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BRASILEIROS CHACINAM BRASILEIRO^ 
A crise do neo-liberalismo entra em parafuso - Os Sinistros da Globafizaç ío e 

da Privatização - Ás tragédias do desemprego 

C P V 

Setor de  Doccmentai 

A crise do capitalismo a nível 
mundial assume proporções peri- 
gosas nesse primeiro semestre de 
1996, o que obriga ao presidente 
Ciinton a sair de visita aos seus 
aliados (os atuais governos do Ja- 
pão e da Rússia) a fim de garantir 
a permanência deles na órbita do 
imperialismo norte-americano. A 
restauração da antiga União So- 
viética (já que os comunistas vol- 
taram ao poder na Polônia, Hun- 
gria, Bulgária, Lituânia, etc.) com a 
eleição Já assegurada de um go- 
verno marxista em Moscou, é   o 

que mais apavora os Estados 
Unidos. Mais do que isso, 
apavoram-lhes as últimas elei- 
ções italianas nas quais os co- 
munistas saíram vitoriosos, ape- 
sar de lá se assentar o Vatica- 
no. 

É que, com a euforia surgida 
da derrubada do Muro de Ber- 
lim, os escríbas do imperialismo 
decretaram o fim da História, a 
morte do marxismo. O fim do 
comunismo e da "guerra fria". 
Pura ilusãol A"guerra fria" (que 
foi urna invenção do capitalismo 

contra o socialismo) continua no 
Oriente Médio, em vias de genocí- 
dios como o que foi feito pelos 
Estados Unidos e seus aliados no 
Iraque, no Panamá e no Haiti. Con- 
tinuam eles com o criminoso cerco 
comercial a Cuba, as suas ameaças 
á Líbia e Irã e seu estimulo ás ma- 
tanças de israel no Líbano e na 
Palestina; da Turquia no Kurdistão: 
da Chechênia na Rússia e da 
OTAN nos Bálcãs; dos ingleses na 
Irlanda, da Indonésia no Timor e as 
matanças de Fuiimori. no Peru, e de 
Samper na Colômbia, etc. 

A Globalização e a Privatização 

Com a concentração dos capitais na 
transformação dos grandes bancos 
internacionais em monopolistas do 
capitai financeiro (comandado pelo 
Banco Mundial e os Bancos de Ro- 
ckfeller e dos Morgans, todos avali- 
zados pelo Fundo Monetário ínter- 
oacionaL o famigerado  FMI). 

e com a informatização das comunica- 
ções a nível planetário, o dinheiro se 
tomou volátil: pode estar agora em São 
Paulo e minutos depois se mudar para 
Tóquio, Berlim, Nova Iorque, por- 
que o neo-liberalismo (a democracia 
que os gringos tratam de inculcar 
nos brasileiros)  é  contra   fronteiras 

nacionais e acha que as riquezas dos 
povos podem escorrer para onde o 
capitalismo sentir sede de dinheiros, 
de armas ou de sangue dos soldados 
a seu serviço. 

Continua na página 3 
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Correndna vai estar ds parabéns 

CASA DA CULTURA "RAIMUNDO SALES' 
Vai ser fundada este ano a 

Casa da Cultura "Raimundo Sa- 
les", em justa homenagem à extraor- 
dinária figura de Raimundo Sales que, 
na década dos vinte e trinta, impulsio- 
nou a cultura local com enorme reper- 
cussão em todo Vale do Rio Corrente. 
Ele, como empresário, editou pelo 
menos dois jornais: O Batuta (1926), 
que com Zinza dirigiu, e O Forte 
(1933), dirigido pelo saudoso Helvécio 
Rocha. 

No âmbito da Casa da Cultura 
"Raimundo Sales" será criada a 
Biblioteca "Aldegundes Araújo" 
(Gundcs), musicista que dominava o 
violino, o bandolim, o violoncelo, a 
flauta, cavaquinho e violão, todos 
tocados por música e não de ouvido. 
Gundcs, na velocidade de um taquí- 
grafo, metia na partitura as músicas 
populares que captava pelo rádio e da 
mesma forma copiava as letras das 
mesma, músicas, fazendo com que 

tanto Correntina como Santa Maria da 
Vitória sempre estivessem atualiza- 
das no que diz respeito às músicas de 
cada carnaval e de serenatas . Gundcs 
foi o introdutor do Jazz Band de Cor- 
rentina. 

Raimundo Sales, além de cuidar 
da educação das filhas, enviando-as 
ao intemato da Escola de Dona Rosa 
Magalhães, em Santa Maria da Vitó- 
ria, orientou de tal forma a educação 
do seu neto Altair Sales Barbosa que 
este se converteu em um dos mais 
respeitados cientistas da Antropologia 
Brasileira. Depois de estudai no Chile 
com Darcy Ribeiro, o cientista Altair 
Sales Barbosa fez o seu doutoramento 
no famoso Smithoniain Institute dos 
Estados Unidos. A ADERI 
(Associação de Desenvolvimento Ru- 
ral e Integrado) manifestará sua soli- 
dariedade ao povo de Correntina pela 
Casa da Cultura "Raimundo Sales" 
presenteando-lhe 3 centenas de livros. 

