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5.1 Introdução

O regime de exceção instaurado a partir do golpe de 1964 impactou profunda-
mente as mobilizações camponesas em torno da demanda por reconhecimento 
de direitos e da luta pelo acesso à terra. Dado o subsequente quadro de agrava-
mento de violações de direitos humanos perpetradas sistematicamente contra 
trabalhadores rurais e seus apoiadores na ditadura militar, a Covemg dispõe de 
suas prerrogativas para investigar e reconhecer o direito à memória e à verdade 
de vítimas camponesas, assim como o direito da sociedade em ver esclarecida 
a responsabilidade do Estado nessas violações e conhecer as circunstâncias do 
envolvimento de atores privados. 

Um dos fatores centrais à tensão política e social que resultou na referida ruptu-
ra institucional foi a luta camponesa pela reforma agrária, que esteve submetida 
ao controle autoritário e à repressão dos governos militares que se sucederam 
até os anos 1980. Nesse período, a luta pela reforma agrária acompanhada do 
movimento sindical que crescia no campo trouxe à tona a latente contradição 
entre o processo de transição democrática e a escalada da violência no campo 
como resultado de práticas sistemáticas de abusos e desrespeito aos direitos 
humanos, ora vinculados à atuação de agentes públicos e instituições do Estado 
em disputas pela terra, ora aos projetos governamentais de modernização do 
campo empreendidos durante os anos de chumbo.

A despeito da relevância deste tema para se entender o contexto ditatorial que 
assolou o País, constata-se uma posição de invisibilidade na história oficial das 
lutas camponesas contra a repressão no meio rural. Não é raro haver questio-
namentos sobre a abordagem das violações de direitos humanos ocorridas no 
campo em relatórios de comissões da verdade. Tais questionamentos se devem 
a diversos fatores, mas, destacadamente a três: (1) o fato de que, no Brasil, a 
ocorrência de conflitos de terra e da violência no campo antecede o período da 
ditadura militar e não cessa com o seu fim; (2) a errônea suposição de que os 
camponeses seriam atores ausentes das lutas políticas face ao autoritarismo da 
ditadura, bem como não consistiriam em vítimas autênticas do aparelho repres-
sor do Estado, dado que não teriam atuado na resistência ao regime do mesmo 
modo que segmentos politicamente organizados no meio urbano; e (3) a alega-
ção de que a violência e a exclusão social na zona rural já eram tão arraigadas 
que não poderiam sofrer impactos substanciais que estivessem relacionados ao 
período ditatorial. 

Tais proposições são contestadas de algum modo por este Relatório, por reafir-
marem e legitimarem narrativas que promovem o esquecimento institucionali-
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zado das violações que atingiram os trabalhadores rurais. Não por acaso, predo-
mina a exclusão de camponeses da contabilidade oficial das vítimas da ditadura 
militar e dos processos de reparação, de modo a aprofundar a invisibilidade dos 
conflitos e das resistências políticas.

No sentido de reconhecer a importância da memória das lutas políticas cam-

ponesas e atuar contra os supracitados esquecimentos e invisibilidade predo-

minantes na história oficial, a Covemg constituiu um grupo de trabalho para o 

tratamento da temática das violações de direitos fundamentais de camponeses 

e seus apoiadores no Estado de Minas Gerais. Para tanto, houve a adoção de 

uma perspectiva ampla do termo camponês, a fim de se viabilizar a investigação 

dos fatos, das circunstâncias e dos autores relacionados aos casos de graves 

violações que atingiram trabalhadores rurais, agricultores familiares, lavradores, 

posseiros e sindicalistas do campo. Enfatiza-se que a expressão “camponês” 

abrange o conjunto de sujeitos que são trabalhadores e moradores do campo, 

guardando dependência especial em relação à terra para o seu desenvolvimento 

individual e em comunidade.2 Neste Capítulo, serão considerados como apoia-

dores todos aqueles sujeitos ou instituições que manifestavam apoio às lutas 

camponesas tanto em atividades relacionadas à mobilização política, organiza-

ção sindical e assessoria jurídica, quanto na formulação de denúncias, participa-

ção em campanhas de solidariedade e outras ações direcionadas à promoção 

e à defesa das demandas camponesas perante as autoridades e a sociedade, 

auxiliando-os frente à violência institucionalizada e politicamente motivada, se-

não autorizada, no meio rural.

