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Memória Camponesa 

16 Anos sem Eugênio Lyra, o 
Defensor dos Posseiros 

No próxi- 
mo dia 22 de se- 
tembro comple- 
tam-se 16 anos 
do desapareci- 
mento físico de 
Eugênio Lyra, 
herói e mártir 
dos camponeses 
santamarienses, 
vitimado por um 
bárbaro assassi- 
nato em 22 de 
setembro de 
1977, às 7 horas 
da noite, com um 
tiro na cabeça, à 
queima-roupa, 
na rua Teixeira 
de Freitas, uma 
das principais de 
Santa Maria da 
Vitória. 

Eugênio Lyra era advogado do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Santa Maria da Vitória e 
Coribe e foi tão importante para a luta dos camponeses 
que fortaleceu a organização destes através de bons 
exemplos e fé na força do povo unido e organizado. Isso 
foi demonstrado com base em princípios tão fortes e 
presentes nos camponeses que, até hoje, a XvM. pela 
conquista dos seus direitos está presente nos trabalha- 
dores rurais de nossa região. 

Os grileiros que mandaram matar Eugênio Lyra 
eram também ladrões de gado - principalmente Waldely 
Lima Rios (Lico) - e tanto eles quanto os pistoleiros 
Wilson Gusmão (autor material do crime), Zé Pequeno 

Capa do romance "Luta de Terra, Briga de Foice", de Cláudio 
Thomas Bornsteln. Personagem central: Eugênio Lyra. 

e João Costa ficaram im- 
punes, sendo que estes 
três últimos ficaram ape- 
nas dois anos presos em 
Santa Maria, tendo fu- 
gido, supostamente, com 
a conivência da polícia. 
Inúmeras outras autori- 
dades, à época, estive- 
ram envolvidas no cri- 
me que tirou a vida do 
defensor dos posseiros e 
nenhuma delas foi puni- 
da. O delegado regional 
Eymard Portugal Sena 
Gomes, por exemplo, 
ao invés de ser punido 
foi promovido. Isso 
não constitui surpresa 
porque, no Brasil, to- 
dos sabem que puni- 
ção é só prós possei- 
ros, prós sem-terra e 

outros despossuídos. 
Os grileiros, somados às autoridades e oligarqui- 

as santamarienses, com esse bárbaro crime que teve, 
inclusive, repercussão internacional, queriam calar 
Eugênio Lyra, arrebentar com a organização dos traba- 
lhadores rurais e continuarem a cometer suas arbitrari- 
edades contra o povo, sempre apoiados pela polícia, 
pela justiça e pelos políticos. A dor e a revolta do povo 
também serviram para despertar na mentalidade dos 
posseiros a certeza da necessidade de permanecerem 
unidos e, assim, combaterem seus inimigos, os grileiros 
e seus apoiadores. 

- continua na página 3 - 
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Emigrantes da Bacia 
do Rio Corrente 

• ALCINO CORDEIRO DE 
QUEIROZ - de Santa Maria da Vi- 
tória, funcionário da CEASA, em 
Brasilia/DF. 

• EDVALDO BATISTA DE SOU- 
ZA - nasceu em Santa Maria da Vitó- 
ria, funcionário do Banco do Brasil 
em Formosa (GO), estudante de psi- 
cologia no CEUB, Brasília. 

• ERGINIO PEREIRA NEVES - 
natural de Santa Maria da Vitória, 
trabalha na construção civil no Dis- 
trito Federal. 

• HELENA ALMEIDA - nascida em 
Correntina, funcionária da 
TELEBRASÍLIA. 

• ISMAR CORDEIRO DE 
QUEIROZ - de Santa Maria da VÍT 
tória, professor no Distrito Federal. 

• ANÍSIO QUEIROZ - nasceu em 
SantaMaria da Vitória, filho de Platão 
de Queiroz Monteiro ('seu' Tono), é 
funcionário da CODEPLAN-Ccm- 
panhia de Desenvolvimento do Pla- 
nalto Central, Brasília-DF. 

• JOSÉ FERNANDO SANTOS - 
natural de Santa Maria da Vitória, 
trabalha na Cáritas Brasileira, em 
Brasília. 

• OTACILIO OLIVEIRA SILVA - 
santamariense, trabalha na Livraria 
Siciliano em Brasília. 

• RUTIMAR ALVES DE 
ALMEIDA - nasceu em Santa Maria 
da Vitória, motorista da empresa 
Indaiá (água mineral), Brasília (DF). 

• MANOEL NUNES DE ASSIS - de 
Santa Maria da Vitória, reside em 
Manaus. 

TIPOGRAFIA 
MESTRE ZINZA 

imprimindo o progresso 
social e econômico. 

Rua Antônio Barbosa, 209 
tel.: (073)483-1130 

Sta Maria da Vitória/BAHIA 

POESIA 
REVOLUCIONÁRIA 

CASTRO   ALVES 

Homens! Esta lufada que rebenta 
E o furor da mais lôbrega tormenta... 

- Ruge a revolução. 

E vós cruzais os braços... covardia! 
E murmurais com fera hipocrisia: 

- Epreciso esperar... 

Esperar? Mas o quê? Queapopulaça, 
Este vento que os tronos despedaça. 

Venha abismos cavar? 

Ou quereis, como o sátrapa arrogante, 
Que o porvir, n'ante-sala, espere o 
instante 

Em que o deixeis subir?! 
Oh! parai a avalanche, o sol, os ventos, 
O oceano, o condor, os elementos... 

