode estar sendo cúmplice. 
Você pode estar se perguntan- 

do: num país tão corrupto, por- 
que dar importância a detalhes 
tão pequenos da minha vida que 
nem são tão ruins assim? Opa! 
A corrupção existe em diversos 
níveis, e em nenhum deles ela é 
boa. A sua pequena corrupção 
se soma às pequenas corrup- 
ções de milhões, e o resultado 
final são os políticos que ordi- 
nariamente nos representam no 
Congresso Nacional, ressalva- 
dos alguns honrosos exemplos 
em sentido contrário. 

Temos ainda aqueles 
eleitores que dizem não votar 
em candidatos pequenos para 
não "perder o voto". Pequeno 
ou não, se um candidato é pre- 
parado e honesto, não merece o 
seu voto? 

Por fim, vale ressaltar 
que a sociedade muda quando 
os indivíduos que vivem nela 
mudam. Quer acabar com a 
corrupção e com a ditadura 
econômica? Seja honesta Não 
venda seu voto. 

Joaquim Júnior é Promotor de Justiça 
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MONOCULO ■)l 

Nas cordas do violão: uma 

história de superação 

"Eu pintava cova, vendia coentro 

na rua, geladinho, vigiava carro, sempre 

busquei meio de ganhar dinheiro..." 

Ensvan Bone 

Essas foram as pala- 
vras de Jardson Sousa Cabral. 
A cada gesto que saia de sua 
boca, eu me emocionava. Um 
jovem de apenas 15 anos de 
idade me fez acreditar que a 
vida é uma grande batalha, e a 
cada novo dia temos obstácu- 
los e paradigmas a serem que- 
brados e vencidos, e que para 
se tornar uma pessoa reconhe- 
cida são necessários esforços, 
gastos, e principalmente, hu- 
mildade e carisma. 

Desde criança Jardson 
gostava de cantar, mas por não 
ter condições financeiras, não 
pôde usufruir artisticamente 
sua carreira musical. "Quando 
criança eu ia pra rua vigiar os 
carros. No feriado de Dia de 
Finados, ia para os cemitérios 
em busca de ganhar dinhei- 
ro. Pela manhã eu pintava co- 
vas e à tarde vigiava os carros. 
Lucrava uns sessenta reais por 
dia, comprava comida pra casa 
ou dava pra minha mãe, pega- 
va dez reais pra mim e deixa- 
va o restante com ela", afirma 

Jardson. O jovem queria mes- 
mo era seguir a carreira de 
músico, mas a renda não era a 
favor. Pais divorciados, passa- 
vam por necessidades, princi- 
palmente na alimentação. Por 
não ter condições de manter- 
-se em casa, Jadson foi morar 
no abrigo. 

Lá permaneceu por 
cinco anos, onde teve a opor- 
tunidade de conhecer o mú- 
sico David Campos. Ao ver o 
talento do jovem, o músico se 
ofereceu para dar-lhe aulas de 
violão. Jardson até gostou, mas 
na época, por ser muito crian- 
ça, preferia brincar. "Eu até ia 
nas aulas pra aprender a tocar, 
mas eu achava difícil, não tinha 
paciência. Eu preferia mesmo 
jogar bola com os meninos no 
campo", ressalta. 

Com o passar do tem- 
po, o menino que sonhava ser 
cantor aprendeu a tocar sua 
primeira música. Desde então, 
nunca mais perdeu uma aula 
de violão e se emocionou ao 
aprender a cantar e tocar "bor- 
bulhas de amor", de Fagner, 
pela primeira vez. "Parecia 
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todo lugar que eu chegava eu 
queria cantar: quem dera ser 
um peixe para em seu límpi- 
do aquário mergulhar, fazer 
borbulhas de amor pra te en- 
cantar passar a noite em cla- 
ro". Afirma sorrindo. 

