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^momm SOFRE Rm ^Sira MARIA 
C povo santamarleziae, canaado de 
presenciar tantos crimes cometidos 
muitas vezes contra pessoas inocen 
tes, e ver a impunidade imperar, e 
constatar a ineficácia acompanhada 
da polícia e da justiça com os cri 
minosos, resolveu, perdidas todas 
us esperanças nas instâncias 
legais, partir para cometer justi- 
ça com as próprias mãos, linchando 
o pistoleiro "Zé  de Adelia", execu 
tor do crime contra a estudante 
ííúcia Verbênia, de 19 anos, em 
julho último. 

klém  de "Ze de Adelia", os dois ou 
tros pistoleiros "Lourival" e "Ja- 
"biraca", que acompanharam "Ze de 
Adelia" na empreitada criminosa, 
foram justiçados/linchados na vizi 
nha cidade de Santana» 

Mas o linchamento dos criminosos 
não foi suficiente para aplacar a 
ira da massa, que partiu para  as 
delegacias regional e circunscrici 
onal * que funcionam no mesmo pré- 
dio - e ateou fogo às dependências 
das mesmas, Hoje, a casa que ser- 
viu para prender pequenos ladrões 
e tor turaj^ .a&é. .rnenore s,. "es tá -redu- 
ziüa a escomoros. 

A Rádio Rio Corrente, do deputado 
ase' Rocha (PPL-BA), pagou caro pe 

Ia omissão com que encarou o crime 
cometido contra Verbênia. A multi- 
dão enfurecida investiu contra a 
emissora, saqueando-a, incendiando 
-a e destruindo móveis, máquinas e 
outros objetos. 

"Lourival^. e Ivan Alves de Barros (es 
te o mandante do crime, primo do dep. 
José Rocha, se encontra em liberdade) 
tiveram suas respectivas residências \ 
saqueadas e incendiadas pelos partici j 
pantes do movimento* 

A luz da razão, pode-se perfeitamente 
condenar o linchamento, pois o ato e, 
sem dúvida, bárbaro e primitivo. 

Porém os analistas podem e devem res- 
peitar essa atitude do povo santama- 
riense porque, conforme afirmamos an- 
teriormente, a impunidade tomou-se 
uma coisa corriqueira em Santa Maria. 

Eugênio Lyra, advogado dos trabalhado 
res rurais, foi aqui assassinado em 
22 de setembro de 1977, a mando dos 
grileiros da região e até hoje nenhum 
dos culpados está preso. 0 pistoleiro 
"Mane da Jega" matou o jovem Austregé 
silo Fernandes em julho de 1980, ficou 
livre até bem pouco tempo, pegou cadeia 
por uns poucos meses recentemente e 
finalmente foi absolvido um pouco an- 
tes do assassinato de Verbênia. Ademais, 
quantos outros crimes foram cometidos 
no campo santamarâense £ não chegaram 
ao. .conhe cimento "do públi c o? Mui tos, 
provavelmente • 

Por isso, esperamos que, daqui por 
diante, a justiça e a polícia saibam 
adotar uma postura rigorosa najipuração 
dos crimes e conseqüente punição dos 
culpados, 

Do contrário, o povo se verá obrigado 
a massacrar com mão-de-ferro aqueles 
que cometam futuros crimes e que não 
sejam punidos pelas autoridades 
constituídas. 



CASA MCULIUM ALM HoMímun PROFRQSA MACMMKIS 

No dia 15 de outubro, a Casa da 
Cultura "Antônio Lisboa de Morais" 
realizou, no Clube 2 de Julho,«, nes 
ta cidade, um ato em homenagem a 
Professora ROSA OLIVEIEA MAGALHÃES, 
hoje com 95 anos de idade, 66 dos 
quais dedicados ao magistério, 

Para os que não sabem, a Prof9 
ROSA MAGALHÃES foi a responsável 
pela implantação de uma nova peda- 
gogia em nossa cidade, baseada na 
ternura, no carinho e no respeito 
pelos alunos, num tempo em que  a 
única pedagogia existente'era a da 
palmatória. 