Porém nunca o porvir! 
(...) 
Depois morrer - que a vida está completa, 
- Rei ou tribuno, César ou poeta, 

Que mais quereis depois? 
Basta escutar, do fundo lá da cova. 
Dançar em vossa iousa a raça nova 

Libertada por vós... 

VIAJE BEM... 

IrJfH-l   M-IM TFm\ ni\ ^.eMJHfiU «   VaJl 
^^ UM^Í HRSfrr) 

Viaje EMTRAM 

Ônibus para os seguintes 
estados: 

São Paulo, Minas Gerais, Rio 
de Janeiro, Góias e Bahia; 
prestando serviços da Bahia 
ao Rio de Grande do Sul, nas 
localidades de Barreiras a 
Passo Fundo, Carazinho, StB 

Rosa e StQ Ângelo 
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16 Anos sem Eugênio Lyra, o 
Defensor dos 

A certeza de que a luta 
era a maior arma dos campo- 
neses por algum tempo foi 
incentivada pelo Sindicato, 
onde atuou firmemente 
Eugênio. Porém, graças 
ao partidarismo que os mili- 
tantes do PT e ca CPT adota- 
ram na entidade, esta foi, 
pouco a pouco, se enfraque- 
cendo até ficar na situação 
deplorável em que hoje se 
encontra. E quem perdeu com 
isso foram os trabalhadores 
rurais. Apesar da omissão (ou 
sumiço) do Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais, tomara 
que os verdadeiros donos da 
terra - aqueles que nela tra- 
balham e a fazem produzir - 
voltem a fortalecer sua luta, 
que façam com que o nome 
de Eugênio Lyra seja sempre 
motivo de despertamento 
dos trabalhadores para a luta 
firme e corajosa e que os 
interesses da classe trabalha- 
dora falem mais alto e o san- 
gue derramado por ele seja 
sempre incentivo para uma 
atuação permanente e 
combativa dos trabalhadores, 
sem manipulações de insti- 
tuições ou de quem quer que 
seja. 

Tomara que os traba- 
lhadores consigam construir 
um sindicalismo livre e que o 
exemplo de luta de Eugênio 
Lyra em prol da Reforma 
Agrária a cada dia se faça 
mais forte entre os camponeses 
da Bacia do Rio Corrente. 

BIBLIOTECA "EUGÊNIO 

LYRA", 4 Anos de 
Resistência 

Em 22 de setembro de 1989 
inaugura-se em Santa Maria da 
Vitória, no Bairro do Malvão, a 
BIBLIOTECA EUGÊNIO 
LYRA , comandada por alguns jo- 
vens do mesmo bairro, numa tenta- 
tiva de garantir aos habitantes da 
área uma confiável fonte de pesqui- 
sa, leitura e informações. 

O público mais freqüente é 
sempre a criançada, que faz desta 
biblioteca um espaço de encontro, 
troca, conhecimentos, de prazer e 
saber, enfim. Aqui, as atividades 
lúdicas estão sempre em primeiro e 
principal plano. 

Na EUGÊNIO , além da 
meninada estar descobrindo esse 
bichinho muito doce e encantador 
chamado livro, inventaram de fa- 
zer da biblioteca também uma 
BRINQUEDOTECA! 

São as crianças descobrindo 
brincadeiras, cantigas, jogos, en- 
caixes de peças que se modulam 
por todas as formas e jeitos diferen- 
tes, por todos os lados, com firme- 
za e muita criatividade. Assim, vão 
se descobrindo, criando e montan- 
do brinquedos, folguedos, todos 
com um traço em comum: o gosto 
pela brincadeira. 

É a Escola ligadíssima à Bi- 
blioteca. Uma não anda sem a 
outra, ou melhor, são uma única 
coisa. E assim estão, através da 
ESCOLA DONOS DO FUTU- 

Continuação da Pág. 1 

RO , escrevendo sua história, 
descobrindo o quanto é bom e 
fundamental estudar numa es- 
cola onde o respeito pe^ crian- 
ça, sua capacidade e a certeza na 
importância do brincar estão pre- 
sentes. 

A Escola e a Biblioteca 
estão resgatando e incentivando 
o que há de mais bonito e impor- 
tante em cada criança: a brinca- 
deira e seu significado maior na 
vida de qualquer pessoa... e a 
memória de Eugênio Lyra vai 
sendo preservada, ao lado da de 
Manoel do Cal, com responsa- 
bilidade, criatividade e 
ludicidade. Vencendo o siso com 
muito riso! 

Por isso, nos reservamos o 
prazer de gritar em alto e bom 
som: os aspiradores a serem 
donos do mundo terão que en- 
frentar-se cada vez mais com 
estas pessoas fortes, que já vi- 
vem cansadas das injustiças pra- 
ticadas pelos donos do poder. 
Lutamos e lutaremos sem cessar 
pra conquistarmos o direito de 
sermos donos do nosco futuro. 

Para isso, seguimos, sem 
vacilar, o exemplo dos Eugênios 
Lyras e Manoéis do Cal, pois 
eles, queira ou não a classe d v 
minante, VTVEMÜ! 

i Angélica Rodrigues de 
Oliveira 
Coordenadora: Biblioteca 
Eugênio Lyra 

e Escola Donos do Futuro 
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Cultura Popular 

O Corrente: nicho de muitos músicos 
Cumprindo com o seu objetivo de contribuir com o resgate da História Cultural santamariense, O 
POSSEIRO publica, a seguir, uma carta de Claudemir Santos de Morais (Colo) para seu irmão Clodomir 
Morais, quando este residia em Tegucigalpa (Honduras), trabalhando em programas de cooperativismo e 
Reforma Agrária, através da Organização Internacional do Trabalho (OIT), organismo das Nações Unidas. 