O panorama das violações de direitos humanos em Minas Gerais se traduz em 

execuções sumárias, arbitrárias e extrajudiciais de camponeses que resistiram 

e lutaram em conflitos de terra, em mobilizações coletivas e em reivindicações 

trabalhistas. É notório que vários dos casos de execuções foram precedidos de 

atos de ameaça e intimidação que, frequentemente, estavam acompanhados 

de tentativas de denúncia aos órgãos públicos.

Esse quadro se amplia quando são analisadas as prisões (ou detenções) ilegais e 

arbitrárias, as torturas, os maus-tratos, os atos discriminatórios em situações de 

abuso de autoridade, as perseguições políticas sustentadas por ameaças à vida 

e o cerceamento do acesso à Justiça. As graves violações de direitos humanos 

observadas nas situações de expulsão da terra e na expropriação de posseiros 

para a implantação de projetos governamentais sem reparação provocaram, por 

vezes, deslocamentos forçados em diversos pontos de Minas Gerais.



R
el

at
ór

io
 d

a 
C

om
is

sã
o 

da
 V

er
da

de
 e

m
 M

in
as

 G
er

ai
s

16

Destacadamente, a violência política no campo e os conflitos centrados na terra 
abrangeram atentados aos direitos à vida, à dignidade humana, à integridade 
pessoal, de acesso à justiça, de desenvolvimento individual e em comunidade, 
à organização sindical e trabalhista. Ressalta-se que a autoritária Constituição 
de 1967 já reconhecia tais direitos, e o Código Penal brasileiro previa o crime 
de ameaça. Dessa forma, os direitos trabalhistas e sindicais, assim como os 
de inviolabilidade de direitos e garantias individuais e a adesão aos tratados e 
convenções internacionais na matéria, continuavam inseridos na ordem jurídica, 
apesar de o regime de exceção, na prática, não os adotar.

A Covemg buscou identificar o envolvimento do Estado nessas violações, seja 
por omissão seja por atuação direta – isolada ou em parceria com agentes priva-
dos – dos responsáveis pelo cumprimento da lei (Polícia Civil, Militar ou Federal) 
ou no exercício da função pública vinculada aos poderes Executivo, Legislativo 
ou Judiciário. Conforme o dossiê “Camponeses Mortos e Desaparecidos: Ex-
cluídos da Justiça de Transição”, 

a relação de cumplicidade entre agentes do Estado e agentes 
privados nestes eventos, está indicada de uma forma geral 
na dimensão política e institucional, e de uma forma específi-
ca em casos concretos, na dimensão operacional; concluindo 
que de uma forma e de outra há evidência de responsabilida-
de do Estado.3

Para os objetivos da Covemg, pretendeu-se também a investigação do envolvi-
mento direto de agentes privados, isto é, todo aquele que não exerce função 
pública ou não possui vínculo de natureza empregatícia com alguma instituição 
pertencente ao Estado. A caracterização desse envolvimento em violações de 
direitos humanos ocorre quando o agente privado instiga um ou mais agen-
tes públicos a praticarem tais violações, ou as perpetra com a aquiescência, o 
apoio, a omissão ou a conivência do Poder Público. Nesta categoria de agentes 
privados estão incluídos os grandes proprietários de terras (fazendeiros, grilei-
ros, empresas rurais, etc.) e agentes de segurança privada (guardas, jagunços, 
pistoleiros, etc.).

Faz-se necessário destacar, ainda, a reiterada conivência do Estado em relação 
às fraudes cartoriais e outras nuances de esquemas de grilagem de terras de-
volutas em Minas Gerais. A Fundação Rural Mineira (Ruralminas), por exemplo, 
atuou pela legitimação de terras griladas em detrimento dos posseiros. No âm-
bito local, policiais apoiavam fazendeiros ou grileiros com atos ilegais e arbitrá-
rios de violência e intimidação contra posseiros e seus apoiadores para coagi-los 
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ao abandono de suas terras. Geralmente, essas ações englobavam a destruição 

de cercas, casas e plantações, ameaças de execução sumária, espancamentos 

e detenções. Isto se agravava em situações de atuação conjunta com pistoleiros 

ou jagunços para expulsar violentamente os camponeses, o que ocorria, por 

vezes, sem mandados judiciais.