Hoje, ela se dedica a educar   as 
crianças do Setor Macambira, 
bairro periférico de Santa Maria. 

Participaram da homenagem à Profs 
ROSA MAGALHÃES alunos e professo- 
res das Escolas Maria de Lima 
Athayde e Joaquim da Rocha Medei- 
ros, Josualdo Martins (pastor  da 
Igreja Presbiteriana), Ailton Car- 
valho (Secretário Municipal de Edu 
cação), Hilda Ribeiro Lopes (repre 
sentante da APLB-SMV), Jehová  de 
Carvalho (jornalista e poeta santa 
mariense, ex-aluno da Profs ROSA), 
dentre outros, com destaque para 
os alunos da Escola de D, ROSA no 
Setor Macambira. 

A Filarmônica 6 de Outubro também 
compareceu ao evento, de improviso, 
dando um brilho especial à festa, 
executando belíssimos dobrados, que 
servem como antídoto eficaz para 
combater a "xuxite aguda" que nos 
é introjatada diariamente pelo 
"padrão globo de imbecilidade". 

No mais, acreditamos que valeu  a 
iniciativa da Casa da Cultura "ALM" 
Pelo menos para diminuir a dívida 
de gratidão que todos temos com a 
rsaior professora de todoá os tem- 
pos de Santa Maria da Vitória. 
Dívida impagável, por sinal. 

üwa Mda* Cminlios Percorriés 
Andei pela escolinha, sem pensar que o 
tempo estava passando1 

Ohl Como foi feliz essa caminhadal 

Vi tantas crianças crescerem e no rosto 
de cada uma delas unrsorriap e uma 
jornada. 

Uma Rosa que nasce em todos os jardins. 

Uma Rosa que renasce a todo instante, 

Uma Rosa humana e com traços de uma 
esperança que vai nascer em cada um de 
nós. 

E, quando dessa vida partir, não ficarei 
triste, saberei que a cada instante irá 
renascer uma Rosa, pois a semente ficou 
plantada em nosso coração. 

EDNALCY GOMES ATHAYDE, aluna 
da Escola J.R.MEDEIROS, 
22 ADM B =. 

ríie da Educação 
Hoje é  mais um momento 
De grande emoção 
Quando me encontro junto 
Com a incansável 
Mãe da educação 
Pessoa que tanto fez 
E fará pela nossa 
Sociedade. 
Sinto muito feliz nesse 
instante. 
Quando vejo a pessoa 
Que é repleta de vontade 
Será meu grande orgulho 
Te encontrar, 
E mais uma vez sou feliz 
Por te ver completar 
Mais um ano de existência 
E que sempre tenho o poder 
De lhe encontrar 
Com vida e que essa será 
Vivida por muitos anos mais, 
Pois foi você o incentivo 
De milhares de pessoas 
Que hoje são alguém. 

= JAZIMIRO JOSá DOURADO - aluno 
da Escola J,R.Medeiros - 
22 ADM B 
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V ERBENIA,VíT»NVA m civ^tUiAx>t 
O dia 9 de julho de 1989 entra 
para a história de 3anta Maria da 
Vitória como mais uma página  de 
um livro que poderia se chamar 
"A violência no oeste ■baiano". 

naquela ocasião, por volta das 21 
horas, a estudante de Medicina 
Llúcia Verbenia Assunção da Silva, 
19 anos, filha do ex-prefeito 
Francisco Alves da Silva (faleci- 
do) e da sra. iCmiliana Assunção 
da Silva, tomou-se mais uma vi ti 
ma da crueldade enraizada em 
alguns seres humanos, perversos 
ao ponto de seqüestrarem a assas- 
sinarem uma jovem inocente. 

Fatos dessa natureza acontecem em 
nossa cidade devido a diversas 
razoes, A impunidade e' uma delas. 
Relembremos o assassinato do 
advogado Eugênio Lyra, ocorrido 
no dia 22 de setembro de 1977. 

Quantos, dentre os mandantes e 
executores daquele bárbaro crime, 
se encontram presos neste momento? 