Santa Maria da Vitória, 3 de março 
de 1968. 

Prezado Mano, 

Acabamos de receber os discos 
que você nos enviou, (n.r. - discos 
gravados com 11 peças musicais - do- 
brados, valsas, cateretê, da "Seis"; 
Hino Social e Marcha Fúnebre da "Vi- 
tória" - que Clodomir Morais guardou 
muitos anos na memória e conseguiu 
que o maestro Ruiz Guevara as trans- 
ferisse para o pentagrama e fizesse a 
Banda dos Supremos Poderes do Go- 
verno de Honduras executá-las para 
gravar em disco de acetato.) Ontem, 
dia dois, recebemos o pacote e hoje 
algumas pessoas já ouviram, tais como 
Zizito, Jaime Santana, Joaquim Lis- 
boa e outras pessoas. O seu questioná- 
rio não foi respondido integralmente, 
mesmo por aqueles que se acham mais 
em contato com a música e com os 
personagens de muitos anos passados. 

Quinca Ataíde, então, nem tão 
velho como aparenta, não se lembra de 
nada, nem mesmo das composições 
que outrora escrevera. Vagamente, um 
ou outro informe sobre algum compo- 
sitor. De sorte que as informações que 
lhe envio através desta não são ainda 
de real valor, embora se possa apro- 
veitar algo. O arquivo do Mestre 
Elpídio, que estava desaparecido, com 
o disco apareceu. Pensei que nas inú- 
meras partituras ali encontradas eu pu- 
desse obter os nomes daqueles que as 
escreveram. 

Infelizmente, no arquivo tão 
grande, só me foi possível encontrar o 
nome de um compositor de Bom Jesus 
da Lapa, que esteve por aqui. Passei o 
domingo todo na casa de Joaquim Lis- 
boa, talvez o mais fanático por música 
de bandas da atualidade. 

Ele vibrou com o Hino Social 
da Vitória, que saiu perfeito, e com o 
dobrado "CONTÍNUO DE DAVID 

GOMES", de execução difícil. 
Desta maneira, venho tentando, com 

Jaime Santana e Zequinha da Marcação 
(n.r. - ambos falecidos) conseguir cópias 
de alguns dobrados para enviar-lhe, além 
de algumas informações que seguem nes- 
ta carta. 

Não há possibilidade de se conse- 
guir tudo em um só momento. Tenho pas- 
sado estes dias na rua colhendo informa- 
ções, sendo que muitas delas só poderão 
ser encontradas em algum livro ou docu- 
mento. Creio que, aos poucos, colherei 
uma série de dados úteis, procurando mos- 
trar a todos o valor deste trabalho para as 
gerações presentes e futuras. Em Goiânia, 
procurarei ver quais as condições de ven- 
da de um gravador regular, vez que pres- 
taria um grande serviço ao trabalho de 
informações. Seguem alguns informes so- 
bre as Bandas e seus regentes e compositores. 

A Sociedade Philarmônica SEIS 
DE OUTUBRO foi fundada em 22 de 
novembro de 1908, conforme o que está 
escrito em seu estatuto datado de 25 de 
maio de 1948, como você verá. São os 
seguintes os nomes de seus fundadores: 
CORONEL BRUNO MARTINS DA 
CRUZ, JOSÉ ALFAIATE, FRANCIS- 
CO COIMBRA, JOSÉ PÁGDA e outros. 
O primeiro regente da "SEIS DE OUTU- 
BRO" ("oi o Mestre ÁPIO B1QUIBA DY 
LAFUENTE . O segundo foi Pedro 
Nolasco, que foi o primeiro regente da 
Vitória. O 3o foi Mestre Vilares. O nome 
SEIS DE OUTUBRO foi dado. à 
Philarmônica em homenagem ao seu cabe- 
ça, o Coronel Bruno Martins da Cruz, o 
homem que se dedicou de corpo e alma 
pelo engrandecimento de sua banda. Isto 
porque seis de outubro foi o dia do nasci- 
mento de Bruno, natural de Juazeiro, neste 
Estado. (Bahia). 

A Philarmônica 15 DE NOVEM- 
BRO (VITÓRIA) foi fundada em 15 de 
novembro de 1908, portanto, no mesmo 
ano da sua co-irmã, sendo sete dias mais 
velha que aquela. Não foi fundada pelo 
Coronel Clemente, como supõe a maioria. 

pois este chegou a Santa Maria da 
Vitória em 1917. A fundação da VI- 
TÓRIA deve-se aos Afonsos, João 
Afonso, Antônio Laranjeira Barbosa e 
outros. Ele, Clemente, após sua chega- 
da a Santa Maria, por intermédio de 
Afonso, esteve se interessando pela 
Banda, vez que cedo demonstrou o seu 
poder de dirigir facilmente as coisas e de 
um espírito politicodinâmicojamais vis- 
to nesta terra. Tomou o poder e pôde, em 
pouco tempo, acelerar a marcha do de- 
senvolvimento em Santa Maria, com a 
instalação de uma Usina Elétrica, fábri- 
ca de manteiga, usina de beneficiamento 
de algodão e outras coisas. 

Após alguns anos, o Coronel, 
como contam alguns de seus mais pró- 
ximos partidários políticos, quis que 
ficasse por verídico o boato que apare- 
ceu em Santa Maria da Vitória relati- 
vamente à data do seu nascimento. 
Queria o Coronel Clemente que todos 
soubessem que ele nasceu em 15 de 
novembro de 1908, para coincidir com 
a data da fundação da Vitória, vez que 
o nome da banda adversária levava o 
nome da data do nascimento do seu 
fundador. Tal, porém, não aconteceu, 
pelo menos para uma parte mais 
esclarecida da população. 