HÁ DEZ ANOS CORRENTINA 
PERDEU O PROFESSOR 
JOÃO DIAMANTINO. 

Ele chegou a ser prefeito 
interino de Santana e, em cuja 
condição, foi recebido pelo pre- 
sidente da República José Linha- 
res, em 1945, no Palácio do 
Catete. Foi professor de vários 
intelectuais santarnarienses, 
dentre os quais Wilson Afonso, 
Milton Borba e Clodomir Mo- 
rais, diretor do jornal A Crítica, 
de Salvador, do qual o prof. 
JOÃO DIAMANTINO era cola- 
borador. 

Em data incerta do ano de 
1941, em Santa Maria da Vitó- 
ria, o professor JOÃO 
DIAMANTINO improvisou, em 
sala de aula, um ditado intitula- 
do A FELICIDADE, aqui repro- 
duzido por MILTON DE 
SOUZA BORBA após tê-lo na 
memória por 55 anos. 

A FELICIDADE 

Verdadeira ilusão a de andar-se a pro- 
cura de Felicidade, porque a ninguém 
caberá o direito de encontrá-la, inteira 
e completa, como a desejamos. 

Sustentada pelas alternativas de pra- 
zer e sofrimento, pelos momentos 
odientos e amorosos, a Felicidade faz- 
se verdadeira obsessão, mas sente-se 
inviolável e inatingível como a gênese 
dos tempos. 

Ainda assim, movidos por desejos in- 
cootidos. mesmo sabendo da impos- 
sibilidade de tê-la prisioneira e privati- 
va, nós, homens e mulheres, incansa- 
velmente a buscamos. 

A cada um de nós, exclusivamente, 
compete mensurar a alegria e a dor 
por haver escolhido um caminho para 
o duradouro ou efêmero encontro 
com a Felicidade. 

Sabiamente, ponderou o poeta num 
momento de sofreguidão e impotên- 
cia: "Ai, Felicidade! quanta besteira se 
comete porque te sabes fazer deseja- 
da". 
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continuação da capa 

BRASILEIROS CHACINAM BRASILEIROS! 
Para aumentar o caudal de capitais 

volatizados e enfraquecer a soberania 
dos povos, o nco-Iibcraüsmo imperiaUsta 
busca inipor em todo o mundo a priva- 
tização das grandes empresas estratégi- 
cas que sustentam a independência eco- 
nômica dos países, como a Petróbras, 
Petróleo Mexicano. Vale do Rio Doce. 
Yadmientos Fiscaks na Argentina, etc. 
E haja meter na cabeça dos analfabetos 
em economia política a falácia 
do   êxito capitalista: " competitividade 

A_ 

As conseqüências que advêm da 
sinistra influência do neo-liberalismo no 
Brasil responsável pelo agravamento da 
crise estrutural do emprego estão levan- 
do-nos a uma verdadeira guerra fratici- 
da. Segundo a Folha de SSo Paulo, o 
número de assassinatos em São Paulo 
este ano alcançará a dez mu vítimas, no 
que superará o Rio de Janeiro, onde 
se registrou uma média de 30 homicí- 
dios por dia. 

Segundo a mesma fonte, de cada 
dois dias ocorrem no Brasil uma chacina 
de favelados, ou de presos ou de cam- 
poneses, ou de operários ou de 
"meninos de rua", etc.; em nosso país, 
em cada semana, eclodem uma rebelião, 
nos estabelecimentos penais, já tão 
absurdamente lotados de delinqüentes, a 
maioria dos quais vítimas do desempre- 
go, cada dia mais crescente. 

Os salários dos trabalhadores e as 
aposentadorias entram em estertor. Ora, 
com o empobrecimento das grandes 
massas, incrementa-se a matação na 
indústria (fazendo surgir a industria de 
pé   de   escada,   de fundo de quintal. 

do produto, diversificação dos investi- 
mentos e pique tecnológico". A União 
Soviética, de pais atrasado chegou a ser 
a potência mundial montada sobre ou- 
tras premissas: "o antí-caos nos investi- 
mentos, mediante famosos Planos Qüin- 
qüenais coerentes com o Cálculo Eco- 
nômico; a Emulação e o pique tecnoló- 
gico tão alto em algumas áreas que 
chegou a mandar o primeiro homem, 
( gagarin ), ao espaço; mandou 
robôs à Lua e   a  Vênus   e   construi 

Guerra do Desemprego 

a única Estação Espadai, hoje parasi- 
tada pelos Estados Unidos e outros 
países capitalistas, porque a técnica 
competitiva" deles não alcançou para 
igualar-se à emulação tecnológica 
espacial dos soviéticos. E tudo isso foi 
feito sem fome, sem pedintes, sem 
drogas, com pleno emprego, com 
educação e medicina gratuitas para 
todos os seus cidadãos. 

a "sulanca") e a "Síndrome da Sulan- 
ca" (da matação) alcança os serviços 
médicos e provocando a "matança" da 
Hemodiálise de Caruaru. 

