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FAZENDAS DE CANTAGALO condensado do álbum inédito, criado
pelo CEPEC, contendo 37 fazendas do município. Pesquisas de 1991 e 2013
Iniciamos hoje a publicação deste valioso Álbum. Pág. 3

Este é o SOLAR DOS BASTOS, antiga propriedade do Sr. Júlio Bastos, onde nasceram seus sete filhos,
dentre eles a Sra. Maria Bastos de Carvalho, mulher do emérito jornalista Antonio Ferreira de Carvalho. Atualmente
pertence à Associação Atlética Banco do Brasil (AABB) e consta de plano da Prefeitura local, que pretende demoli-la,
para a construção de um trecho de rua. Este jornal já abordou o assunto, pleiteando que a casa seja preservada,
servindo para abrigar um Museu Histórico e Antropológico, em benefício do turismo, da cultura e da educação. No
passado, muitos prédios de relevância histórica foram destruídos em Cantagalo, fruto de uma mentalidade que esperamos
tenha sido abandonada, a favor da preservação dos valores da Terra! Contamos com a sensibilidade e o conhecimento
das autoridades locais, para que se dê um fim à destruição, sendo favorecida a construção de elementos que proporcionem
a Cantagalo uma melhor condição de atrativos para sua população e os visitantes.
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Os jornais do interior
Celso da Costa Frauches
Jornalista Sebastião A.B.de Carvalho

CANTAGALENSES ILUSTRES QUE PARTIRAM
Amigos e amigas do CANTAGALLO NOVO!
NA edição anterior, falamos de amigos cantagalenses
que se foram desta vida, deixando seus legados de
realizações positivas, e muita saudade.
FOCALIZAMOS os amigos EUCLIDES
SANT´ANNA MOREIRA. CÁSSIO PASSOS
BARRETO, JOSÉ NAEGELE, ANTONIO ROCHA E
SILVA JUNIOR, JOSÉ MARINHO FALCÃO, LICÍNIO
JOSÉ GONÇALVES.
HOJE vamos concluir, relembrando a figura de ANTONIO RÁFARE.
FUNCIONÁRIO público estadual e representante de
um jornal do Rio de Janeiro, o “seu” Ráfare se firmou no
conceito de seus conterrâneos especialmente pela sua
característica de mostrar, sempre boa vontade e
solidariedade para com todos, indistintamente. Ele atendia
a quem o procurava sempre com cordialidade e calor
humano, ajudando em tudo que lhe fosse possível. E ainda
o “seu” Ráfare nos legou um sucessor de grande valor, o
seu filho dileto GUSTAVO SEBASTIÃO LESSA
RÁFARE, proprietário de Cartório em Niterói. O Gustavo
está sempre disposto a receber os conterrâneos em seu
local de trabalho, compartilhando de seus assuntos e
ajudando-os no que lhe for possível. Também em sua
atuação à frente do Hospital Santa Cruz, ele acumulou atos
positivos de ajuda a seus conterrâneos, em uma escala digna
de nota e de elogios! Gustavo é um benemérito do povo
cantagalense!

NOVAS SEÇÕES DESTE JORNAL:
1- CANTAGALLO NOVO INTERNACIONAL
2- FAZENDAS DE CANTAGALO
1- Cantagallo Novo Internacional vai trazer para o
nosso leitor, assuntos de relevância cultural, do nosso
ponto de vista.
2- Fazendas de Cantagalo mostrará algumas de nossas
principais fazendas, aproveitando subsídios do album
inédito, criado com base em pesquisas do CEPEC
levadas a efeito nos anos de 1991 e 2013.
Também a seção dedicada a Euclides da Cunha
passará por uma reformulação, apresentando resumos
de artigos de renomados escritores e pesquisadores
sobre a vida e a obra do nosso escritor maior.
Estamos atentos às transformações do mundo atual,
e dispostos a empreender esforços para nos
adequarmos ao momento presente.