Eis aqui os primeiros maestros 
que a Philarmônica VITÓRIA teve: 

primeiro - Pedro Nolasco; se- 
gundo - Mestre Tomaz; terceiro - 
Miguel Arcanjo; quarto - Mestre 
Ambrósio Guilherme de Souza; quinto 
- Henrique Lima; sexto - Lulu Melo; 
sétimo - Mestre Ambrósio (novamen- 
te); oitavo - Joaquim Cassiano Lisboa. 

• JOAQUIM CASSIANO 
LISBOA - natural de Carinhanha 
(BA), nasceu em 4 de junho de 1901. 
Foi inicialmente contramestre da 
EUTERPE de Carinhanha c substituía 
o regente daquela filarmônica quando 
de sua falta. Após o hunitho de 
Carinhanha, em virtude de persegui- 
ções políticas, teve que deixar a terra 
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natal rumo a Bom Jesus da Lapa, onde 
recebeu convite para vir tocar na VI- 
TÓRIA de Santa Maria, dado suas 
excepcionais qualidades de músico. 

Indeciso, sem saber que rumo ia 
tomar, aceitou o convite dos partidári- 
os do Coronel Clemente de Araújo 
Castro, e chegava a Santa Maria no 
anoitecer do dia 5 de setembro de 1922. 
Naquela ocasião, o regente da VITÓ- 
RIA era Lulu Melo e os dois, a partir 
do dia seguinte, começaram a traba- 
lhar juntos, pois ambos eram marce- 
neiros. A primeira vez que 
tocou pela VITÓRIA foi 
no dia seguinte à sua che- 
gada, no enterro de uma 
criança filha de algum 
músico. 

A sua segunda 
tocata ele fez no dia 7 de 
setembro de 1922, por 
ocasião da grande festa 
comemorativa ao Cente- 
nário da Independência do 
Brasil. Joaquim Cassiano 
Lisboa é o oitavo regente 
da VITÓRIA. 

Iniciou sua gestão 
de regente .entre os anos 
de 1933 e 1934, até a pre- 
sente data. Foi investido 
no cargo de regente pelo 
então prefeito da cidade, 
Dr. Cotias Lebre, com muita relutân- 
cia, visto não se considerar maestro 
mas um simples colaborador. Até a 
presente data tem se dedicado à música 
de corpo e alma. Tem, nos dias atuais, 
uma humilde escola de música onde 
vários jovens aprendem algo de músi- 
ca e tudo isto sem nenhuma recompen- 
sa dos alunos e muito menos dos pode- 
res públicos. Em carta posterior, tenta- 
rei mencionar algumas de suas obras 
constantes do seu arquivo. 

•LULU MELO - filho de Santa 
Maria, irmão de Eurípedes Melo, ma- 
rido da professora Valentina. Foi o 
sexto regente da Filarmônica VITÓ- 
RIA e considerado como um dos mais 
perfeitos instrumentistas da região. 
Tocava todos os instrumentos, o que o 
tomou famoso como músico e respei- 
tado por todos. Quando chegou em 
Juazeiro para tocar na Sociedade Fi- 
larmônica Apoio, onde já se achavam 
dois músicos desta terra, Nemézio Ga- 
lhardo e Celso Afonso, impressionou e 
todos tocando e fazendo variações em 
todos os instrumentos que se achavam 
na sede daquela sociedade. Viveu al- 
gum tempo naquela cidade, onde anga- 

riou muitas amizades e se tomou regente 
da Apoio, provavelmente. Mais tarde dei- 
xou aquela cidade e rumou para Nova 
Lima, Minas Gerais, onde fundou uma 
banda, e depois residiu em São Paulo, onde 
veio a falecer. Os descendentes de LULU 
MELO têm sido músicos, como foi o caso 
de Eurípedes Melo, que tocou prato na 
VITÓRIA eAgnaldo Melo, atual caixa da 
mesma filarmônica, além de dois outros 
jovens da mesma família que também to- 
cam. 

Dentre algumas composições, te- 

Fllamõnlca Vitória, em 1945 

mos um dobrado denominado ''DOBRA- 
DO TUNES", escrito por Lulu em home- 
nagem ao primeiro telegrafista desta cida- 
de, de nome Tunes, muito seu amigo. 

Verei em breve outras obras dele e 
as mencionarei posteriormente. 

• JOÃO GUARÁ - Vivia de uma 
pequena venda e era natural de Lençóis, 
Estado de Goiás. Faleceu nesta cidade 
vítima de asfixia proveniente do uso ex- 
cessivo de álcool, no ano de 1936. Regeu 
a SEIS DE OUTUBRO entre 1922e 1927, 
quando fugiu em virtude de perseguições 
políticas. 

Algumas de suas obras: DOBRA- 
DO TIRO 99, DOBRADO SEIS DE OU- 
TUBRO, DOBRADO CREPÚSCULO. 

Procurarei obter alguns outros por- 
menores. 