Como se não bastassem as biHo- 
nárias e criminosas dívidas dos nossos 
capitalistas à Previdência, o Governo 
desloca bilhões de reais para fechar os 
rombos dos ladrões dos bancos em fa- 
lência, como o de Agnelo Calmon de 
Sá na Bahia. Além dos vergonhosos 
despojos da Previdência, o neo- 
bberabsmo propõe ainda a sua reforma, 
a fim de entregar os trabalhadores e 
funcionários à sanha dos capitalistas 
nacionais e do capital financeiro mun- 
dial volátil, assegurado nos "paraísos 
fiscais" que os imperiaüsmos do Grupo 
dos Sete necessitam para subjugar os 
outros países, a fim de se livrar da 
avalanche do desemprego que os avas- 
sala. Na Espanha, por exemplo, um 
quarto da população economicamente 
ativa está desempregada. 

Para evitar o agravamento da 
guerra dvü do desemprego o 
o nosso Exército   interviu   no Rio de 

Janeiro e. agora, no Pará, onde os 
policiais, aliados aos traficantes e aos 
latiftindiários promovem matanças 
de desempregados: os do Rio que, 
para sobreviver, vendem drogas e os 
do Pará (igual ao de Rondônia no 
ano passado) para matar a fome dos 
seus filhos tratam de recuperar as 
terras que os latifundiários monopoli- 
zam e mantêm SEM cultivos ou 
tratam de buscar a sobrevivência nos 
garimpos. 

O neo-liberalismo, como se 
pode ver, está conduzindo o Mundo 
todo a catástrofes, a holocaustos, 
pela via do desemprego galopante 
que suas próprias teses geram. E é 
por essa razão que das guerras chis 
do desemprego que o neo- 
liberalismo provoca não escapará o 
Brasil, a menos que o País ingresse 
logo no inevitável processo de trans- 
formações estruturais encabeçado 
pelos trabalhadores organizados das 
cidades e do campos. 

RETRATO DO BRASIL - OS NÚMEROS DO ATRASO 
No Brasil, 41,9 milhões de pes- 

soas são consideradas pobres, o que 
eqüivale a 26,8% da população. Do 
total de pobres. 16.6 milhões são indi- 
gentes, sendo 42,3% da área rural. A 
parcela mais rica da população (1%) 
fica com 13,9% da renda gerada no 
país. A parcela mais pobre (50%) só 
tem 12,1% da renda do país. Existem 
no País 20.2 milhões de analfabetos 
com 10 ou mias anos de idade. Entre 
os    trabalhadores,     52%     ganham 

menos de 2 salários mínimos. Entre 
crianças de 10 a 14 anos, 16,9% já traba- 
lham. Entre os idosos, 3,1 milhões ou o 
equivalente a 31% do total não recebem 
auxilio de seguridade social. A esperan- 
ça de vida é de 63,49 anos. Na área ru- 
ral, apenas 12% da população dispõe de 
instalações sanitárias. Morrem 31.6 cri- 
anças de cada mil que nascem. No sul do 
pais, a mortalidade infantil é de 26,7 
por mil nascidos vivos. No nord- 
este,   a   mortalidade é de   88,2   por 

crianças nascidas vivas. De todas as 
crianças, 4 milhões não freqüentam 
a escola. Apenas 34% dos que in- 
gressam no ensino básico conse- 
guem concluí-lo. Foram criados 18 
milhões de emprego» entre 1980 e 
1992, mas o salário real médio 
sofreu uma redução de 14%. 
Fonte: Relatório do Itamaraty 
(Correio Braziliense. 9.3.95) 
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JUSTA HOMENAGEM À FIGURA DE CLEMENTE DE ARAÚJO CASTRO 

No cinqüentenário do seu 
falecimento Santa Maria da Vitória 
homenageou a figura do Coronel 
clemente de Araújo Castro, como 
notável empresário, introdutor das 
relações capitalistas na Bacia do 
Rio Corrente e como indiscutível 
prócer político regional que en- 
frentou os monopólios do trans- 
porte fluvial a vapor do Rio São 
Francisco. 

Da justa homenagem real- 
izada, na noite de 27 de janeiro 
último, participaram mais de du- 
zentas pessoas, no salão da 
AABB-Associação Atlética Banco 
do Brasil. O ato foi uma iniciativa 
da Casa da Cultura "Antônio 
Lisboa de Morais" - uma das 
seis instituições que integram a 
Associação de Desenvolvimento 
Rural Integrado (ADERI). 