Desde os tempos em que vivi mais intensamente
a vida e a política cantagalenses, nos anos 50 e 60 do
século 20, acompanho a trajetória e a vida de muitos
periódicos do interior, a começar pelo Novo Cantagalo
e depois Cantagalo Novo.
Acompanhei, à distância, o esforço do jornalista
Antônio Carvalho, à frente desses dois jornais
cantagalenses e a sua luta para manter a independência
editorial e a captação de publicidade. Geralmente os
políticos, desde priscas eras, querem a imprensa de
seu lado, elogiando, apoiando incondicionalmente. O
mais leve comentário crítico, mesmo os assinados por
colunistas, que são responsáveis por seus conceitos
emitidos, nem sempre são entendidos como exercício
do constitucional direito de opinião. No passado e
nestes tempos de Nova Era, do século 21.
No primeiro mandato de meu pai, Henrique Luiz
Frauches, no período 1955/58, quando ele pertencia
ao então PSD-Partido Social Democrático (não esse PSD
de hoje, descolorido; o daquela época era do que
poderíamos classificar como “de direita”), o jornalista
Antônio Carvalho mantinha-se fiel à sua ideologia e
aos seus princípios, lutando contra o “coronelismo”.
Era um incompreendido em nossas hostes.
No segundo mandato de Henrique (1963/66),
agora por uma coligação oposicionista ao PSD,
abrigando desde a UDN (União Democrática Nacional)
ao PTB de Leonel Brizola (não o PTB destes novos
tempos, desfigurado), o jornalista Antônio Carvalho
mantinha-se novamente na vanguarda, apoiando o
candidato da oposição, que julgava o melhor. Nesse
período, quando exerci o cargo de Secretário da
Prefeitura de Cantagalo (havia apenas um secretário),
acompanhei mais de perto a luta de Antônio Carvalho
e de seu filho Sebastião, hoje no comando do
Cantagallo Novo on-line.
Por nossa iniciativa, conseguimos fundar uma
associação dos prefeitos da região – o Pacto da Amizade
para o Progresso. O Pacto era integrado pelos prefeitos
do Centro-norte e Norte fluminenses (catorze), do Sul
do Espírito Santo (oito) e do leste de Minas Gerais (dois).
De dois em dois meses realizávamos uma reunião em
cada cidade dessa área. Em Cantagalo foi realizado um
encontro. Quando participávamos dos encontros nas
demais cidades, procurávamos ler os jornais locais,
geralmente semanários e conversar com alguns
jornalistas. As dificuldades eram as mesmas.
Mesmo com todas as dificuldades, a
incompreensão e, às vezes, a perseguição políticoideológica, os jornalistas do interior continuam a exercer
sua atividade, enaltecendo suas comunas e levando
aos seus leitores as notícias e os comentários sobre os
problemas da região.
Ao ser convidado, pelo amigo Sebastião Carvalho,
para escrever uma coluna mensal neste Cantagallo
Novo, lembrei-me da saga desses bravos jornalistas do
interior, homenageando todos eles na personalidade
do jornalista Sebastião Carvalho, um baluarte da
imprensa interiorana, de Cantagalo, em particular.•
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Dono atual da fazenda da batalha exige retirada de matéria sobre a
propriedade, atentando contra a liberdade de imprensa!
FELIPE CONTI <agropecuariadabatalha@gmail.com>
09:22 (Há 4 horas)
Bom Sr. Editor,
Na qualidade de sócio da empresa AGROPECUÁRIA DA BATALHA LTDA-ME,,legitima proprietária do imóvel FAZENDA DA BATALHA a mais de 15 anos,
venho, pelos fundamentos que relacionarei a seguir, solicitar que seja RETIRADO DO AR do seu site a edição do jornal CANTAGALLO NOVO onde veicula um
trabalho do CEPEC com o título FAZENDAS DE CANTAGALO, e que trás informações do imóvel de nossa empresa (FAZENDA DA BATALHA)
- Em primeiro lugar não foi autorizado em nenhum momento a veiculação de dados da nossa propriedade em nenhuma mídia seja eletrônica escrita ou falada.
- Em uma época em que a violência nos aflige em todos os momentos das nossas vidas não é de bom tom ficar divulgando nomes e sobrenomes de pessoas dizendo
que um determinado patrimônio lhes pertence,deixando os proprietários totalmente vulnerável a ação de pessoas inescrupulosas.
-Outro problema divulgado é sobre a vida matrimonial das pessoas envolvidas na matéria, pois estes já não são mais casados e ambos já constituíram outra família
a mais de 10 anos,e essa matéria sendo divulgada agora certamente ira trazer grande constrangimento as partes.