Outro forte motivo que estimula a 
violência aqui reside na forma com 
que determinados políticos condu- 
zem a política partidária neste 
município. A sede obssessiva pelo 
poder faz com que essas pessoas 
tanto façam alianças com "deus e 
o diabo", como também decidam 

eliminar aqueles que repre- 
sentem uma pedra no caminho   do 
pretenso ocupante de algum cargo 
público de importância, 

Hão importa, absolutamente, se a 
sra, ükailiana Assunção (mãe   da 
vi tinia) conduzia sua carreira 
política desta ou daquela maneira, 
COíJ: esta ou aquela ideologia. 

'lenhuma divergência entre políti- 
cos pode ser usada como justifica 

. vu paru a execução de um ato 
Cão perverso como este praticado 
por Ivan Alves de Barres, José 
Germiniano de Oliveira ("Zé   de 
Adélia") e ITivaldo Ribeiro    da 
Silva ("Lourival"), 

0 povo santamariense não perdoará jamais 
esses criminosos, o assassinato de 
Verbenia vai lhes custar caríssimo pelo 
resto da vida. Nossa juventude, especial 
mente, vai colocá-los para sempre no rol 
dos rejeitados, dos irremediavelmente 
deformados. 

Ivan Sarros, sobre quem pesa a acusação 
de mandante do crime e ferrenho inimigo 
político da sra. Emüiana Assunção, 
decretou definitivamente o fim de sua 
carreira política, por sinal embrionária, 

"Zé de Adélia" e "Lourival" têm um passa- 
do pleno de crimes, o que os incrimina de 
maneira profunda, 0 primeiro teve, confor 
me comentários, participação no assassina 
to de Eugênio Lyra, além de ter desferido 
um tiro de revólver contra sua própria 
esposa, há aláfimi tempo atrás, Com relação 
a "Lourival", todos sabem que se notabili 
zou pelas suas agressões aos indefesos 
trabalhadores rurais. Inclusive o diretor 
responsável deste jornal recebeu várias 
ameaças por parte desse cidadão (?) nos 
áureos tempos da grilagem em Santa Maria, 

Como bem definiu um amigo, este crime vai 
frontalmente contra a cultura santamarien 
se, A preocupação maior dos nossos conter 
râneos é manter a paz e a harmonia, sin- 
tonizando-as com a diversidade de idéias 
seja no campo político, filosófico ou 
ideológico. 

Os que assassinaram Verbenia são fruto de 
uma sociedade onde a ganância pelo poder 
e pelo dinheiro se sobrepõe ao respeito 
pela^vida'do semelhante, 

A jovem estudante deixou uma grande lição 
para o povo santamariense e para os polí- 
ticos principalmente: não se pode fazer 
política com pistoleiros. 

Fica a esperança de que, para evitar 
crimes de igual ou maior intensidade, os 
criminosos sejam punidos com o maior 
rigoii possível. 

PS: Este texto foi escrito logo após 
o assassinato de Verbenia, Apesar 
de um pouco "caduco", resolvemos 
publicá-lo somente para efeito de 
registro. 

novembro/09 
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ANTÔNIO LISBOA DE MORAIS 
CSkÓfO hioqfaftco XII 

CLODOMIR MORAIS 

FATORES OBJETIVOS E SUBJETIVOS QUE  INFLUÍRAM NA  CONSClSNCIA DE  ALM 

Para se descortinar o processo de de- 
senvolvimento da consciência política 
de ALM, aqui se divide sua existên 
cia em três etapas. A primeira, vai 
do seu nascimento em 1900, no inte- 
rior do município de Barreiras, quan- 
do saiu do meio rural e se fixa na zo 
na urbana de Santa Maria da Vitória . 
Dados muito escassos desta etapa tal 
vez ainda poderiam atualmêrfhe ser for 
necidos por sua irmã Inácia, única ir 
mã que ainda vive (no São Felix) e 
por algum longevo contemporâneo de sua 
juventude. 