O evento constou de uma 
brilhante conferência do intelec- 
tual e ex-vereador Wilson Afonso, 
na qual desenvolveu eloqüente- 
mente um esboço biográfico 
daquele importante líder político 
que durante mais de vinte 
anos  consecutivos   influiu   na 

admistração municipal de 
Santa Maria da Vitória. Nesse 
curto período de vários inten- 
dentes e um prefeito (Clóvis 
Araújo Castro) indicados pelo 
coronel Clemente de Araújo 
Castro foram realizadas, com 
parco erário municipal, muitas 
obras, entre as quais se desta- 
cam: rodovias para Coribe e 
São Pedro do Açude; o 
majestoso cais do porto; o 
Cemitério e Capela "Santa 
Verônica"; o Mercado Público; 
a Biblioteca Municipal; o Paço 
Municipal; luz pública, além de, 
às suas próprias expensas, in- 
troduzir o telefone privado e a 
agroindústria com energia 
termo-elétrica no município. In- 
troduziu na sua empresa agro- 
indústria! de produção de 
manteiga, benefício de algodão 
e cereais e serraria, automo- 
trizes e um barco a vapor, 
"Alfredo Viana". 

Secundando àquele con- 
ferencista para homenagear a 
memória do ilustre político e 
empresário, discursaram tam- 

bém o ex-prefeito Tilo Soares, a 
bacharel Clovis de Araújo Cas- 
tro e o Dr. Claudemir Santos 
de Morais. 

Dirigida pelo presidente da 
Casa da Cultura "Antônio Lisboa 
de Morais", Washington A. 
Simões, da mesa participaram tam- 
bém as seguintes personalidades: 
Dr. Orlando Felipe, Juiz de Direito 
da Comarca; Dr. Antônio Laran- 
jeira. Juiz de Direito da Comarca 
de Itabuna-Ba., Dr. José Nelson de 
Abreu, representante da OAB-BA 
em Santa Maria, Dra. Regina 
Lúcia de Araújo Castro, que se 
deslocou de Salvador para prestig- 
iar o importante evento. 

Espera-se, a partir dessa ini- 
ciativa, que se faça renascer a Fi- 
larmônica "15 de Novembro* 
(Vitória), fundada em 1908 pelo 
homenageado, cujos numerosos 
parentes e amigos têm plenas 
condições de adquirir 15 instrumen- 
tos musicais. Oxalá se crie logo 
uma Comissão de Reativação da 
Filarmônica Vitória, para perpetuar 
a memória de Clemente de Araújo 
Castro. 

DEZ CÉREBROS AINDA LÚCIDOS GUARDAM 
MEMÓRIAS DE SANTA MARIA DA VITÓRIA 

Apesar de já terem ido 
Guarany e Manuel Cruz, que di- 
vulgaram memórias de Santa 
Maria da Vitória, ainda estão lúci- 
dos os seguintes longevos da 
nossa cidade: 
1 - Aurailna Moura Bonfim, viú- 
va de Pichico (Francisco Bonfim 
do Amaral), geólogo empírico que 
concorreu com o britânico João 
inglês da Correntina, na identifi- 
cação dos metais e pedras preci- 
osas e semi-preciosas da Bacia 
do Corrente. Ela tem 101 anos de 
idade, 92 netos e 95 tataranetos. 
Siá Aurelina é Irmã da saudosa 
Dona   Áurea  do   não   menos 

saudoso vereador Domingos 
Costa. 
2-0 nonagenário Antônio 
Carvalho, o mais virtuoso e 
mais famoso alfaiate da Bacia 
do São Francisco, natural de 
Casa Nova e que, na década 
dos 20, introduziu o futebol em 
Santa Maria da Vitória, partici- 
pando da equipe do São Salva- 
dor, juntamente com Antônio 
Lisboa, Zinza, Liif Barbosa, Der- 
val Gramacho, Arnaldo Pereira e 
outros. Outro nonagenário é o 
dr. João Araújo Castro (hoje re- 
sidente em Goiânia ) e que 
foi  o   3o diploma universitário 

de Santa Maria da Vitória. 
3 - Os octogenários Agnelo Bra- 
ga (também natural de Casa Nova, 
Aldegundes Castro, Zinza Tobias 
e Pedro de Siá Servlna, Luís de 
Siá Luzia, Llií Barbosa e o bacha- 
rel Clovis de Araújo Castro, anti- 
go e laborioso prefeito do Municí- 
pio de Santa Maria da Vitória e Co- 
ribe-Ba. 

Extraordinário mesmo é o caso 
do casal Ana Maria de Carvalho e 
seu esposo seu Zome, ambos vi- 
vos; ela com 103 anos de idade e 
ele beirando os cem anos. 

