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para Culfura 

BRASÍLIA — O senad@f ^ f 
Jmê ©armey (Arena-MA) re- Hf' 
elamou medidas urgentes ^ 
de proteção ao património « 
histórico "e cultural das ci- t-, 
tíades maranhenses de São » 
Luís e Alcântara, "ambas £U 
vulneráveis à acão dos pre-t , 
dadores e do tempo", f-

Em seu discurso, o repre- v 
sentante do Maranhão ffun- . 
damentou-se na legislação 
específica estabelecida pelo 
Instituto do Património His
tórico e Artístico Nacional, 
pleiteando medidas equiva
lentes para as cidades-mo-
numento de seu Estado. 

PARADOXO 

O sr. José Sarney chamou 
a atenção do Senado para 
os cuidados que devem ser 
redobrados, em São Luís, 
ante a iminente explosão de 
progresso que, em pouco 
tempo, ocorrerá ali com a 
Implantação do corredor de 
minério de ferro. 

— Dentro em pouco, quan
do o minério de Carajás es
tiver sendo transportado 
pelo Porto do Itaqui, e 
quando estiver funcionando, 
a todo vapor, a Usina Side
rúrgica preconizada pele 
Governo federal no II Pla
no Nacional de Desenvolvi
mento, a, cidade de São 
Luís, para suportar o im
pacto do progresso acelera
do, terá mobilizado todas as 
forças vivas do Estado, a ft«i 
de garantir a sobrevivência, 
com suas características de 
cidade histórica,' ou será 
mais uma cidadela a capi
tular por falta de uma visão 
cultural do problema. * 

CONSOLO 

Observou o senador José 
Sarney que. "quando as 
grandes metrópoles do Pai© 
já não suportam a poluição 
ambiental, „• pada conforta , 
mate do quê saber que ain
da existem, no próprio Bra- j 
si!,-cidades que nos dão no
ticia de uma vida mais hu
mana, dos tempos em -que •;/' 
a arquitetnra não havia si- / 
do posta ainda a serviço dos/ 
que hostilizam o homem". / • 

Finalizando, o senado^-
arenista referiu-se a deter-1 

tninações -da Organzatâcs/ 
dos Estados Americanos, 
preconizando a preservação 
do património monumental 
dos países-membros e com» 
clamou o • Senado a apoiá-
lo na luta em defesa da in
tegridade de São Luís e Al-
cântara, " • ' ' . 