para corrigir as informações erradas e retirar qualquer nome próprio do
trabalho, para que essa pesquisa possa voltar para a rede.
Sendo o que tínhamos para o momento, esperando que a nossa solicitação seja acatada imediatamente.
Subscrevemo-nos Atenciosamente
-Estou entrando em contato com os responsáveis do CEPEC

Dr. Felipe Conti- Agropecuária da Batalha ltda-me
————————————————————————————————————————————
Respondemos no e-mail = Atendendo à sua lamentável imposição, a edição correspondente já foi retirada da
Internet, para revisão. A Direção de CANTAGALLO NOVO

Prefeitura define calendário de concursos leiteiros
A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Agropecuário de
Cantagalo divulgou o calendário dos concursos leiteiros do município, que
acontecerão a partir deste mês em Santa Rita da Floresta, Euclidelândia
(na localidade de Portozil), São Sebastião do Paraíba e Boa Sorte.
O terceiro distrito, Euclidelândia, será o primeiro a realizar a
festividade. Entre os dias 21 e 28 deste mês acontecerá o 17º concurso
leiteiro da localidade de Portozil. No dia 29 começa a 20ª edição da
tradicional festa dos pescadores em São Sebastião do Paraíba, quarto
distrito, que vai até o dia 31.
Em setembro os eventos continuam no segundo distrito, Santa Rita
da Floresta, que terá o 35º concurso leiteiro entre os dias 10 e 14. Boa
Sorte, quinto distrito, realiza o 30º concurso leiteiro entre os dias 24 e 28.
As festa, que são realizadas pela Secretaria Municipal de
Desenvolvimento Agropecuário com o apoio da Secretaria de Turismo,

Redação: Karina Monnerat

são caracterizadas pelas disputas leiteiras e pela parte recreativa com shows
para a população e visitantes

Cantagalo participa do lançamento do mapa de ameaças naturais do estado Rio de Janeiro
Mapeamento vai possibilitar a atuação nas áreas vulneráveis de cada município
O secretário municipal de Defesa Civil e Trânsito,
Ademir Ortega, participou na última terça-feira, 29, no Rio
de Janeiro, de uma reunião com o secretário de estado de
Defesa Civil, Coronel Sérgio Simões. Na ocasião foi lançado
o mapa de ameaças naturais do estado, que vai auxiliar todos
os municípios na prevenção de desastres.

A partir deste mês de agosto serão realizadas oficinas
hands on, para elaboração de planos de contingência para
cada uma das 460 ameaças catalogadas. Trabalho que vai
resultar em uma campanha no dia 29 de novembro, Dia
Estadual de Redução de Risco de Desastres, quando serão
realizadas atividades e simulados simultâneos nos 92
municípios.
Segundo Ademir Ortega, o mapa será muito
importante para a prevenção de desastres. “Quanto mais
conhecermos nossas vulnerabilidades, mais poderemos atuar
e consequentemente tornar esses locais o mais seguro
possível”. De acordo com o relatório, em todo o estado o
deslizamento de terra é a maior ameaça, com 18% das
ocorrências. As inundações estão em segundo, com 17% e
as enxurradas em terceiro, 14%.
Redação: Karina Monnerat
Foto: Divulgação
Mapa de ameaças naturais do estado do Rio de Janeiro

Além de apontar as vulnerabilidades, o levantamento
propõe ações preventivas contra deslizamentos de encostas,
inundações e enxurradas, obras de contenção e
reassentamento da população em área de risco.
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BRASIL promove diversificação do poder no mundo, atuando no BRICS, que acaba de criar
um Banco de Investimentos independente do Banco Mundial e do FMI, dominados por
EE.UU. e Europa.