Nesse período, verifica-se ainda a omissão e a conivência policial com as vio-

lações de direitos humanos ao não se registrar boletins de ocorrência ou levar 

adiante necessárias investigações de denúncias feitas por camponeses. Como 

será exemplificado, constituía-se como prática comum o emprego de agentes 

privados para a execução de ataques e atos recorrentes de intimidação contra 

comunidades de posseiros em processos de grilagem, o que se intensificava 

quando havia o fortalecimento da mobilização camponesa por meio dos sindica-

tos e de outras entidades de apoio.

Os fatos examinados neste Capítulo evidenciam a utilização do aparato esta-

tal nos âmbitos federal, estadual e municipal para a prática de crimes contra 

camponeses e seus apoiadores, além da assimetria de poder entre as vítimas 

e os perpetradores. Não obstante, a impunidade diante das referidas práticas 

criminosas contra camponeses e a dificuldade desses em ter acesso à Justiça 

agravaram o quadro de violações de direitos humanos na ditadura, incluindo 

o período de transição democrática dos anos 1980. Essa dificuldade decorria 

especialmente da ambígua atuação de agentes responsáveis pelo cumprimento 

da lei, o que foi documentado pela Anistia Internacional nos anos da Assembleia 

Nacional Constituinte: 

Enquanto, de um lado, os camponeses são submetidos a de-
tenções repetidas e arbitrárias e a maus-tratos sob custódia 
e ameaças de execução sumária por parte da Polícia Militar 
e dos pistoleiros, de outro, os responsáveis pela aplicação 
da lei deixam sistematicamente de responder a pedidos for-
mais contra as ações dos pistoleiros ou de investigar mortes 
violentas de camponeses envolvidos na disputa.4 

A Covemg obteve documentos que trazem indícios dessas detenções de cam-

poneses envolvidos em disputas por terra, atividades sindicais ou reclamações 

trabalhistas. Elas eram permeadas por práticas de maus-tratos, torturas e outras 

arbitrariedades.

Nesse complexo cenário de repressão no campo, que envolve o poder local e 

a conjuntura ditatorial, a identificação da responsabilidade do Estado é eluci-
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dada pelo documento da Comissão de Direitos Humanos das Nações Unidas 
sobre a responsabilidade estatal em atos internacionalmente ilícitos. Nesse 
documento, adotado pela Assembleia Geral das Nações Unidas (Resolução 
56/83) e reconhecido pela Corte Internacional de Justiça, fica esclarecido em 
seu artigo 4º que:

A conduta de qualquer órgão do Estado deverá ser considera-
da um ato deste Estado de acordo com o direito internacional, 
se o órgão exerce funções legislativas, executivas, judiciais 
ou quaisquer outras, seja qual for a posição que detenha na 
organização do Estado e qualquer que seja seu caráter como 
um órgão do governo central ou de uma unidade territorial do 
Estado. 2. Um órgão inclui qualquer pessoa ou entidade que 
tenha este status de acordo com o direito interno do Estado.5

Denominado Responsabilidade do Estado por Atos Internacionalmente Ilícitos, 
tal documento é reconhecido como de direito consuetudinário e discorre sobre 
certos tipos de condutas, conforme o direito internacional, para a atribuição de 
responsabilidade estatal em situações como as examinadas por este relatório: 
a) a conduta de uma pessoa ou grupo de pessoas que esteja sob instrução, di-
reção ou controle do Estado na realização das ações (artigo 7º); b) a conduta de 
uma pessoa ou grupo de pessoas que envolva o desempenho de elementos de 
autoridade governamental na ausência ou omissão de autoridades oficiais (arti-
go 9º) e; c) a conduta que constitua uma violação da obrigação internacional do 
Estado enquanto perdurarem as ações e os efeitos da mesma (artigos 12, 13 e 
14).6 Para os objetivos da Covemg, concebe-se também o artigo 15 que discorre 
sobre a existência da violação de uma obrigação internacional do Estado:

1. A violação de uma obrigação internacional por um Estado 
através de uma série de ações ou omissões definidas, em 
agregado, como ilícitas, ocorre quando a ação ou omissão, 
tomada com outras ações ou omissões, é suficiente para 
constituir um ato ilícito. 2. Neste caso, a violação se estende 
por todo o período, começando com a primeira das ações ou 
omissões da série e dura tanto quanto estas ações ou omis-
sões sejam repetidas e permaneçam em desacordo com a 
obrigação internacional.7