Contínua na página S 
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30 ANOS DA MISTERIOSA MORTE 
DE ANTÔNIO LISBOA DE MORAIS 

Esta se deu exatamente no 
mesmo dia em que a direita local co- 
memorava o 2o aniversário do golpe 
militar fascista que levou à prisão mais 
de 20 mil patriotas. Só em Pernambu- 
co foram presas 5 mil pessoas, desde 
camponeses, operários, estudantes e 
até burgueses progressistas, entre os 
quais dois dos quatro filhos de Antônio 
Lisboa de Morais; um deles se somou 
aos milhares de brasileiros que foram 
ao exílio. Durante o regime militar 
muitos foram assassinados e outros 
foram desaparecidos. 

A morte de Antônio Lisboa de 

Morais está envolvida em um misterio- 
so e nada convincente suicídio. Miste- 
riosa e nada convincente porque nin- 
guém soube explicar a circunstância da 
sua esposa, dona Idalina, ao ouvir a 
detonação, correr ao quarto e encon- 
trá-lo baleado no coração deitado de 
comprido, na cama do casal, enquanto 
o revólver calibre 38 cano longo se en- 
contrava na gaveta aberta da cômoda, 
a 3 metros de distância da Vítima. 

Ademais, ninguém soube expli- 
car também o misterioso e definitivo 
sumiço imediato de Baylon, irmão de 
Antônio Lisboa  de  Morais   c  única 

pessoa que se supõe ter presencia- 
do, ao vivo, o trágico acontecimen- 
to. 

Acrescente-se a tudo isso a 
inexplicável displicência das autori- 
dades policiais da época, que não 
se se interessaram sequer pela mais 
singela perícia na área da balística, 
a fim de saber de onde verdadei- 
ramente partiu a bala assassina, 
cujo calibre também se desconhe- 
ce. 

ANTÔNIO LISBOA DE MORAIS E 
TEMA DE PAlMOÍA mm ESCOLA 

cola Estadual de l0 Grau Joaquim da 
Rocha Medeiros, localizada, no bairro 
do Mahão cm Santa Mana da Vitoria, 
promoveu uma palestra sobre o saudou 
m. Antônio Lisboa de Morais, proferida 
pelo Coordenador da Casa da Cultura 
"Antônio Lisboa de Morais" e presir 
dente áa ADME Wasláagtoo: ÃHton» 
Soazt SimBcs. 

Ô evento feí parte dè uma con- 
ferência, coordenada pela professora 
Maria de Jesus çajos temas foram 
Santa   Maria    da    Vitoria,   «ML 

Hiisttóa r Beswvolvimeiito Eco- 
nômiM e Antódiõ Lisbd* de M^ 
rais, 30 Anos de sua morte, tendo 
contado com a assistência de 60 ahi-: 

;£<&:i^;ÍW;;b^!^ 
que contribuiu para informar a juven- 
tude santamariense sobre o papel que 
exerceu Antônio Lisboa, uma dás 
vtümas da ditadura militar instalada 
no Brasil cm 1964, em nossa cidade 
naquelas chamados anos de chumbo. 

O palestrante foi muito feliz na 
sua exposição, chegando a ser aplau- 
dido  de pé por todos os presentes. 

zeram 
âo   Coordenador   da   Casa; da: 
ALM inúmeras perguntas, alta- 
mente psrtàKntes, (fcmoRstrando 
granfe interesse pelo tema, pela 
Kistòna de nossa terra 

Serviu de fonte para o pales- 
trante o jornal ;o! POSSEIRO, 
que, em cerca de 30 ediçdes. pu- 
bbcou «i Esboço BiográOco de 
Antônio Lisboa de Morais, esento 
por :?«u fflhiQ JClodonãr Morais. 

Continuçào da página 4 

O DEVER DOS EDUCADORES 

Ante este privilégio de tan- 
tos longevos, o dever dos educa- 
dores e dos intelectuais é jogar os 
estudantes nas pesquisas históri- 
cas de Santa Maria da Vitória, 
enquanto ainda estão lúcidas es- 
sas notáveis fontes de informa- 
ções. 

Quem nâo tiver paciência 
para copiar respostas das per- 
guntas formuladas nas pesqui- 
sas, que usem gravadores, 
hoje tão baratos, e que muita 
gente usa somente para gravar 
músicas. Oxalá os educadores 
se     lembrem     de    atribuir 

notas aos alunos que mais se 
destacarem na reunião de mais 
dados históricos de Santa Maria 
da Vitória, como fórmula de 
estímulo dos nossos futuros his- 
toriadores do Terceiro Milênio. 

LEIA BLOCOS 
O mais importante jornal poético-cultural brasileiro 

Pedidos para Lefla Miccoiis 
Cafata Postal 25.029 - 20552-970 - Rio de Jandro-RJ - td.: (021) 208-0745 
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XV SEHANA DE ARTE E CULTURA 

PRIORIDADE PARA OS  INTERESSES POPULARES 
Que a Semana de Arte e 

Cultura sempre se reveste de 
êxito, isso Já se tomou fato con- 
sumado. No entanto, a realizada 
de 24 a 29 de outubro de 1995 
ficará inscrita como uma das que 
mais sucesso e receptividade 
recebeu por parte das populações 
de Santa Maria da Vitória e ci- 
dades adjacentes. 