BRICS
B= BRASIL
R= RÚSSIA
I= INDIA
C= CHINA
S= SOUTH ÁFRICA
Segundo Moreira Leite, a reunião dos BRICS
nasceu como uma crítica às instituições financeiras
tradicionais do pós-Guerra. Os cinco membros
condenam o FMI por manter uma mesma estrutura de
poder de 60 anos atrás, sem levar em conta que o
desenvolvimento de determinados países -- alguns nem
sequer eram nações independentes em 1944 -- fez uma
imensa fatia da riqueza mundial trocar de mãos e de
endereço...
FMI e Banco Mundial são instituições dominadas
pelos EE.UU. e a Europa Ocidental, que os utilizam para
exercerem pressão sobre os países que as procuram em
busca de financiamento e ajuda financeira. O FMI tem
toda uma longa história de domínio sobre o Brasil, o que
só acabou por ação do governo do ex´presidente Lula.
Com relação a esse domínio indesejável,
registramos que, recentemente, os EE.UU. colocaram em
xeque a Argentina, proibindo que os nossos irmãos
efetuassem pagamentos de algumas de suas dívidas.
Embora apregoem serem possuidores de qualidades
positivas, como o respeito ao cidadão, aos direitos
humanos e à independência das nações, os EE.UU. e
seus aliados exercem pressões descabidas sobre outras
nações, discriminando-as em proveito próprio! Parece
que, agora, esse domínio está chegando ao fim!
Resultado imediato da reunião dos BRICS em
Fortaleza, foi a encomenda, pela China, de 60 aviões à
nossa EMBRAER, e também o posicionamento da
Rússia, apoiando o ingresso do Brasil no Conselho de
Segurança da ONU, o que vem sendo dificultado pelos
EE.UU.
A estrutura do Banco de Desenvolvimento tem sede
em Xangai, China, com presidência de um indiano, sendo
o Conselho presidido pelo Brasil.
Segundo a presidenta Dilma Rousseff, anfitriã do
Encontro de Fortaleza, o Banco dos BRICS é um sinal
dos tempos, que exigem um novo arcabouço financeiro
mundial.
Criado para ajudar as nações no pós-Guerra, o FMI
mostrou-se falho, sendo perfeitamente dispensável. As
nações emergentes precisam de instrumentos que as
socorram das crises geradas pelas nações desenvolvidas,
que contaminam as economias dos demais.