• ELPÍDIO ALVES - Natural de 
Mundo Novo, Estado da Bahia, desde que 
aqui chegou viveu de uma bodega onde 
vendia fósforo, doces, caramelos, petas e 
outros produtos. Faleceu em 1967 com 92 
anos, tendo regido bandas de rçiúsica em 
Pirapora (MG), de onde mandava dobra- 
dos para o aluno Joaquim Cassiano Lis- 
boa, residente em Carinhanha. Regeu em 
1933 a Escola Musical Euterpe Lapens&e 

depois veio reger a SEIS DE OUTU- 
BRO em Santa Maria da Vitória, onde 
faleceu. O arquivo do Mestre Elpídio 
constava de mais de trezentos dobra- 
dos, valsas e polcas, inclusive árias 
que poderão ser copiadas. Tentarei com 
alguns músicos copiar alguns dobra- 
dos e lhe mandar. Só não pode ser tão 
logo, dado a escolha da pessoa que terá 
que perder um certo tempo com isso, 
dado os afazeres. 

Entre suas obras, cito: "DO- 
BRADO OS DOIS IRMÃCS", "DO- 

BRADO BOMBARDEIO 
MUNICIPAL". 

O Dobrado Fanta- 
sia foi arranjo do Mestre 
Elpídio, isto em 01/10/ 
1908, quando ele se acha- 
va em outras terras. 

Não consegui ainda 
detalhes sobre a vida d°, 
José Leopoldo, mesmo con- 
versando com C ADU e com 
aqueles que lhe foram mais 
próximos. 

O mesmo aconteceu 
com Pedro Leite, Lauro 
Sobral e outros. 

Com relação ao seu 
questionário, só consegui o 
seguinte: fundação da "Seis 
de Outubro"-22.II. 1908; 
Dobrado Claudelino 

Coimbra - autor Godofredc Guedes; 
Dobrado Joaquim Afonso de Oliveira 
- autor Lauro Sobral; Dobrado Seis de 
Outubro - autor João Guará; Contínuo 
de David Gomes - autor Pedro Nolasco; 
Dobrado Crepúsculo - autor João 
Guará; Cateretê - autor Pedro Leite; 
DobradoRosicler Afonso -autorPedro 
Leite; Dobrado Para Todos - supõe-se 
que foi escrito por Mestre Ambrósio. 

As datas em que foram escritos 
é coisa impossível, visto ninguém sa- 
ber nem mesmo as datas aproximadas. 

Com relação aos dobrados da 
VITÓRIA, Joaquim Lisboa não soube 
me responder quais os autores daque- 
las peças que você incluiu no seu ques- 
tionário, como sejam. Marcha Fúne- 
bre, Hino Social da Vitória e Dobrado 
Wilson Barros. Veremos se ele desco- 
bre algo, pois mentalmente ele não se 
recorda. Dificilmente se conseguirá 
tudo em pouco espaço de tempo, toda- 
via farei o possível para conseguir boas 
informações. 

Atenciosamente. 

Claudemir Morais (Colo) 
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Bom Jesus da Lapa 

Posseiros 
derrotam grileiro 

A Bahia está de 
olho em Brasília desde o 
dia 20 de maio último. 
Naquela data, embala- 
dos pelo ritmo do grupo 
afro da Bahia Ilê Ayê, 
representantes da comu- 
nidade rural negra de 
Rio das Rãs fizeram pas- 
seata até o Ministério da 
Justiça, naquela capital, 
para reivindicar a posse 
definitiva das terras per- 
tencentes à comunidade. 

Situada a aproxi- 
madamente 70km da 
sede do Município de 
Bom Jesus da Lapa, 
Bahia, a Fazenda Rio 
das Rãs é o palco do 
conflito fundiário que 
hoje envolve um dos 
maiores números de pos- 
seiros no País. O confli- 
to começou no início dos 
anos 80, quando o fa- 
zendeiro Carlos Bonfim, 
dizendo-se proprietário 
das terras ocupadas há 
pelo menos um século 
pelos seus legítimos do- 
nos, passou a investir 
violentamente contra as 
cerca de 2.000 pessoas 
da comunidade remanes- 
cente de quilombo. 

Deláparacá,com 
investidas crescentes e 
sucessivas, o fazendeiro 
e grileiro Carlos Bonfim 
tem intimidado as 300 
famílias com ações que 
vão desde o envenena- 
mento do rio, que inclu- 
sive ocasionou a morte 
de crianças, à destrui- 
ção de casas e roçados e 
a matança de animais. 
Os sofrimentos e preju- 

ízos causados são incal- 
culáveis , afirma o de- 
putado federal Alcides 
Modesto (PT/BA).  E 

enfatiza, vão desde prejuí- 
zos econômicos e emocio- 
nais ocasionados às famíli- 
as de Rio das Rãs, a preju- 
ízos ao meio ambiente e à 
cultura nacional . A comu- 
nidade rural negra de Rio 
das Rãs é uma das poucas 
remanescentes de quilombo 
no País e que preserva tra- 
dições da cultura negra. 

A questão da comu- 
nidade negra de Rio das 
Rãs, que desde o início foi 
apoiada pelo deputado 
Alcides Modesto, tem sen- 
sibilizado e mobilizado se- 
tores e entidades da socie- 
dade civil como a igreja, 
através da CPT, o Sindica- 
to dos Trabalhadores Ru- 
rais de Bom Jesus da Lapa 
e o movimento negro de 
todo o País. O resultado 
final do processo, que cor- 
re na Justiça Federal com 
liminar favorável aos ne- 
gros remanescentes de 
quilombo, aguarda laudo 
antropológico, em vias de 
ser concluído, que respal- 
dará a sentença final. 

A conquista que esta 
sentença favorável vai re- 
presentar é indiscutível. 
Será um ganho para a co- 
munidade de Rio das Rãs, 
será um ganho para a Bahia, 
pelo resgate de uma dívida 
histórica para com a popu- 
lação negra, que é maioria 
no Estado, e será um ganho 
sem precedentes para a cul- 
tura brasileira. O caso de 
Rio das Rãs será o primeiro 
reconhecimento Jurídico 
e formal de uma áre? rema- 
nescente da quilombo no 
Brasil. É ver para crer. 