A segunda etapa, que aqui se tentou 
descrever e interpretar situa-se no 
período entre as duas Guerras Mundiais 
e se estende, pois, de 1920 a 19'42 ,' 
quando, pela primeira vez saiu do ser 
tão e conheceu o "mundo civilizado" , 
na procura, em São paulo, de colégio 
para Morais (Clodomir), seu filho mais 
velho. A etapa subsequente se estende 
até o infausto primeiro de abril de 
1966, em que se registra o seu faleci 
mento, há 23 anos atrás. 

Durante a segunda etapa de sua  exis- 
tência, a consciência social dos seus 
concidadãos se plasma de forma lenta: 
dir-se-ia de uma lentidão molecular . 
Os episódios policialescos do empastela 
mento do jornal A IDÉIA e de A TRIBU- 
NA DO POVO aqui narrados, (bem como a 
passagem pela área de tropas gaúchas 
que perseguiam a "Coluna Prestes")  , 
somados ã miséria e ã decadência pro- 
venientes dos efeitos da Crise de 29, 
poder-lhes-iam conformar juízos   das 
limitações e da opressão mesma   impe 
rante no seu pequeno mundo do Rio Cor 
rente. Não obstante esses   elementos 
cognoscitivos, o peso da ideologia dar- 
classes dominantes (expressando juízos 
de valor correspondentes aos   inteires 
ses dos estratos sociais dominantes Io 
cal e regionalmente,formadçs de   lati 
fundiários semi-feudais, burguesia ru- 

1 e urbana), dificultava,   evidente 
mente , o avanço da consciência social. 

e obnubilava os cérebros mais abertos 
da época. 

Além disso,o mundo material do santama 
riense (com os fenômenos e objetos que 
ele anresentava naquela quadra)   cons 
tituia por si só uma atrasadíssima fon 
te de conhecimento, já que grande  par 
te do desenvolvimento das forças produ 
tivas (instrumentos de trabalho e mão- 
de-obra) em alguns casos estava ao rés 
do-chão do homem primitivo com sua to- 
tal dependência aos fenômenos naturais. 
Por isso, os locais não podendo eviden 
temente conceber sua sociedade ã  mar- 
gem do tempo e do grau de avanço   das 
forças produtivas, de modo inevitável, 
atribuíam a causa dos seus problemas ã 
seca (ou períodos de estios prolonga- 
dos) , à aridez dos tabuleiros, ao iso- 
lamento geográfico, à preguiça provoca 
da pela ancilostomíase generalizada. 
Foi a época de ouro do Almanaque  ^de 
Biotõnico e do Jeca Tatu, distribuídos 
pelo laboratório Fontoura e Serpe. Nes 
te último (de leitura profusamente di- 
fundida na área) estavam ingenuamente 
definidas as causas determinantes   da 
miséria do camponês pobre - ^s lombri- 
gas; e da prosperidade do catmponês ri- 
co - a anquilostomia. O autor do "Jeca 
Tatu", Monteiro Lobato, depois que  se 
tornou um escritor comunista, escreveu 
outro folheto, "Zé Brasil", no   -qual 
atribui ãs transnacionais as causas do 
subdesenvolvimento e dependência econô 
mica dos brasileiros. Porém nenhum la- 
boratório farmacêutico se   interessou 
pela sua difusão. 

(continua no próximo número) 

ANTOKIO   V-\SBO/\ SE W^mi 
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A   UDR  VEM    AI 
iirri entrevista concedida ao jornal 
"Tribuna do Corrente", ano 1, 
^- 3, páfí. 14, o sr. Pelício Bri- 
to, pecuarista, anuncia a criação 
ea breve da ÜDH em Santa Maria da 
Vitória. 