A união dos cinco países que formam o BRICS
não se limita à criação de um fundo de investimentos e
um banco. Vai muito além, pois inclui um acordo de
cooperação e solidariedade, que deverá trazer grandes
benefícios a todos os integrantes do bloco, e ainda a
outros países que, embora não façam parte dele, poderão
participar de várias ações de cunho econômico, politico
e cultural.
Talves seja este o caso da Argentina.. Perseguida
pelo governo dos EE.UU., que acaba de assumir uma
posição de bloqueio à economia argentina, impedindolhe o pagamento de suas dívidas, o que deverá provocar
dificuldades quase insuperáveis em suas relações
econômicas com alguns credores ou parceiros.
Nada contando por parte de FMI e Banco Mundial,
dominados pelos norte-americanos, a Argentina poderá
ser socorrida pelo novo Banco de Desenvolvimento dos
BRICS, independente da influência negativa do “Gigante
do Norte”...
Colocar a Argentina em situação vexatória é algo
inadmissível. Trata-se de uma grande nação, que muito
produz, e pode, certamente, levantar-se, e assim contribuir
para o bem estar de seus parceiros nas Américas.
Outra nação, ainda mais prejudicada pelos EE.UU.
é Cuba. Tendo estabelecido um bloqueio econômico
contra a Ilha, por conta de uma situação há muito
superada, a Guerra Fria entre Washington e Moscou, os
norte-americanos insistem nessa barbaridade, embora o
“fantasma do comunismo” não mais ameace a hegemonia
capitalista nas Américas!
Com isso, o prejudicado é o povo cubano, que se
ressente da falta de coisas a que seus vizinhos tem pleno
acesso...
A ameaça real é esta exercida pelos EE.UU. que
abrigam e fortalecem inúmeros cubanos, inimigos do regime fundado por Fidel Castro, que afinal libertou Cuba
de um domínio escandaloso e terrível mantido por anos
a fio, com apoio de ditadores financiados com dólares e
apoiados militarmente pelo governo estadunidense.
O cinismo dos estadunidenses é tal, que acusam
os cubanos de ditatoriais, quando se sabe que uma
democracia plena em Cuba é impraticável, pois uma
abertura deixaria que os inimigos penetrassem no país,
corrompendo pessoas com seu poder econômicofinanceiro, derrubando o regime, para voltar a dominar
uma nação que a duras penas conseguiu sua libertação.
Ora, se os EE.UU. são tão poderosos e
democráticos, por que razão temem tanto a independência
e o progresso de Cuba, a ponto de continuarem tentando
asfixiar sua economia? E por que, apesar das promessas do Presidente Obama, quando candidato, ainda
mantem a horrível e deprimente prisão de Guantânamo?
Que democracia é essa?
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Noticiário de interesse público baseado em reportagens da
Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Cantagalo RJ
Textos adaptados ao formato deste jornal, de material de autoria de Gilmar
Marques e Karina Monnerat, da Assessoria Municipal de Imprensa.

Secretaria Meio Ambiente conscientiza população sobre o descarte correto do lixo
Município é o segundo do estado que melhor atua na destinação de detritos
Cantagalo se destaca também pelo descarte correto
do lixo, ação que levou o município a receber este
ano um repasse de mais de R$ 1 milhão de Imposto
Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS
verde, sendo o segundo do estado a melhor atuar na
destinação do lixo.
De acordo com o secretário de Meio Ambiente,
Gustavo Neder, a coleta acontece em todos os bairros
e distritos, em horários que já são conhecidos pela
população e que também podem ser consultados na
sede da secretaria de Meio Ambiente ou até mesmo
pelo telefone 2555 - 5649.
Para cada tipo de lixo, é preciso um cuidado.
Os eletrônicos são doados para a unidade de reciclagem
do município de Carmo, já as lâmpadas são levadas
para uma empresa licenciada para descontaminação e
reciclagem.
Os resíduos que não se enquadram como lixo
doméstico, os móveis, geladeira, fogão e restos de
poda, devem ser descartados em dias específicos: na
sede do município sempre na segunda e na quarta-feira,
de 7 às 16 horas. Também na segunda e na quartafeira, no mesmo horário, nos distritos. A primeira
semana do mês em Santa Rita da Floresta, a segunda

em São Sebastião do Paraíba, a terceira em
Euclidelândia e a quarta em Boa Sorte.
Gustavo Neder lembra que a secretaria de Meio
Ambiente possui a Guarda Ambiental, que por
legislação deve punir e multar quem não respeitar os
horários e dias estabelecidos para coleta. “Nossa
legislação prevê a multa, mas antes de multar, nossos
guardas orientam os moradores sobre o descarte
correto, e somente depois da reincidência a punição é
aplicada”.

Residências em áreas de risco são cadastradas
pela Defesa Civil de Cantagalo

medidas de prevenção em que a Secretaria está atuando
para reduzir riscos e garantir a segurança dos cantagalenses.