(texto elaborado pela as- 
sessoría do deputado 
Alcides Modesto-PT/BA) 

Constituição 

Revisão não 
vem em boa hora 

As bancadas da es- 
querda no Congresso são 
da opinião de que o atual 
parlamento não tem autori- 
dade para fazer a Revisão 
Constitucional. Os parla- 
mentares estão em fim de 
mandato e não foram elei- 
tos para revisar nada. 

Parece claro que os 
que querem antecipar a Re- 
visão visam tão somente 
retirar conquistas sociais 
alcançadas em 88 e abrir 
ainda mais o País, não aos 
benefícios, mas aos 
malefícios do capital inter- 
nacional. 

Cerca de 350 dispo- 
sitivos constitucionais pre- 
cisam de legislação com- 
plementar. A maioria refe- 
rente aos direitos sociais. 
Curiosamente, os disposi- 
tivos econômicos são em 
grande parte auto-aplicá- 
veis, exceção feita àqueles 
que não são de interesse do 
grande capital: juros de 12 % 
ao ano e a participação dos 
trabalhadores nos lucros das 
empresas. 

Recente pesquisa re- 
alizada pelo DIAP (Depar- 
tamento Intersindical de As- 
sessoria Parlamentar), 
publicada em livro em ju- 
lho, traz alguns dados 
preocupantes em relação às 
posições defendidas pelos 
atuais congressistas quanto 
à Revisão. Grande parte 
destes quer retirar da Carta 
Magna tudo o que for ga- 
rantia onerosa (salário, jor- 
nada de trabalho, licença- 
maternidade, por exemplo). 
E jogar para legislação or- 
dinária ou negociação entre 
as partes. Chegam ao ab- 
surdo de querer a retirada 
do direito a moradia , já 
que tem custos e o governo 

não poderia assumi-los, 
ferindo então o direito à 

propriedade ! 
Mais ágil que a 

esquerda, adireitajá vem 
se organizando há algum 
tempo para conseguir o 
que quer: bater forte nos 
direitos sociais, para bar- 
ganhar a abertura da eco- 
nomia. 

Parte dessa estra- 
tégia foi a contratação 
de grandes nomes (ju- 
ristas, economistas ejor- 
nalistas), para divulga- 
rem suas idéias em se- 
minários e palestras pelo 
Brasil afora. É o caso de 
Afonso Celso Pastore, 
contratado pela CNI 
(Confederação Nacional 
das Indústrias); Ives 
Gandra e Carlos 
Monforte, pela FIESP e 
CNI, respectivamente. 

Os partidos de es- 
querda, tais como o PT e 
PC do B, são contra a 
Revisão agora, mas re- 
conhecem que não po- 
dem ser surpreendidos 
e, por isso, preparam 
suas bancadas no Con- 
gresso para essa discus- 
são. Foram formadas co- 
missões de trabalho e as 
assessorias técnicas das 
bancadas vão elaborar 
um cronograma de de- 
bates internos. A come- 
çar por uma anal ise com- 
parativa do anteprojeto 
da Constituição do PT 
de 1988. 

i Andréa Cerqueira 
Componente do CDR/ 
Internacionalistae As- 
sessora do dep. fede- 
ral Chico Vigilante 
(PT/DF) 
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Revelação Histórica 

Euclides da Cunha era comunista 

^% genial escritor Euclides da Cunha (Foto) 
1 - autor de, entre outros, OS SERTÕES 

%M - era um marxista convicto, fato que a 
grande imprensa sempre buscou ocultar do 
povo e que 0 POSSEIRO busca, através da 
transcrição do seguinte texto contido no livro 
Contrastes e Confrontos (Livraria Chardron, 

páginas 236 a 242, 1923, Porto, Portugal), 
tornar público. 

MM. !S:':;'í^Í5íX3 

(...) 
Mas esta mesma filosofia natural 

{este é o nome que Euclides da 
Cunha dava à dialética, a lógica do 
materialismo - n.r.), tão 
crescentemente revigorada e favo- 
recendo tanto, no século que pas- 
sou, o ascendente industrial, era por 
si mesma - isolada no campo das 
suas investigações - inapta à verda- 
deira solução do problema. Dizem- 
nos os insucessos de todos os que o 
consideraram esteiando-se nela, das 
estupendas utopias de Saint-Simon 
e dos seus extraordinários discípu- 
los, às alienações de Proudhon, às 
tentativas bizarras de Fourier e ao 
sossobro completo da política de 
Luiz Blanc. 

Fora logo acompanhá-los. Se o 
fizéssemos, veríamos que, malgrado 
todos os recursos das ciências, eles 
pouco se avantajaram aos sonhado- 
res medievais; o mesmo agitar de 
medidas fantásticas, e tão radicais, 
algumas, abalando tanto os funda- 
mentos da sociedade, a começar 
pela organização da família, que 
acarretavam antes novos elementos 
perturbadores e novas faces à ques- 
tão, dando-lhe um caráter por igual 
revolucionário e complexo capaz de 
a tornar perpetuamente insolúvel. 

Assim ela chegou até meados do 
último século - até KARL MARX - 
pois foi, realmente, com este infle- 
xível adversário de Proudhon que o 
socialismo científico começou a usar 
uma linguagem firme, compreensí- 
vel e positiva. 

