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Apartir de setembro de 1914 e que acontecem os mais importantes fatos que vão marcar a
Guerra do Contestado, talvez muitos ainda não compreendam direito qual foi o período mais
critico do movimento em si.

Aquela ideia imposta pela mídia de Irani de que tudo se resumiu em 12 de Outubro de
1912 ficou que quase mal compreendido dando a se entender que tudo se desenrolou naquele
ano.

Mas a verdade é de que os mais importantes fatos ainda estão a completar seu
centenário agora em 2014 e 2015.
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5 de Setembro de 1914

Destruição da Serraria da Lumber em Calmom

Depois de migrarem por diversos locais nas margens do Timbó e Tamanduá os jagunços
retornam em agosto de 1914 pros lados de Santa Maria e Caçador Grande ali então constroem
seu acampamento central na entrada das serras de Santa Maria sendo neste tempo ainda o
comandante geral era Francisco Alonso de Sousa ou Chiquinho Alonso moço de 24 anos
de idade sangue de nossa terra mas caboclo valente e justiceiro.

Com magoas recolhidas no peito contra as injustiças feitas contra seus familhares
pela Madeireira Lumber ,Chiquinho poe em execução seu plano de vingança então no inicio de
Setembro de 1914 começa sua cavalgada com seu exercito de mais de 300 homens armados
até os dentes em direção a filial da Lumber em Calmom e sua estação de embarque de
madeiras em São João hoje cidade de Matos Costas.

No dia 5 de Setembro ao amanhecer os americanos da Lumber em Calmom são
acordados pelo éco dos tiros da jagunçada sem poder oferecer nenhuma resistência a
Chiquinho e seus homens são mortos ali mais de 200 empregados da Lumber só foram
poupadas as mulheres e crianças.

Ainda foi colocado fogo em tudo que pertencia a madeireira Lumber como casas,
estoques de madeiras ,maquinas vagões de trens,armazéns etc.
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Na estação de São Joaõ foi queimada e muitas casas de comerciantes que estavam
contra os jagunços.

Depois de ter realizado sua sede de vingança Chiquinho ordena a retirada de seus
homens das redondezas de Calmom e fazendo um visita a alguns fazendeiros dali que ainda
não tinha colaborado com o exercito de Saõ Sebastião levando deles boa quantidade de gado
para o sustento de seus homens.

Apartir desse dia o pânico toma conta da região de Calmom,São João,União Vitoria e
as familhas da li abandonam tudo e fogem pra mais distante.fotos Serraria Lumber CalmomSC
1914..Escombros depois do dia 6 de setembro.
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