Trabalho tem como base o mapeamento realizado pelo
DRM, em 2012
A Secretaria Municipal de Defesa Civil e Trânsito de
Cantagalo (SMDCT) está realizando o cadastramento dos
moradores em áreas de risco. O objetivo do trabalho é
conhecer cada morador, instruir e manter contato em
situações de emergência.
O cadastramento tem como base o relatório do
Departamento de Serviços Geológicos do Estado do Rio
de Janeiro (DRM), produzido em dezembro de 2012, que
mapeou as áreas do município que possuem risco.
Ao todo, são 470 residências localizadas em áreas
vulneráveis. Na sede do município foram mapeadas 395,
sendo 177 no bairro São José, localidade que possui a maior
área de risco. Em Santa Rita da Floresta, segundo distrito,
foram mapeadas 13 casas, em Euclidelândia, terceiro distrito,
35, e em Boa Sorte, quinto distrito, 27.
O trabalho já foi realizado em grande parte dessas
residências, se concentrando, agora, nos bairros São José,
Santo Antônio e Centro, que somam cerca de 300
moradores. De acordo com o Secretário Municipal Interino
de Defesa Civil e Trânsito, Ademir Ortega, essa é uma das

Usina de Reciclagem, localizada no bairro Novo Horizonte

Redação: Karina Monnerat
Fotos: Divulgação/SMDCT
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EUCLIDIANISMO Publicaremos, aqui, matéria sobre a vida
e a obra do emérito escritor Euclides da Cunha, o mais
celebrado cantagalense, que contribuiu, em seus apenas 43
anos de vida, para a grandeza do Brasil, estabelecendo
definitivamente alguns de seus limites com países vizinhos,
além de escrever um livro que é considerado patrimônio da
humanidade, e a bíblia da brasilidade: OS SERTÕES. Desde
1959, homenageamos o escritor, tendo dado o seu nome à
nossa instituição, o CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS
EUCLIDES DA CUNHA - CEPEC, pioneiro da Ecologia.

Livro sobre Euclides da Cunha destaca pontos sensíveis de sua vida
De autoria de nosso diretor, Amargura e Gênio... é, aqui, publicado por partes
(Vem da edição anterior...)

11. O que Euclides escreveria sobre Cantagalo
Euclides muitas vezes reclamou, em cartas aos amigos, de sua
labuta como engenheiro, falando da “engenharia ambulante” que era
levado a exercer!... Achava que esse trabalho o desviava da sua
verdadeira paixão, que era, certamente, a literatura!... Essa literatura
que o elevou aos páramos da glória.
Sua vida transcorreu em estudos na Escola Naval, em seu
trabalho jornalístico de cobertura da guerra de Canudos, para um
jornal de São Paulo, no trabalho de engenharia para a construção da
ponte metálica de São José do Rio Pardo, onde escreveu a obra prima
que foi Os Sertões.
Morto aos 43 anos de idade, como poderia ter também se
dedicado ao estudo do município de Cantagalo? Se o tivesse,
certamente teria escrito outro maravilhoso livro, pois iria descortinar
para o mundo, fatos de grande interesse científico e cultural.
Cantagalo encerra, em seu seio, fatos condições e
configurações extraordinárias, que carecem de estudos, pesquisas,
análises e divulgação, pois que são de interesse geral e permanente.
As coisas de Cantagalo podem ser classificadas sob cinco categorias:
1- Geomorfologia; 2- Pré-história; 3- Desbravamento; 4Agropecuária;. 5- Industrialização.
Se Euclides tivesse tido vida, tempo e tranquilidade para
conhecer Cantagalo, desde sua geomorfologia até a época atual da
industrialização, com as fábricas de cimento, passando pela pré-história,
a época das fazendas cafeeiras, após a saga do Mão de Luva, seu
desbravador, — teria produzido mais uma obra de inexcedível valor
literário e científico, apreciada no mundo inteiro!
GEOGRAFIA - Euclides iniciaria seus estudos sobre Cantagalo pela
Terra, como fez com Canudos. Começaria a descrever o território do
estado do Rio de Janeiro, destacando a região da Serra Fluminense,
onde se localiza o município de Cantagalo. Seriam destacados aspectos
geomorfológicos desta antiquíssima região, com a formação de
montanhas como o maciço do Caledônia, onde hoje se situa o município
de Nova Friburgo, e as planícies de Cachoeiras de Macacu, os antigos
Sertões do Macacu, terra explorada pelo desbravador Manoel
Henriques, cognominado Mão de Luva, o arrojado garimpeiro de que
nos fala o livro “O Tesouro de Cantagalo”.
Quem vem da cidade do Rio de Janeiro em demanda do
interior, chegando a Cachoeiras do Macacu, depara-se com a
formidável cordilheira da Serra dos Órgãos, que se extende de
Cachoeiras em direção aos denominados Sertões dos Índios Brabos,
que só podem ser alcançados quando se vencem os altiplanos da
referida serra. Isso era muito difícil, sendo feito através de picadas e
transporte a lombo de burro, mas hoje dispomos de rodovia ampla e
veículos possantes e confortáveis.
Euclides se deteria, certamente, na análise dos terrenos
calcários de Cantagalo, onde há interessantes formações, grutas e
cavernas como a Pedra Santa, redescoberta em 1959 pelo CEPEC,
Centro de Estudos e Pesquisas Euclides da Cunha, e a Gruta do Novo
Tempo, descoberta em 1991 pelos pesquisadores Sebastião A.B. de
Carvalho e Rosa Maria de Carvalho, diretores do CEPEC, que a
fotografaram, mapearam e divulgaram, assim como haviam feito com
a Pedra Santa.
No interior dessas grutas calcárias podem-se apreciar
espeleotemas de rara beleza, formados pela decomposição do calcário,