Segundo parecer do CJT-UFMG8, a jurisprudência internacional em direitos hu-
manos avançou no reconhecimento da responsabilidade estatal por atos perpe-
trados por agentes privados. Esse avanço se expressou na Corte Internacional 
de Justiça, no Tribunal Penal Internacional para a ex-Iugoslávia e, especialmen-
te, em decisão da Corte Interamericana de Direitos Humanos (CIDH), no Caso 
“Massacre de Mapiripán Vs. Colômbia”, que admitiu a responsabilidade do Es-
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tado sobre atos em uma situação ou área sob controle estatal. Nessa decisão da 
CIDH, houve o entendimento de que:

uma vez que o Estado é obrigado a assegurar a todas as pes-
soas sujeitas à sua jurisdição o exercício livre e pleno dos 
direitos e liberdades, qualquer violação dos direitos humanos 
cometida sob sua jurisdição é atribuível ao Estado ou a um 
dos seus agentes.9 

Por fim, a Covemg também examinou casos de ameaças praticadas por agen-
tes públicos e privados contra sindicalistas e apoiadores de lutas camponesas 
que se engajavam em assessorias jurídicas, educacionais ou sindicais. Em tó-
pico destinado às perseguições políticas, este Capítulo também demonstrará 
como o movimento sindical foi amplamente monitorado, contido e reprimido 
pelo aparelho estatal dos governos autoritários, destacando-se a atuação do 
Ministério do Trabalho e de sua Delegacia Regional que se articulava aos órgãos 
de segurança e informação.

Sobretudo, esta proposta de investigação se dedica àqueles camponeses as-
sassinados, torturados, ameaçados, acusados de subversão, presos, expulsos 
de suas terras e marcados para morrer em Minas Gerais por resistirem às estru-
turas de repressão no campo. Longe de exaurir o tema, pretende-se a abertura 
de caminhos para outras investigações e iniciativas do Estado e da sociedade.

Feitas essas considerações introdutórias, os seguintes tópicos se destinam a 
especificar os caminhos da pesquisa realizada, além de delinear o contexto do 
meio rural e da mobilização camponesa. Para a compreensão do escopo de in-
vestigação da Covemg, serão abordados aspectos referentes ao levantamento 
que buscou identificar os camponeses mortos, os atores e as instituições en-
volvidos, e os projetos governamentais relevantes para o exame da conjuntura 
de violações de direitos humanos e de resistências camponesas no Estado de 
Minas Gerais.

A pesquisa e seus desafios

O propósito de investigação das graves violações dos direitos humanos ocor-
ridas no meio rural de Minas Gerais resultou na adoção de três eixos de pes-
quisa: conflitos agrários; perseguição política e assassinatos de trabalhadores 
rurais e seus apoiadores. Nesse sentido, a pesquisa perpassou o levantamento 
e a análise de conflitos de terra existentes no estado, com a seleção de casos 
emblemáticos para a compreensão das graves violações de direitos humanos 
que integravam a dinâmica desses conflitos. O eixo de perseguição política, por 
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outro lado, direcionou a atenção dos trabalhos para a repressão ao movimento 
sindical de trabalhadores rurais e a camponeses considerados “subversivos” à 
ordem política e social. O levantamento dos assassinatos, por sua vez, se deu 

por meio do cruzamento de fontes diversas (bibliográfica, documental e oral) e 

trouxe à tona a ocorrência de, pelo menos, 109 casos de mortes (ou desapareci-

mentos) relacionadas às disputas por terra, reivindicações de direitos trabalhis-

tas e mobilizações políticas no campo. 

O recorte temporal deste estudo compreende os anos de 1961 a 1988, que 

abrangem o período do governo Jango até a promulgação da Constituição de 

1988. Foi também em 1961 que o movimento camponês começou a ganhar 

força, visibilidade e reconhecimento público10, principalmente após a realização 

do I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas, ocorrido em 

Belo Horizonte. 