Este evento, o de maior 
peso artlstico-cultural realizado no 
Oeste Baiano, promovido por uma 
organização autogestionéria, a 
ADERI (Associação de Desen- 
volvimento Rural integrado), e 
encabeçado pela Casa da Cul- 
tura "Antônio Lisboa de Mo- 
rais", contou com a participação 
de inúmeros representantes de 
organismos govemamentais e 
não-govemamentals, os quais 
prestigiaram a Semana com im- 
portantes subsídios principal- 
mente no que se refere á questão 
educacional no País. 

O movimento foi impulsio- 
nado também a partir de Salvador 
(BA), onde o advogado santama- 
riense Rogério Alaíde e a profes- 
sora Yolanda Carvalho deram 
uma contribuição decisiva para 
que a Semana de Arte e Cultura 
obtivesse o êxito desejado. 
Rogério e Yolanda deslocaram-se 
várias vezes da capitai baiana 
para Santa Maria da Vitória a fim 
de, conjuntamente com o presi- 
dente da ADERI Washington 
Simões, promoverem as reuniões 
imprescindíveis à organização e 
concretização do evento. 

Figuras como o deputado 
Federal Severiano Alves, pre- 
sidente da Comissão de Educa- 
ção e Desportos da Câmara dos 
Deputados, o ex-govemador de 
Bahia Waldir Pires, a deputada 
estadual Maria José Rocha, re- 
presentantes da Comissão Esta- 
dual de Educação da Assembléia 
Legislativa da Bahia, Edívai Nu- 
nes da Silva (Cajá), do Centro 

Cultural Manoel Lisboa (Recife - 
PE), a secretária da Educa- 
ção e Cultura de Barreiras (BA) 
Maria do Carmo Gomes Ferraz e 
Donizete Gonçalves de Macedo, 
secretário da Educação de 
Urupá, Rondônia, dentre tantos 
outros, participaram dos de- 
bates, palestras e mesas- 
redondas e conheceram de 
perto este movimento artlstico- 
cultural nascido em janeiro de 
1980, totalmente independente, 
e mantido com a garra de alguns 
santamarienses que se empen- 
ham incessantemente na missão 
de transformar a realidade da 
Bacia do Rio Corrente. 

A extensa programação da 
XV Semana de Arte e Cultura 
constou das seguintes 
atividades: de 24 a 29 de ou- 
tubro - Exposição Permanente 
de Arte, com a Ia Exposição de 
Jornais internacionais Diários de 
mais de 70 países; dia 24 - Cul- 
tura Popular, com exibição de 
reisado, quadrilhas, literatura de 
cordel, repentistas e música e 
dança folclórica; dia 25 - lanç- 
amento do livro Mulheres Rurais 
e suas Poesias; 26 -Consciência 
Ambientai e Preservação da 
Natureza (palestra); Eco-turismo 
e Meio Ambiente, debate com o 
engenheiro agrônomo Mauro 
Issler e a jornalista Isabel G. 
Drigo. 

A seguir, aconteceu o Fó- 
rum sobre Educação Nacio- 
nal, cujo tema A Educação no 
Brasil foi debatido pelas perso- 
nalidades presentes na Sema- 
na. O Fórum, assistido por mi- 
lhares de pessoas, se encerrou 
com uma Proposta a Carta de 
Santa Maria da Vitória, além de 
um passeio turfstico-ecológico à 
vizinha cidade de Correntina. 

Também contribuíram para 
que a Semana fosse exitosa a 
APLB, CPT, Sindicato dos Tra- 
balhadores Rurais,  MMUC e o 

e o grêmio estudantil da escola Jo- 
sé Teixeira de Oliveira. 

Assim, a ADERl/Casa da Cul- 
tura "Antônio Lisboa de Morais' 
proporcionaram, pela déclma-quinta 
vez, ao povo santamariense esta 
esplêndida oportunidade de discutir 
os problemas que lhes afetam, em 
relação às questões artísticas, cul- 
turais e educacionais. Através des- 
tas iniciativas pode-se afirmar que 
Santa Maria da Vitória (a terra de 
Osório Alves de Castro, Guarany, 
Ctodomir Morais, etc.) continua 
sendo a vanguarda cultural do 
Oeste Baiano, como também um 
pólo disseminador das lutas sociais. 