Jardson hoje é bem 
conhecido em Imperatriz e re- 
gião, até ganhou um violão de 
presente de seu irmão mais ve- 
lho, que sempre lhe incentiva e 
o acompanha nos eventos, mas 
afirma estar precisando de um 
novo. 

Já cantou com Gabriel 
Moura, canta em bares e com 
toda essa trajetória está ficando 
ainda mais conhecido. Contudo, 
não chegou ao seu objetivo 
maior: ter um CD gravado e ser 
famoso. Ele atribui à demora o 
fato de a cidade não favorecer 

tais estruturas. "Meu violão não 
funciona mais. Eu estou alugan- 
do outro pra tocar, não é barato 
e o dinheiro que ganho não dar 
pra arrumar. Gosto de cantar 
sertanejo, modão e encontrei 
na música um meio de sobrevi- 
ver. Meus amigos me chamam 
pra cantar e me dão um agrado. 
Hoje me tornei uma pessoa po- 
pular, cantei em vários locais da 
cidade, mas por não ter condi- 
ção financeira de seguir a carrei- 
ra, assim vou seguindo, através 
das cordas do violão levo minha 
vida", afirma. 

Parafraseando Charles 
Chaplin, "a vida é uma peça de 
teatro que não permite ensaios. 
Por isso, cante, chore, dance, ria 
e viva intensamente, antes que a 
cortina se feche e a peça termi- 
ne sem aplausos". 
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Ocupar, resistir, produzir e festejar 

José L/m da Silva Costa 

Os meses de junho e 
julho na Região Tocantina con- 
tam com algumas festas bem 
populares e interessantes para 
o povo festeiro, em especial as 
dos interiores que com peculia- 
ridades únicas, são cativantes. 
As festas as quais me refiro, 
são festas nos assentamentos. 

Descendo a Belém- 
-Brasília no sentido Açailân- 
dia, o Assentamento Califór- 
nia carrega a mística de uma 
dessas festas bem populares. 
A Festa do Assentamento Ca- 
lifórnia, como é conhecida, 
sempre ocorre no mês de ju- 
nho e atrai pessoas de várias 
cidades do estado e povoados 
vizinhos. Entretanto, no ano 
passado, excepcionalmente, 
ela foi realizada no mês de ju- 
lho. E por motivos de ordem 
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interna, este ano a comunida- 
de decidiu não fazê-la. 

Voltando pela mesma 
rodovia, agora sentido Impe- 
ratriz, na antiga "Fazenda Cri- 
minosa", hoje o Assentamento 
Vila Conceição I e II tem a fes- 
ta do gênero mais tradicional 
da região: A Festa da Vila Con- 
ceição I e II. Essa sim sempre 
se acontece em julho, no sába- 
do mais próximo de sua data 
de aniversário, 16 de julho. Foi 
no ano de 1987 que as famílias 
ocuparam a fazenda Itacira, o 
nome antigo da gleba. 

Esta é uma festa aguar- 
dada por todos, em especial 
pela comunidade que carrega 
a satisfação em promovê-la. 
Nesse conjunto de pessoas que 
esperam a celebração, estão 
também vendedores ambulan- 
tes de pequenas coisas: roupas, 
brinquedos para a criançada, 
comidas e bebidas. Lógico, que 

Museu lembra momentos históricos da Vila Conceição (Foto: Imirante) 

sempre é solicitada a autoriza- 
ção dos organizadores da festa. 

Quem também espera 
ansiosos pela data, são os joga- 
dores dos times de povoados e 
assentamentos vizinhos. Eles 
se preparam para ganhar o tí- 
tulo do torneio tradicional da 
Vila Conceição I e II, caracte- 

rística marcante da festividade. 
Todos querem ganhar o tor- 
neio e todos querem se diver- 
tir. Mas, o sentido maior dessas 
celebrações é a lembrança do 
dia em que essas famílias re- 
solveram se apropriar de seus 
passos na história na busca de 
um pedaço de terra. 
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