0 ciue e a UDit? 

iCssa organização (União Democráti 
ca Huralista), fundada e comanda- 
da pelo médico e pecuarista goia- 
no Ronaldo Caiado tomou-se 
conhecida no país pela sua luta 
ferrenha contra a Reforma Agrária 
e pelas agressões e assassinatos 
cometidos contra os defensores e 
ativistas desta causa popular, 
que é nada mais nada menos que a 
justa distribuição da terra  aos 
que habitam este país, 

Chico Llendea foi uma das vítimas 
da üJhi, S assim como o combativo 
seringueiro| vários outros perde- 
ram a vida      por causa da pos 
tura dessa organização dos lati- 
fundiários e grileiros, que  não 
aceitam que o Brasil saia dessa 
situação de enome atraso na 
questão da terra. 

Hefonoa Agrária acontece não somente 
em países socialistas. lios países 
capitalistas desenvolvidos ela já 
foi adotada há dezenas de anos o 

Acontece que os poderosos donos 
de milhares de hectares de terra 
- onde quase sempre só se planta 
capim - não querem abrir mão de 
seus privilégios e usam a terra 
mais para especulação do que 
para a produção 

A UIH, para tentar impedir que a 
Reforma Agrária avance, realiza 
leilões em vários estados brasi- 
leiros, e nestas ocasiões são 
quase sempre arrecadados milha- 
res de cruzados, que devem ser- 
vir para a compra de armas com a 
intenção de se rechaçar futura* 
eapropriações determinadas pelo 
governo. 

0 sr. Felício Brito está redondamente 
enganado ao afirmar que só os comunis- 
tas têm interesse na Reforma Agrária. 
Pelo que se sabe, o overno 3arney nada 
tem 4e colunista. Tio entanto, aí está 
í> JURAI funcionando senão plenamente 
bem, mas não chega a ser um ministério 
100^ inoperante. 0 IIICRA, por sinal, 
acaba de ser reativado. 

Daí e dentre outras razoes, conclui-se 
que quem realmente está interessado em 
.promover uma Reforma Agrária massiva 
no país é o povo brasileiro, com exce- 
ção, claro, da UDR e da TPP, organiza- 
ções de ultra-direita. 

Para nós, santamarienses, foram bastan- 
te dolorosos os anos 70 pelo alto 
estágio que a grilagem alcançou nesta 
região. 0 povo desta cidade, deste mu- 
nicípio deve - e vai - repudiar a 

As seqüelas da grilagem estão aí à 
vista de todos. São Pelix e 3anta 
haria da Vitória são cidades "inchadas" 
porque centenas de pessoas expulsas 
do campo pelo latifúndio construíram 
um cinturão de miséria ao redor destas 
cidades. 

Assassinatos no campo, manca maisl 
ENTIDADES AVISAM: "UBERLÂNDIA NAO E CURRAL DA UDR* 

Uberlândia (AGEN) - Dias antes e durante 
o lançamento da candidatura do presidente na- 
cional da UDR, Ronaldo Caiado, à presidência 
da República, nesta cidade do Triângulo Mi- 
neiro, um grupo de entidades, partidos políti- 
cos e sindicatos distribuiu uma nota ao povo 
dá região, intitulada "Fora Caiado... Uberlân- 
dia não 6 curral da UDR!", que transcreve- 
mos: 

"Dia 17 (de março) será lançada a candida- 
tura de Ronaldo Caiado à presidência da 
República, aqui em Uberlândia. Para isso or- 
ganiza-se um comício com shows e artistas, 
gastando-se milhões de cruzados. Contra essa 

I pompa arranjada para "arrebanhar" o povo ao 

novembro/89 

conucio, queremos esclarecer à população 
quem são a UDR e Caiado: 

UDR - A "União dos Ditadores Rurais" é 
conhecida por comandar a Campanha contra a 
Reforma Agrária e promover o assassinato de 
trabalhadores e sindicalistas rurais. Arrecada 
dinheiro através de leilões e da venda de terra 
tomadas dos camponeses. Após s«ia criação, 
em I98S, mais de mil assassinatos já ocorre- 
ram no campo. A UDR está envolvida na 
morte de Chico Mendes, do deputado Paulo 
Fontelles (PC do B), e padre Josimo, entre ou- 
tros. 