Nada de idealizações: fatos; e 
induções inabaláveis resultantes de 
uma análise rigorosa dos materiais 
objetivos; e a experiência e a obser- 
vação, adestradas em lúcido tirocí- 
nio através das ciências inferiores; e 

a lógica inflexível dos acontecimentos; 
e essa terrível argumentação terra-a- 
terra, sem tortuosidades de silogismos, 
sem o idiotismo transcendental da ve- 
lha dialética, mas toda feita de axio- 
mas, de verdadeiros truísmos, por ma- 
neira a não exigir dos espíritos o míni- 
mo esforço para a alcançarem, porque 
ela é quem os alcança independente- 
mente da vontade, e os domina e os 
arrasta com a fortaleza da própria sim- 
plicidade. 

A fonte única da produção e do seu 
corolário imediato, o valor, é o traba- 
lho. Nem a terra, nem as máquinas, 
nem o capital, ainda coligados, as pro- 
duzem sem o braço do operário. Daí 
uma conclusão irredutível: - a riqueza 
produzida deve pertencer toda aos que 
trabalham. E um conceito dedutivo: o 
capital é uma espoliação. 

Não se pode negar a segurança do 
raciocínio. 

De feito, desbancada a lei de 
Malthus, ante a qual nem se explicaria 
a civilização, e demonstrada a que se 
lhe contrapõe consistindo em que cada 
homem produz sempre mais do que 
consome persistindo os frutos do seu 
esforço além do tempo necessário à sua 
reprodução , - põe-se de manifesto o 
traço injusto da organização econômica 
do nosso tempo. 

A exploração capitalista é assom- 
brosamente clara, colocando o traba- 
lhador num nível inferior ao da máqui- 
na. De fato, esta, na permanente passi- 
vidade da matéria, é conservada pelo 
dono; impõe-lheconstantes'resguardes 
no trazê-la íntegra e brunida, corrigin- 
do-lhe os desarranjos; e quando morre 
-digamos assim-fulminadapelapletora 
ae força de uma explosão, ou debilitada 
pelas vibrações que granulam a muscu- 
latura de ferro, origina a mágoa real de 
um  desfalque,  a tristeza de um 

decrescimento da fortuna, o luto 
inconsolável de um dano. Ao passo 
que o operário, adstrito a salários 
escassos demais à sua subsistência, 
é a máquina que se conserva por si, 
e mal; as suas dores recalca-as 
forçadamente estõico; as suas mo- 
léstias, que, por uma cruel ironia, 
crescem com ò desenvolvimento In- 
dustrial - o fosforismo, o saturnismo, 
o hidrargirismo, o oxicarborismo - 
cura-as como pode, quando pode; e 
quando morre, afinal, às vezes subi- 
tamente triturado nas engrenagens 
da sua sinistra sócia mais bem 
aquinhoada, ou lentamente - 
esverdinhado pelos sais de cobre e 
de zinco, paralítico delirante pelo 
chumbo, inchado pelos compostos 
do mercúrio, asfixiado pelo oxido 
carbônico, uícerado pelos cáusticos 
dos pós arsenicais, devastado pela 
terrível embriaguez petrólica ou 
fulminado por um COM/? deplomb - 
quando se extingue, ninguém lhe dá 
pela falta na grande massa anônima 
e taciturna, que enxurra todas as 
manhãs à porta das oficinas. 

Neste confronto se expõe a peca- 
minosa injustiça que o egoísmo ca- 
pitalista agrava, não permitindo, 
mercê do salário insuficiente, que se 
conserve tão bem como os seus 
aparelhos metálicos, os seus apare- 
lhos de músculos e nervos; e está em 
grande parte a justificativa dos soci- 
alistas no chegarem todos ao duplo 
princípio fundamental: 

Socialização dos meios de pro- 
dução e circulação; 

Posse individual somente dos 
objetos de uso. 

Este princípio, unanimemente 
aceito, domina toda a heterodoxia 
socialista ■ de sorte que as cisões, e 
são numerosas, existentes entre eles, 
consistem apenas nos meios de atin- 
gir-se aquele objetivo. Para alguns, 
e citam-se apenas João Ligg e Ed. 
Vaillant, os privilégios econômicos 
e políticos devem cair ao cheque de 
uma revolução violenta. É o socia- 
lismo demolidor que, entretanto, 
menos aterroriza a sociedade bur- 
guesa. Outros, como Emilio 
Vendervelde, se colocam numa ati- 
tude expectante: as reformas serão 
violentas ou não, segundo o grau de 
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resistência da burguesia. Finalmen- 
te, outros ainda - os mais tranqüilos 
e mais perigosos - como 
Ferri e Colajanni, corretamente 
evolucionistas, reconhecendo a ca- 
rência de um plano já feito de orga- 
nização social capaz de substituir, 
em bloco, num dia, a ordem atual 
das coisas, relegam a segundo plano 
as medidas violentas, sempre 
infecundas e só aceitáveis transito- 
riamente, de passagem, num ou 
noutro ponto, para abrirem cami- 
i ho à própria evolução. 

Ferri, em belíssimo paralelo en- 
tre o desenvolvimento social e o 
terrestre, mostra como os imagino- 
sos cataclismos de Cuvier, pertur- 
baram, sem efeito, a geologia para 
explicarem transformações que se 
realizaram sob o nosso olhar, sendo 
os grandes resultados, que mal com- 
preendemos no estreito círculo da 

vida individual, uma soma de efeitos 
parcelados acumulando-se na amplitu- 
de das idades do globo. Deslocando à 
sociedade este conceito, aponta-ms o 
processo normal das reformas lentas, 
operando-se na consciência coletiva e 
retletindo-se a pouco e pouco na práti- 
ca, nos costumes e na legislação escri- 
ta, continuamente melhoradas. 