sob a ação das águas de infiltração. O carbonato de cálcio, gotejando nos
salões da gruta, forma estalactites e estalagmites, colunas, cortinas, enfim,
uma série de curiosas figuras, que encantam o visitante!
Mais importante talvez do que a beleza das formações, há a
possibilidade de estudo das camadas que vão se superpondo com o correr
do tempo geológico, estabelecendo um arquivo de pedra e resíduos fósseis,
que relatam condições de um passado remoto, lidas e interpretadas pelo
especialista. Não só os animais e vegetais que ali viveram em época remota,
mas as condições climáticas e geofísicas se desvelam ao pesquisador. Pois
em Cantagalo encontram-se várias grutas e/ou cavernas, que deveriam ser
protegidas num parque estadual, como está propondo o IBAMA, seguindo o
exemplo da Prefeitura Municipal de Cantagalo, que, no ano de 1991, publicou
decreto de proteção à Gruta da Pedra Santa, então ameaçada de destruição,
fato denunciado pelo CEPEC, através da TV Serra-Mar.
GRUTA DA PEDRA SANTA
Esta jóia da natureza em Cantagalo, descoberta por Justin Norbert, no século
XIX, foi redescoberta pelo antropólogo Sebastião A.B.de Carvalho em 1959.
Ele e seu então companheiro de pesquisas, Bento Luiz Lisboa souberam da
existência da Pedra Santa, mencionada no livro Terra de Cantagalo, de Acácio
Dias. Colocou na pauta do CEPEC e ele e Bento Luiz sairam a campo,
acabando por saberem que se localizava em terras da família Lutterbach, em
Euclidelândia. .Um membro da família Lutterbach, o saudoso Alexandre, levouos à entrada da gruta, que foi então explorada, pesquisada e divulgada.
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ENSINAMENTOS FILOSÓFICOS PARA A NOVA ERA
Mahabhutani e Indrananda
Inspirados por Bhagavan Sri Ramana Maharshi
Trabalho de exposição de ensinamentos da Filosofia Vedanta, escrito por Mahabhutani e Indrananda,
inspirados no excelso Guru Bhagavan Sri Ramana Maharshi.

“EU SEI MEDITAR, ESPERAR E CONFIAR!”