A partir dos anos 1960, os conflitos entre proprietários rurais e camponeses acir-

raram-se, impulsionando a mobilização desses últimos e, consequentemente, 

a repressão que viria a se intensificar após o golpe de 1964. Conforme a lei que 

instituiu a Covemg, o ano de 1988 representa o marco final de suas prerrogati-

vas de investigação, dada a promulgação da Carta Magna. 

Como já mencionado, a Covemg fez uso de fontes diversas: bibliográficas, do-

cumentais e orais. Em relação à bibliografia nota-se uma escassez de pesquisas 

sobre os conflitos rurais em Minas Gerais, especialmente no período da ditadu-

ra. Mais escassos ainda são os trabalhos que tratam das violações dos direitos 

dos trabalhadores rurais no estado. Algumas referências iniciais foram encon-

tradas em publicações da Comissão Pastoral da Terra (CPT), do Movimento dos 

Trabalhadores Sem-terra (MST) e da então Secretaria de Direitos Humanos da 

Presidência da República11, além de relatórios de comissões da verdade, teses 

e dissertações. Com efeito,

buscar recuperar a história das lutas dos trabalhadores rurais 
é um desafio. Trata-se de um percurso com poucos registros, 
a maioria dispersos e fragmentados. A própria trajetória des-
ses trabalhadores – explorados, subordinados politicamente 
aos grandes proprietários, excluídos dos mais elementares 
direitos políticos e sociais – implica na dificuldade de preser-
vação de sua memória social.12

Esse desafio se impôs no processo de reunião das fontes documentais que se 

encontravam dispersas em acervos com níveis diferentes de organização e pre-
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servação. O material localizado se mostrou, por fim, farto e rico em informações 
e memórias. Foi realizada pesquisa nos seguintes acervos: Centro de Docu-
mentação Eloy Ferreira da Silva (Cedefes); Núcleo de Pesquisa, Documentação 
e Referência sobre Movimentos Sociais e Políticas Públicas no Campo, per-
tencente ao CPDA-UFRRJ; Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais 
(ALMG); Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Superintendên-
cia de Minas Gerais (INCRA-MG); Ruralminas – alocado no Arquivo Fundiário do 
Estado de Minas Gerais; Centro de Documentação Dom Tomás Balduíno – CPT 
Nacional; CPT Minas Gerais – sede em Belo Horizonte; CPT Norte de Minas – 
sede em Montes Claros; Arquivo Público Mineiro (APM) que detém a guarda da 
documentação produzida e apreendida pelo Departamento de Ordem Política e 
Social de Minas Gerais (DOPS/MG) e pela Coordenadoria Geral de Segurança 
(Coseg) subordinada à Secretaria de Estado de Segurança Pública de Minas Ge-
rais; além de arquivos pessoais. 

No acervo do Cedefes foi encontrada extensa documentação produzida por ór-
gãos e entidades ligados ao campo, como a Federação dos Trabalhadores na 
Agricultura do Estado de Minas Gerais (Fetaemg), INCRA, CPT, Igreja Católica e 
sindicatos de trabalhadores rurais. Além disso, no acervo há também documen-
tos processuais, listas de assassinatos, periódicos, relatos de conflitos de terra, 
cartas- denúncia, entre outros. 

Já no Núcleo de Pesquisa, Documentação e Referência sobre Movimentos So-
ciais e Políticas Públicas no Campo, pertencente ao CPDA-UFRRJ, foram en-
contradas algumas pastas com documentos referentes às áreas rurais mineiras. 
São, em sua maioria, cartilhas, circulares, ofícios, informativos, relatórios de ati-
vidades, solicitações e denúncias realizadas pela Fetaemg. Há ainda documen-
tos produzidos pelo Ministério da Reforma e Desenvolvimento Agrário (Mirad) 
e pela Confederação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag) que tra-
tam da violência no meio rural mineiro. 

Na ALMG foram pesquisadas duas CPIs relacionadas ao tema. A CPI Violência 
no campo, requerida em 21/03/1986 pelo então deputado estadual João Batista 
dos Mares Guia, devido à ocorrência de 26 assassinatos de trabalhadores rurais 
no período de 1984 a 1986; e a CPI Ruralminas, solicitada pelo mesmo deputa-
do, provavelmente em 1984, com o objetivo de investigar possíveis irregularida-
des praticadas na entidade. 