Caiado - Médico e latifundiário. Caiado 
tem feito declarações mentirosas contra os 
sindicatos, a CPT, a Igreja e os partidos de es- 

querda. Prega a reação violenta-e a organi- í 
zação armada dos latifundiários contra a Re-, 
forma Agrária, para o que são contratados ja- 
gunços e subordinados policiais e juizes. 
Propõe como saída para a crise o aumento da 
dívida externa, a entrega do país às multina- 
cionais e é uma ameaça às liberdades democrá- 
ticas. Caiado, em Uberlândia, é apoiado peto 
prefeito Virgílio Galassi, também membro dâ 
UDR. 

Pelo exposto, queremos alertar a população 
para o caráter antipopular e fascista da candi- 
datura Ronaldo Caiado. Conclamamos a popu- 
lação a que não se deixe enganar pela manipu- 
lação dos milhões da UDR, e a votarem nos 
candidatos populares em 15 de novembro". 

.          -1 
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Fowie; ATE QUANDO ? 
Aonde vai o homeE e sua sapiência? No momento,, eiistem muitos problemas no mun 

k evolução humana nos ütimos séculos • do> Bas 0 principai deies ainda continua sendo a 
cr sceu de uma maneira assustadora, che- falta de comida, os outros podem deixar para de- 
gando o homem a fazer grandes descobertas.. p0is; este não! não a1ianta tentar explicar a • 
Desde o fogo às conquistas espaciais'; 0 
interesse pela sofisticação da tecnolo- 
gia é tao grande que o homer. investe mi- 
lhões de dólares em armamentos nucleares 

que só servirão para sua auto-destruiçao;: 
dinheiro esse, que acabaria com uma boa 
parte da miséria mundial entre muitas ou 
trás, podemos citar aHPOKE". Seu triste 
espetáculo se faz presente em todos os ' 
países, principalmente o do i6  mundo, o 
seu poder de destruição é tao grande que 
supera até mesmo a temível bomba "H".' Ela 
está presente, convivendo conosco a to- 
dos os s.ooantos, nos gemidos das crian- 
ças deseraparadas, que através de seu cho 
ro, manifesta um pedido de socorro por- 
que já nao se encontra con força/, sufi- 

cientes para gritar, e o pior é que to 
dos percebem, mas ninguém faz nada para 
saciar a angústia daquele que tem fome. 

a cais do que triste, é lamentável, 
e revoltante, Sí-faer que milhares de cri- 
ax-ças e adultos morrem diariamente sem ' 
ter um pequeno pedaço de pao para comer 
enquanto centenas ou até mesmo milhares 
de pessoa;,  jogam no l_xo toneladas de 
comidas preciosas sobradas nos ambientes 
de luxo. 

A injustiça social chegou a tal ' 
I.onto que o home:;. nao mais percebe a mi- 
séria do próximo; eu se percebe»ignora a 
sua existência. 

" A terra é boa e fértil, tudo que 
se planta, dá. C governo saDc disso,,.as 
lideranças políticas vivem dizendo isso; 

-.as o i.ovo passa fome, e ninguém se im- 
porta". 

5 lamantável saber que ainda exia- 
tem pe.-;;oaE perdendo milhões de quilos 
áe ocçidas estocadas só para manter o pre 
ço, ao invés de destribuirem aqueles que 
srao víto-i; das injustiças do homem. 

0 aundo precisa concientizar-se de 
que oa favelados, os mendigos , os meno- 
res abandonados, também fazem parte de_s 
sa humanidade tão injusta por que se não 
fosse a FCKE, teria tempo e condições de 
pensar, e quem sabe? resolver os imensos 
problemas que afetam as nações. 

miséria, alias, a fome, porque ela nao pode 
explicada, nem tao pouco justificada. 

ser 

Cs homens tem que consciantizar-se de que é 
a fome o principal problema, pois, é ela que ge- 
ra uma grande parto da marginalidade, dos crimi- 
nosos revoltados, a até mesmo, a prostituição e 
o uso de intorpecentes. Somente acabando com a ' 
fome é que o homem elimina parte das injustiças 
ate então cometidas, pois, é a partir da supres 
sao da miséria, é que podemos afirmar: " C homea 
e um ser eminentimente social, capaz de pensar e 
transformar o universo". 

