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Nitão, fiel escudeiro de Epitácio
Pessoa em todo o Vale do Piancó
Era um ex-seminarista, foi rábula e prefeito de Misericórdia onde exerceu um influente controle político
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Antonio de Souza Lacerda, chamado de Nitão,
ex-seminarista, rábula (prático do Direito) e fazendeiro; aliado de Epitácio e fiel
escudeiro deste no Vale do
Piancó, município de Misericórdia, hoje Itaporanga. Foi
Prefeito Municipal e exerceu
controle político daquela
região até sua morte por homicídio em 1920.
Solon Barbosa de Lucena, professor e fazendeiro
do município de Bananeiras,
era primo em segundo grau e
homem de total confiança de
Epitácio Pessoa, chegando a
ser denominado pela imprensa, na época em que este exerceu a Presidência da República, de 8º ministro do governo.
Solon de Lucena iniciou sua
carreira política estimulado
pelo Coronel Antônio Pessoa,
irmão de Epitácio, se elegendo Deputado Estadual para a
Legislatura 1912-1915 e se
reelegeu sucessivamente até
alcançar a Presidência do Estado em 1920. Solon, devido
a sua liderança e capacidade
intelectual tornou-se o prin-
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Antônio de Souza Lacerda, o Nitão, ex-seminarista, fazendeiro e rábula ao lado de Solon Barbosa de Lucena (d)
cipal representante dos Jovens Turcos, uma ala do Partido Republicano Conservador
da Paraíba – epitacista - que
se destacou pelas propostas
de renovação administrativa
e cultural da época.
João Urbano Pessoa
de Vasconcelos Suassuna,
advogado e fazendeiro, natural de Catolé do Rocha,
igualmente um dos “ami-

gos de 1915”, aliados do
epitacismo, ocupou diversas posições políticas nos
governos da oligarquia que
orientava a política do Estado, sendo eleito e reeleito
Deputado Federal. Em 1924
chegou à Presidência da Paraíba, na sucessão de Solon
de Lucena.
Miguel Sátyro e Sousa,
chefe político de Patos a par-

tir de 1904, por influência
do sogro capitão Manoel Gomes, foi também deputado
estadual. Sua chefia política
no município sertanejo foi
marcada pela conciliação e
respeito pelos adversários,
inclusive nas lides eleitorais.
Foi prático da advocacia,
tanto cível quanto criminal,
exercendo esta em prol dos
cidadãos daquelas terras.

Oligarquia epitacista no contexto histórico de 1915
Esse ano representa o marco
da consolidação da oligarquia epitacista como núcleo de controle político da Paraíba. Para entendermos
como se deu isso naquele 1915 é
necessário voltarmos um pouco no
tempo para verificar o que ocorria
naquela época.
A partir do instante em que
o Marechal Hermes da Fonseca
elegeu-se para a Presidência da
República, em 1910, causando
um dissenso no revezamento
político entre Minas e São Paulo
na cadeira presidencial, surge a
necessidade de fundar um partido
político para reunir e catalisar as
forças do novo momento, afinal
desde os primórdios do regime
republicano o governante ou era
natural de São Paulo ou de Minas
Gerais, deixando os representantes dos demais entes federativos
à míngua da curul presidencial.
Surge então em outubro de
1910, por iniciativa do General
Senador Pinheiro Machado, eminência parda dos governos da
República Velha que pretendia
fazer com que o protagonismo
político passasse pelo seu Rio Grande do Sul, o Partido Republicano
Conservador (PRC) que passará a
agregar os descontentes do protagonismo mineiro e paulista. Sob a
presidência nacional do histórico
republicano Quintino Bocaiuva, a
agremiação representava os ideais
republicanos e oligárquicos das
elites agrárias à margem da política
do café com leite.
Nesse momento em que se
abriam oportunidades no meio
político é que ressurge a figura de
Epitácio Pessoa na vida paraibana.
Epitácio já participara brevemente
do governo de Venâncio Neiva
(1890-1891), servindo como Secretário Geral – uma super-secretaria
da época que poderia ser comparada hoje à uma espécie de Chefia

da Casa Civil do Governador – momento em que se torna próximo
desse líder que caiu imediatamente
após a renúncia do Marechal Deodoro da Fonseca.
Entretanto, a aproximação
que havia com o tio passou para
o sobrinho e a oligarquia que se
viu destronada em 1891 percebeu
que teria como retornar vinte anos
depois com a eleição de Hermes
da Fonseca.
Desde praticamente a época
da deposição de Venâncio Neiva,
governava a Paraíba o grupo político do Senador Álvaro Machado
juntamente com seu representante
estadual o padre Walfredo Leal,
ambos nascidos na cidade de
Areia, no brejo paraibano. Com a
ascenção de Hermes, o grupo de
Epitácio Pessoa e Venâncio Neiva
começa a se articular para voltar
a participar do governo paraibano
e já em dezembro de 1911 começam a negociar com a oligarquia
dominante acerca das eleições
para Deputado Estadual e para a
Presidência do Estado.
Radicado no Rio de Janeiro,
Epitácio usa seu prestígio junto à
esfera federal para indicar o irmão,
Coronel Antônio Pessoa para o
cargo de Presidente contudo passa
a sofrer resistência do alvarismo
ainda predominante e então procuram ambas as correntes uma
composição em torno de um nome
de consenso.
Em 30 de janeiro de 1912
morre o Senador Álvaro Machado
repentinamente fato que gera uma
desestabilização na corrente política que o seguia, fazendo com que
seu irmão, o então Presidente João
Machado, passasse ao comando do
grupo juntamente com Monsenhor
Walfredo Leal.
Em seguida o grupo alvarista
indica o nome de Walfredo Leal
para a presidência e os epitacis-