EDITAL    DE    CONVOCAÇÃO 
PELO PRAZO DE (10) DIAS 

A Comissão Pró-Cooperativa dos 
Condutores Autônomos de Veículos 
de Passageiros e Lotação da Bacia 
do Rio Corrctc - COOBRIC, con- 
voca todos os proprietários de Veí- 
culos de Passageiros e Lotação dos 
Municípios que compreende a Ba- 
cia do Rio Corrente, para participar 
da ASSEMBLÉIA GERAL, que 
será realizada no dia 09 de junho de 
1996, às 19:00 horas, na sede do 
Sindicato dos Trabalhadores Rurais 
de Santa Maria da Vitória-Ba., situ- 
ado à Rua D. Pedro n s/n, nesta, 
onde será discutido a seguinte or- 
dem do dia: FUNDAÇÃO DO 
COOBRIC, LEITURA E 
VOTAÇÃO DO ESTATUTO 
SOCIAL;     ELEIÇÃO DA 
DIRETORIA PROVISÓRIA, c o 
que ocorrer. 

Santa Maria da Vítória-Ba., 28/05/96 

Edvaldo F. Conceição / João Carlos 
G. Fonseca / PerciHana R. S. 
Fonseca. 

Comissão Provisória 
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Há 55 anos 

TRIUNFOU O "BAGACEIRA" NA LAPA DO BOM JESUS 
Por efeito de demon- 

stração do Jazz de Santana, 
que Colimério Reis, no ano 
anterior, trouxe para animar 
a torcida da seleção de lá, 
que veio jogar em Santa 
Maria da Vitória, o segmento 
social local mais remediado 
rapidamente importou uma 
bateria niquelada (bombo de 
pedal, pratos pendentes, 
castanholas fixas e caixa em 
tripé) para fundar o Tupy 
Jazz Band. 

Seu dirigente era 
Joaquim Lisboa, regente da 
Filarmônica Vitória, e a sede 
do Jazz era sua própria 
residência, a rua da Lagoa 
(Marechal Deodoro da Fon- 
seca), esquina com a 
Travessa Newton Prado. Os 
principais músicos eram do 
quadro daquela filarmônica: 
no saxofone o aludido maes- 
tro, nos clarinetes Joãozinho 
Barros e Tonho de Bento e 
no trombone Celso Affonso. 
Demócrito Affonso e sua 
noiva Nazinha (filha do 
maestro) eram os cantores 
do Tupy Jazz Band, cujo 
maior triunfo foi contar du- 
rante um mês com a partici- 
pação do compositor e o 
maior clarinetista do Brasil, 
Roberto Braga Estrela, co- 
lega de Lamartine Babo e 
Ary Barroso na Rádio Na- 
cional. 

T ir ante a sanfona, gan- 
zá e reco-reco do Cabaré de 
Mane Jegue, na Rua do 
Riacho; o zabumba de João 
Augusto de Carvalho; os 
Santos Reis de Chicão, Siá 
Rita e de Júlia-de-João Fo- 
gão, não havia, naquela 
época, conjuntos musicais 
pequenos, simples para to- 
car nos folguedos e danças 
que iam da cAub coca-tjfe- 

umâugadái. à quadrilha 
de São João; do xofe-ra/a- 
<7J't?. além das valsas, 
maxixes, cateretês, sam- 
bas, marchas e fox-trots 
próprias das Filarmônicas 
de 15 a 20 figuras, manti- 
das pelos homens mais ri- 
cos do lugar. 

0 jazz fez com que o 
povo, os estratos mais 
modestos da população 
pudessem ter acesso a 
meios modernos e baratos 
de desenvolvimento de sua 
cultura musical e de formas 
de lazer. Tanto é assim 
que, mal se fundou o 
Tupy, um grupo de músi- 
cos da Filarmônica Seis de 
Outubro, não tendo din- 
heiro suficiente para impor- 
tar uma bateria, contratou o 
ferreiro Tóin de Chico Co- 
imbra e este transformou o 
velho bombo, caixa e pra- 
tos da Seis em uma bate- 
ria, com castanhola e 
pedal. Foi um sucesso 
porque abriu espaço para 
entretenimento das cama- 
das populares. 

Seu grande triunfo se 
deu na Festa da Lapa de 
1941, para onde confluíram 
dez navios de roda-atrás, 
dos grandes (um terço da 
frota circulante daquela 
época no São Francisco e 
afluentes), dezenas de bar- 
cas e paquetes, centenas 
de canoas e caminhões. 
Mais de 50 mil pessoas re- 
uniu a festa daquele ano. 
Durante 3 noites seguidas 
o Bagaceira Jazz-Band 
animou os bailes do Navio 
San Francisco. Os músi- 
cos eram Lauro Sobral no 
trombone (e na regência do 
grupo), Jaime de Maria 
Vitória no saxofone; Zizito 

de Quinca Affonso (Rosicler^ 
no clarinete, na bateric 
Aristóteles, nos banjos Jonas e 
Gerson Ferreira; Vadim de 
Josias no pandeiro e Vidiga 
Prado era o crooner\p famosc 
cantor do Bagaceira), todos 
com  mordomia  de   conhaque 

0 comandante Jinuíno 
do vapor Sêó Francisco pa- 
gou ao Bagaceira por três 
dias de tocatas o mesmo que 
correspondia ao seu salário 
mensal: quinhentos mil réis, 
traduzido hoje em R$ 1.500. 
Ao que se sabe, os últimos 
sobreviventes dessa façanha 
de que até hoje se orgulham 
os santamarienses daquela 
geração são Vadim de Josias 
e Rosicler de Lima Affonso, 
Zizito, que tocou na Seis de 
Outubro todos os instrumen- 
tos de palheta, bocal e per- 
cussão: o homem dos sete in- 
strumentos. 