Ha de vir uma nova era na história humana, 
num mundo em que a exiatência haverá de ganhar ' 
nova significação, e o homem preocupar-se-á ex- 
clusivamente com a qualidade de vida. viveremos 
num mundo em que a miséria será eliminada, onde 
a FOKE naao mais existirá, e nossas crianças po- 
derão: correr, brincar, ter liberdade, enfim, ter 
seu processp normal de desenvolvimento. 

Temos Que  pensar em um mundo assim, e come- 
çar a transformar essa realidade tão assustadora 
em que vivemos. Pois, muitos não percebem, ou fin 
gem nao existir. 

STA LIA m  VITORIA - BA. 

JOSÉ DE QUEIROZ KOSTEIBO SOJBRIIJHO. 
30 AliO DE ADMINISTRAÇÃO (Escola de 2- grau Joaquim 
da Roc^a Kedeiros). 

SQRVETERIA   ZQRZO 
""DE:    ARI  ZORZO 

Picolés,   Skimo,   Sorvetes. 

AMBIENTE FAMILIAR. 

Faça dela o seu ponto de encontro, para vocês 
que são   jovens. 

À Riu Rui Barbosa, 18 - St». Ma. da Vitória - Ba. 
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fMocítyto pó MAIVÍO 
eM  ASceNSÃo 

A Áá-iOClAÇÂO DOS AMIGOS 3 MORADORES 
DO BAIRRO DO LIALVÃO,, entidade  sem 
fins lucrativos, fundada em 5.4-.87, 
apesar de enfrentar alguns problemas, 
mesmo não sendo sempre tão implicantes 
e de uma forma ou de outra está se de- 
parando com diversas dificuldades. 

Parece que agora os sócios, jimtamente 
com a direção da associação, tomaram 
uma "injeção de ânimo" e, ao contrário 
da apatia que havia tomado conta   do 
ambiente, têm a pretensão de fazer com 
que a organização assuma o seu verda- 
deiro papel de entidade comprometida 
com as lutas populares, 

2 a associação já começou a se mobili- 
zar. 

Inicialmente, tendo, através da Casa 
da Cultura "Antônio Lisboa de Morais", _ 
tomado conhecimento do lATTSIíMÜHD -  • 
Instituto de Apoio Técnico aos Países 
do Terceiro Mundo - criado pela UnB - 
Universidade de Brasília, o qual  tem 
como meta principal travar -uma gigan- 
tesca luta para a absorção do desempre 
go, através da capacitação das massas, 
0 vice-presidente do IATTERMUND é o  ' 
santamariense Clodomir Morais, com  ' 
quem já nos correspondemos, solicitan- 
do-lhe que o instituto apoie nossa 
associação. 

Sedentos por um crescimento breve, 
seus membros começam a propor mil   e 
uoa idéias que, com certeza, só irão 
melhorar (e muitol) a vida dos habitan 
tos deste bairro, 

SÓ nos resta agora encarar com serieda 
de toda essa trajetória, mesmo sendo 
árdua e, juntamente com os associados, 
tomarmos todos esses sonhos realidade. 

Livraria   Santamariense 
Livros    Didáticos,    Cadernos    em    Geral, 
Material    para    Escritório,   Artigos    para 

Presentes, Cartões e Artigos Natalinos. 

Praça Dr. Luiz Viana Filho, 136 
Saoía Maria da Vitória • Bahia 

Santa Maria acaba de ganhar mais uma 
biblioteca. Trata-se da "SUGÈNIO 
LYEA", comandada por alguns jovens 
do Bairro do Malvão (rua Eurico  Du 
tra, 217-A), onde está localizado o 
novo centro cultural. 

A iniciativa é bastante louvável, 
pois estará garantindo aos habitan- 
tes do Malvao uma confiável fonte de 
pesquisas, informações e leitura, 

Até o presente momento, a maior par- 
te dos leitores é composta de crian- 
ças, o que representa um dado inte- 
ressante, porque às crianças devem 
ser dadas todas as oportunidades que 
Ihçs permitam descobrir esse bichinho 
muito doce chamado livro. 