tas vetam. Está dado um impasse
entre, de um lado os epitacistas,
também apelidados de condores e
os walfredistas, do outro, conhecidos como bacuraus, uns pelo nome
de Antonio Pessoa, outros pelo do
padre Walfredo.
Para formarem consenso chegam a um terceiro nome o de
Castro Pinto com Antonio Pessoa
colocado em uma das vice-presidências. A eleição que se segue
é disputada então entre Castro
Pinto e o Coronel Rego Barros e
acontece na circunstância histórica
da denominada ‘Política de Salvações’ do governo Hermes, em
que ocorre até um levante armado
no interior do Estado em prol de
Rego Barros e que só é controlado
com a intervenção de tropas do
Exército, graças às influências de
Epitácio junto ao governo federal
vetando assim a lógica da política
salvacionista que seria derrubar a
oligarquia alvarista/walfredista e
empossar o Coronel Rego Barros.
Após essa luta, Castro Pinto é
eleito para a presidência e Epitácio Pessoa se elege para o Senado
na vaga aberta com a morte de
Álvaro Machado. Ambas as oligarquias tentam conviver durante
o período do mandato de Castro
Pinto, contudo as contradições se
aguçam e explodem no ano de
1915, quando após tentar atuar
como conciliador das duas frentes
da coalizão, o Presidente Castro
Pinto renuncia ao mandato e Antônio Pessoa assume o governo
estadual representando assim a
ascensão do epitacismo ao poder
central da Paraíba que se processará ao longo de quinze anos ao
longo dos quais Epitácio indicará
todos os governantes do Estado
e será a última palavra em todas
as decisões políticas do período
que se encerrará apenas após
o triunfo da Revolução de 1930.

SOT TV de graça
por 30 dias
Até chegar aos 200 mil inscritos, o Sistema Operacional de Televisão (SOT TV), plataforma para assistir
conteúdos via streaming, está oferecendo degustação
gratuita durante 30 dias. Espécie de Netflix nacional,
a empresa de streaming chega para concorrer com as
operadoras Net, Vivo e Sky, com o diferencial de oferecer
acessos através de SmarTVs, Apple TV e celulares, bem
como outros aparelhos que se conectem à Internet. Depois de atingir à cota, o valor passa a R$ 11,00 por mês.
A SOT TV entrou no ar com 14 canais ao vivo, incluindo Action Kids (desenhos animados de ação), Action
Channel 1 (filmes e séries de ação), Kids (filmes, séries e
desenhos), Comedy Channel Smile (filmes, séries e programas de humor), Play Channel Music, Retrô Channel e
The Sit Coms Show (séries clássicas da TV). Saiba mais
em blogdomoreira.com.br
Número 1
Meu blog do tecnologia e inovação (blogdomoreira.
com.br) já é o número 1 em todo o Nordeste, com cerca de
um milhão de pageviews por mês. Segundo o ranking da
Alexa.com, até o fechamento desta coluna, estou entre os
73 blogs mais acessados e relevantes da Paraíba e entre
os 30 maiores de João Pessoa. Deixo aqui meu muito obrigado a todos os leitores, isso não seria possível sem vocês.

Robô submarino
A equipe de Bionics Learning Network da Festo desenvolveu o BionicFinWave, robô submarino inspirado
pelos movimentos ondulatórios executados pelas barbatanas dos animais marinhos, como o polycladida e o
choco (uma espécie de molusco). O robô submarino manobra-se autonomamente por propulsão através de um
sistema de tubos de vidro acrílico. O projeto está fornecendo impulsos para futuros trabalhos com robôs autônomos na indústria de processo.

Segurança
O Senado Federal aprovou nesta terça-feira (10),
em caráter de urgência, Projeto de Lei que define regras
específicas de proteção à privacidade de dados pessoais
coletados e gerados pelos meios digitais. De acordo com
a nova lei de proteção de dados, informações pessoais
como nome, endereço, e-mail, idade, estado civil e situação patrimonial, só podem ser usados com o consentimento do titular. Isso quer dizer que eles não podem ser
vendidos, divulgados ou repassados sem a autorização do
usuário. Assim como os dados de menores de idade não
podem ser mantidos nas bases de dados das empresas
sem o consentimento dos pais. A lei também protege os
dados relativos à saúde das pessoas, que só poderão ser
usados para pesquisas.

Big brother
Em Ryazan, região a cerca de 200 quilômetros de
Moscou, um novo carro de polícia com olhos digitais está
entrando em operação e mostrando até que ponto a tecnologia vai tornar a vida de procurados pela Justiça bem
mais difícil. A viatura, que acaba de ser apresentada pelo
Ministério do Interior da Rússia, é dotada de uma poderosa câmera panorâmica com zoom, automatizada e móvel, e ainda conectada a outras 10 câmeras de vigilância
externas. O reconhecimento facial de vídeo é feito em
tempo real.

SAP Fórum
Nos próximos dias 10, 11 e 12 de setembro, estarei
em São Paulo a convite da SAP para mais uma edição do
SAP Fórum Brasil.