Chegou a hora das insti- 
tuições locais (entre elas a 
Secretaria Municipal de Cultu- 
ra) conseguir dinheiro a fim de 
dar a esse músico genial, Zizi- 
to=de-Kinca-Affonso, sua 
nova e digna tarefa de ensinar 
música e uso dos instrumentos 
de sopro e percussão aos tan- 
tos jovens interessados em 
criar novos efetivos para a 
Seis e a Vitória que, mais 
cedo ou mais tarde, será res- 
suscitada. Porém, só se res- 
suscitará se houver músicos. 
Passamos, de novo, a batuta 
(ele foi regente também) a 
Rosicler de Lima Affonso a fim 
de coroar sua terceira idade 
com o abnegado e digno tra- 
balho de retribuir a nosso povo 
o conhecimento musical e os 
louros que esse mesmo povo 
lhe propiciou. 
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IZAÍAS: ZAGUEIRO INTRANSPONÍVEL 
MEMÓRIA 1 
Em uma das ruas do 
Bairro (popular) do 
Malvâo ainda vive, 
forte e de boa memó- 
ria, Izaias de Chico 
de Bazilio, como era 
mais conhecido o nosso 
fabuloso zagueiro da 
seleção santamariense 
que aceitou o desafio 

da seleção santanen- 
se, em 1939. O ad- 
versário só penetrou 
na "cidadela" do 
nosso goleiro, Luis 
de Siá Luzia (que 
também ainda vive, 
no bairro da Vila 
Formosa), na base 
de um  impedimento 

escandaloso que o juiz 
não puniu, dado querer 
posar de anfitrião ge- 
neroso. Mesmo assim 
vencemos de 2 a 1 com 
os tentos de Pedro de 
Catulino e Sebastião de 
Melica, que ainda vivem 
em São Paulo. 

1929: JOSIAS FRANÇA: NOSSO PRIMEIRO PRESO POLÍTICO 
MEMÓRIA 2 

Rebuscando os neurôni- 
os da memória ainda 
fértil de Edson Soares 
de França, se sabe 
agora que o seu tio 
Josias França, músico 
(de bombardino) da Fi- 
larmônica "Seis de Ou- 
tubro", foi acusado de 
ter recebido pelo cor- 
reio, em 1929, uns 
panfletos de cunho co- 
munista destinados a 
um tal João Ulisses 
de Oliveira.  A prisão 

foi efetuada pelos 
tiras Cirilâo e Fran- 
cino, enquanto a es- 
posa, dona Sebastiana, 
e as filhas Lourinha, 
Judith e Elizete, aos 
prantos e aos gritos, 
clamavam contra aque- 
la arbitrariedade. 

Quatro anos de- 
pois, no empastela- 
mento do quinzenário 
da oposição Tribuna 
do Povo,Josias França 
foi perseguido desta 

vez como "bode expia- 
tório". A policia con- 
seguiu prender o tipó- 
grafo Zé da Tribuna. O 
proprietário do jornal 
Pedro Coelho de Maria e 
seu cunhado, o vereador 
Osório Alves de Castro, 
na década dos 40, foram 
dirigentes do partido 
de Luis Carlos Prestes, 
em Marilia, São Paulo. 

MEMORIAL GUARANY 

MEMÓRIA 3 
A surpreendente e bela 
iniciativa de se criar 
o MEMORIAL GUARANY, 
cuja instalação e a 
sede grandiosa estão à 
rua Professora Rosa Ma- 
galhães, vem saldar 
parte da divida que 
Santa Maria da Vitória 
e todo o Vale do São 
Francisco têm com Fran- 
cisco Biquiba dy La- 
fuente  Guarany   -  o 

maior dos escultores 
de carranca de barca 
que o Brasil pro- 
duziu. 
Coube ao conhecido 
pintor a artista 
plástico santamari- 
ense Jairo Rodrigues 
a elogiável idéia e 
a não menos encomi- 
ástica capacidade de 
levar a efeito esse 
centro cultural que 

constitui o Memorial 
Quarany e enche de 
orgulhos a todos os 
que compomos as gentes 
do Vale Correntino. 
A escultora Norma Ro- 
drigues e o construtor 
de instrumentos musi- 
cais africanos Chico 
Malero enriquecem a 
permanente exposição de 
arte do amplo salão Me- 
morial. 