EXCERTOS DA “NOVA DOUTRINA” de Ramana Maharshi
Vem da edição anterior

Recomenda-se, portanto, que, ao se deparar com
situações novas, faça o peregrino uma análise orientada pela
Nova Doutrina, que lhe dá todo o referencial necessário a
uma avaliação precisa e um julgamento perfeito dos fatos e
pessoas que buscarem adentrar o seu mundo.
Evitará, desta maneira, muitos transtornos e até
retrocessos em sua Caminhada rumo à Perfeição.
Todavia, se tiver que experimentar a bebida desses
cálices, que o faça, tendo porém, sempre em mente que,
um dia, terá que se livrar dos entraves para retornar à anterior
e iluminada Senda que os Mestres lhe apontam.
4.4. O Caminho é lento para os que nele trilham,
mesmo havendo, em certos momentos, lampejos de
Conhecimento Verdadeiro. Mas se a Vontade, a
autodeterminação do Peregrino, for consciente e
transcender, no sentido mais amplo do seu inconsciente
espiritual, ele chegará, Iluminado, ao final de sua
trajetória.
Enquanto no Caminho, o Discípulo muitas vezes é
presa de desânimo, pela lentidão que sente no percurso.
Isto acontece porque não é nada fácil a evolução consciente,
especialmente quando a mente anseia por um progresso
acelerado, ávida de mais Luz... Aos que assim se acham,
recomendamos recolhimento, meditação, concentração em
sua Verdadeira Vontade, para que sua determinação seja
fortalecida, e possa vir a notar vários aspectos da ascensão
que estão passando despercebidos, escapando de sua
percepção. Pequenos fatos, pequenas conquistas, valem
muito nessa jornada. E não é bom que por excesso de
fixação nos grandes eventos, venha o Discípulo a desdenhar
ou mesmo subavaliar os avanços que, embora mínimos,
pesam positivamente e, juntos, formam a ponte que permitirá
o Grande Passo rumo à Transcendência.
4.5. Fatores externos, que ocasionam uma
felicidade relativa, ou ilusória, provocados pelo
egoísmo, o apego, a vaidade, que compõem o EGO —
são causadores de sofrimento, mas se o Discípulo
voltar-se internamente para o seu Ser, isto não
acontecerá, pois alcançará a Felicidade Real.
Alimentando o Ego, o peregrino pode vir a
experimentar grande alegria e satisfação, pois o mesmo se
expandirá, dando-lhe esta impressão de felicidade e
realização. Mas isto é ilusório, se o analisarmos do ponto
de vista da Doutrina, visto que o progresso egoístico se
opõe à transcendência.
Existe um progresso do Ego que está de acordo com
a Doutrina. É aquele em que o Ego se liberta do apego e da
vaidade, passando a cultivar as virtudes da Via Óctupla, os
Oito Caminhos da Perfeição. Mas nesse caso diz-se que se
está “matando o Ego” porque todas aquelas características

denominadas “egoísticas” se dissipam, dando lugar às
virtudes da Excelsa Via.
Um novo homem surge, assim, livre das mazelas
estioladoras, — unificado com o seu Ser Superior,
verdadeira fonte de alegria e prazer.
4.6. O Ser que se acha em Sattwa (Luz) ao plainar
sobre o mais elevado cume, unificase e conhece o seu
Ser Superior: autorealização espiritual, ao passo que
aquele que fica no seu Intelecto Oniconsciente,
denominado Rajas, (Calor), nele se estabiliza e
permanece. Já o que se detem na matéria inconsciente,
Tamas (Matéria), esse continua preso ao corpo físico.
Temos aqui três situações evolutivas do homem.
Nenhuma delas é estanque, nem permanente, pois esse
processo não conhece estagnação.O mais alto estágio a que
chega o homem comum, é o de Sattwa, onde conhece a Luz
que provém do Mais Alto. O Discípulo que alcança tal
estágio, está prestes a se fundir com o seu Ser Superior,
com a própria Divindade de Si Mesmo.

continuará...