A Casa da Cultura "Antônio Lisboa de 
Morais" e 0 POSSEIRO pedem às pessoas 
e entidades com as quais mantêm 
intercâmbio que apoiem a "EUGílITIO 
LYHA", bibliotecaçula santamariense. 

Otímm 
Entidade Responsável: ADERI - 
Associação de Desenvolvimento Rural 
Integrado. 
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CONSELHO DE DIREÇÃO 

Admardo Serafim de Oliveira 
Adnil Novais Neto 
Cláudio Thomás Bornstein 
Cyro Camargo 
Décio Paulo Spaniol 
Domingos Leonelli 
Emiliano José 
Fernando Borba 
José de Souza Lisboa 
Jehová de Carvalho 
Jairo Rodrigues da Silva 
José Queiroz Monteiro Sobrinho 
Joaquim Lisboa Neto 
Paulo Cezar Lisboa Cerqueim 

Washington Antônio Souza Simões 
DIRETOR RESPONSÁVEL 
Joaquim Lisboa Neto 
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^é^t;?    CÂMARA DOS  DEPUTADOS 

V 

Pronunciamento proferido pelo 

Deputado DOMINGOS LEONELLI 

(PSB/BA), no horário de Comu 

nicação de Liderança do PS3, 

dia 03/10/89. 

REBELlfiO POPULAR CONTRA A IMPUNIDADE 

EM SANTA MARIA DA VITÓRIA 

Assistimos, nos dois últimos dias, a uma verd_3 

deira rebelião popular, ond"3 foram dsstruídas seis viaturas poli_ 

ciais, onde foram incecíiados os cadáveres de dois presos, fruto de 

uma diabólica conspiração entre o velho coronelismo da Região do 

São Francisco e a moderna utilização de modernos meios de comunica 

ção. UTia cidade como Santa Maria da Vitória que tem uma tradição de 

violência e coronelismo, onde prefeitos já foram assassinados na dé 

cada de cinqüenta, como foi o caso do Dr. José Borba, o advogado 

de posseiros Eugênio Lira assassinado a mando dos grileiros em 

1977 e o jovem Astregésilo Fernandes foi ta-nbém assassinado em 

1932. Coincidentemente alguns desses mesmos pistoleiros e assass_i 

nos utilizados e envolvidos na morte de Eugênio Lira, foram os roes 

mos pistoleiros envolvidos no assassinato de uma jovem de dezenjve 

anos, filha da Sra, Emiliana Assunção da Silva, viúva de um ex-pre 

feito do PFL. A situação em Santa Maria da Vitória e Santana é uma 

absoluta tensão social. A população daquela cidade, praticando um 

ato que todos nós condenamos, o linchamento, manifestou, no enta^i 

to, um sentimento que tem de ser respeitado: â revolta contra a im 

punidade. 0 Juiz, pressionado pelas oligarquias. A motivação da re 

belião popular que resultou no incêndio da própria delegacia de 
polícia, que resultou, na destruição parcial da casa de alguns dos 

envolvidas permanecerá se a'Rádio Rio- Corrente, concedida graciosa 

mente pelo Ministro Antônio Carlos Magalhães ao Deputado José rocha 

do seu partido, do seu grupo político, continuar veiculando e incen 

tivando, impunidade naquela região. Essa rádio declarou, antes mes^ 

mo que o juiz tomasse a sua irresponsável decisão, a soltura dos a^ . 

sassinos da jovem Múcia Verbênia. Isso provocou uma absoluta convul 

são social na região.     • ■., MB 
Registro este requerimento, para que esta Casa 

reveja, na data certa, inclusive, a concessão dessa rádio, que está 

sendo utilizada, irresponsavelmente, e que está configurando  naque 

fM  Ia região uma diabólica combinação entre o coronelismo e a  utiliza^ 

í ção da mídia eletrônica. 
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