Nada mais límpido. Realmente, as 
catástrofes sociais só podem provocá- 
las as próprias classes dominantes, as 
tímidas classes conservadoras, opon- 
do-se à marcha das reformas - como a 
barragem contraposta a uma corrente 
tranqüila pode gerar a inundação. Mes- 
mo nesse caso, porém, a convulsão é 
transitória; é um contrachoque ferindo 
a barreira governamental. Nada mais. 
Porque o caráter revolucionário do 
socialismo está apenas no seu progra- 
ma radical. Revolução: transformação. 
Para a conseguir, basta-lhe erguer a 

consciência do proletário, e - con- 
forme a norma traçada pelo Con- 
gresso Socialista de Paris, em 1900 
- aviventar a arregimentação políti- 
ca e econômica dos trabalhadores. 

Porque a revolução não é um 
meio, é um fim; embora, às vezes, 
lhe seja mister um meio, a revolta. 
Mas esta sem a forma dramática e 
ruidosa de outrora. As festas do 
primeiro de maio são, quanto a este 
último ponto, bem expressivas. Para 
abalar a terra inteira, basta que a 
grande legião em marcha pratique um 
ato simplíssimo: cruzar os braços... 

Porque o seu triunfo é inevitável. 
Garantem-no as leis positivas da 

sociedade que criarão o reinado 
tranqüilo das ciências e das artes, 
fontes de um capital maior, 
indestrutível e crescente, formado 
pelas melhores conquistas do espíri- 
to edo coração... 

Ao jornal O Posseiro 
Através da presente venho pa- 

rabenizar a Casa da Cultura "Antônio 
Lisboa de Morais" pelos bons serviços 
que tem prestado à juventude 
santamariense, numa das áreas mais 
difíceis que é a Cultura. O povo desta 
cidade pode orgulhar-se de possuir a 
melhor e mais completa BIBLIOTE- 
CA do Além São Francisco, que é a 
CAMPESINA, fundada em 1980 - um 
ano após o surgimento do jornal O 
POSSEIRO, criado para combater a 
grilagem de terras e outras atrocidades 
praticadas em nossa região nos idos de 
60/70, quando tombaram diversas pes- 
soas (como, por exemplo, Eugênio 
Lyra), trabalhadores companheiros de- 
fensores da terra. Joaquim Lisboa Neto 
foi e é o porta-estandarte dessa luta, 
travada no campo e na cidade; no pam- 
po, combatendo os grileiros latifundi- 
ários, e na cidade espalhando a cultura 
através de livros e livros para o povo ler. 

É um serviço gratificante para o 
povo de Santa Maria. Conheci em 1966 
uma Biblioteca Municipal fundada pelo 
então prefeito Sr. Clóvis de Araújo 
Castro (em 1950), que atendia aos 
estudantes para pesquisas, trabalhos, 
leituras, etc. No decorrer dos anos aque- 
la biblioteca ficou sem merecer a aten- 
ção dos administradores municipais, 
pOrque eles não têm (nunca tiveram) 
compromissos com a cultura do povo. 

pois enquanto houver analfabeto eles se 
servem à vontade do poder. 

Pois bem, com o incêndio irrespon- 
sável em setembro de 89, que culminou 
com a destruição do Paço Municipal, a 
primeira reserva histórica da cidade, onde 
funcionava a Delegacia de Polícia no Io 

andar e a Casa de Detenção no térreo, 
proceceu-se um dos maiores crimes contra 
a Cultura Santamariense, transformando o 
prédio da Biblioteca Municipal em Casa 
de Detenção e aqueles exemplares que lá 
se encontravam não sabemos que fim to- 
maram. Acredito eu que estejam cumprin- 
do pena com os detentos. 

Ao povo santamariense quero, por- 
tanto, com este esclarecimento, em VOZ 
ALTA, externar o meu maior respeito a 
Joaquim Lisboa Neto, meu amigo, e de- 
mais batalhadores pela fundação e manu- 
tenção desse acervo cultural que desen- 
volvem em Santa Maria, sempre com a 
peculiarhumildademanifestadano slogan: 
"NÃO PEDIMOS AO POVO QUE 
CREIA, PEDIMOS AO POVO QUE 
LEIA". Num futuro bem próximo a nossa 
juventude santamariense verá a importân- 
cia das organizações que foram criadas 
em prol da Cultura Santamariense. Porém, 
é preciso que o povo leia para enxergar 
realmente o seu valor. 

Edilzon Galhardo Lopes 
Santa Maria da Vitória/Ba., 05.07.93 

Sebo faz rebuliço 
em Petrolina e 

Juazeiro 

O compromisso cultural e 
a atual situação econômica nos 
levaram a criar em Petrolina o 
"SEBO REBULIÇO"- associa- 
dos ao livreiro Pedro Américo 
(Recife) -, uma alternativa para 
o intercâmbio intelectual entre 
pessoas e instituições de todo o 
país e do exterior, através da 
promoção da comunicação e da 
comercialização (compra, ven- 
da, troca) de livros e discos raros 
e usados. Não deixem de procu- 
rar na Biblioteca Campesina/ 
Casa da da Cultura "Antônio 
Lisboa de Morais", ou nos pedir, 
o livro de poesia 'Wew covardes 
nem vagabundos ", de nossa au- 
toria. O "SEBO REBULIÇO" 
fica na rua Antônio Santana Fi- 
lho, 560 - Centro - Petrolina, 
Pernambuco. O responsável é 
Maurício José Cordeiro Ferreira, 
antigo colaborador da Casa da 
Cultura "ALM". 