No INCRA-MG a documentação encontrada se refere a processos de desapro-
priação de terras devolutas ou improdutivas. Nesses documentos constam in-
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formações técnicas sobre as áreas a serem desapropriadas, além de relatórios 
produzidos por sindicatos de trabalhadores rurais e pela Fetaemg, denunciando 
os conflitos agrários. Há ainda cartas de apoio aos trabalhadores rurais enviadas 
por deputados estaduais. Nos processos, os funcionários do INCRA descrevem 
se nas terras havia posseiros, desde que época eles estavam no local, como 
eram suas plantações e moradias. Em alguns desses documentos há fotos dos 
posseiros, de suas respectivas benfeitorias e mapas da área. 

Já no acervo da Ruralminas consta o registro das terras devolutas doadas a par-
ticulares e empresas. Nos processos há mapas e informações sobre os limites 
da área doada e também dados sobre a desapropriação.13 

O acervo da CPT Nacional, disponível online, está organizado por estado e na 
parte que se refere a Minas Gerais existem pastas numeradas e tituladas que 
contêm documentos sobre fazendas que eram áreas de conflito por terra. Além 
dessas pastas, há outras que tratam de temas específicos, como assassinatos, 
acidentes de trabalho que provocaram mortes, acidentes com boias-frias em 
estradas, entre outros, todos eles relacionados ao meio rural. 

Na sede da CPT-MG, foi possível localizar material sobre assentamentos rurais, 
regiões de conflito agrário, assassinatos no campo e projetos desenvolvidos 
pelo governo para o meio rural. Na CPT Norte de Minas, a documentação é com-
posta por periódico produzido pela entidade, além de correspondências, recor-
tes de periódicos e pasta de fotos relacionadas aos conflitos agrários na região. 

Já o acervo da Coseg é constituído por 521 rolos de microfilmes e existe apenas 
uma listagem com os títulos das pastas existentes em cada rolo. Foram pes-
quisadas todas as pastas cujo título poderia remeter a assuntos relacionados 
ao campo, inclusive as pastas dos municípios que já se sabia da ocorrência de 
violações dos direitos dos trabalhadores rurais, principalmente assassinatos. O 
conteúdo desse acervo inédito possibilitou a localização de informações impor-
tantes sobre alguns casos pesquisados. 

No acervo do DOPS-MG, que pode ser consultado online, foi localizada farta do-

cumentação sobre os conflitos rurais investigados pela polícia política, além de 

muitos Inquéritos Policiais Militares, instaurados em 1964, contra as lideranças 

atuantes no meio rural. Nesse acervo existem também documentos produzidos 

por sindicatos rurais e que foram apreendidos pela polícia política, além de rela-

tórios policiais sobre investigações a grupos, associações, ou pessoas conside-

radas “subversivas” e que atuaram no meio rural. 
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Em relação aos arquivos pessoais, cinco pessoas cederam à Covemg o direito 
de utilização da documentação que detinham: o advogado Luiz Antonio Chaves, 
o ex-sindicalista João Dalício de Resende, o jornalista Alpiniano Silva Filho, co-
nhecido como Tim Filho, o professor João Antônio Alves e a ex-presidente do 
STR de Unaí Maria Aparecida Rodrigues de Miranda. 

O acervo de Luiz Chaves é composto por farta documentação produzida e re-
colhida por ele sobre os conflitos rurais ocorridos no Norte de Minas, região 
onde atuou como assessor sindical e jurídico da Fetaemg, além de agente da 
CPT. Já o acervo de Tim Filho contém documentação referente ao conflito rural 
ocorrido em Governador Valadares e o de João Antônio Alves ao conflito ocorri-
do na região do Pântano, em Piumhi. Os documentos cedidos por João Dalício 
dizem respeito à Fetaemg e à Delegacia Regional do Trabalho. O acervo de Ma-
ria Aparecida Rodrigues de Miranda é composto por documentos referentes ao 
assassinato de seu pai Júlio Rodrigues de Miranda, à tentativa de assassinato 
de sua mãe Cipriana da Cruz Rodrigues, aos posseiros da região de Bonfinópolis 
de Minas e ao monitoramento de suas atividades sindicais de 1983 a 1989. 

Além desses acervos, foi realizada consulta a processos judiciais localizados, 
em sua maioria, via cooperação institucional, com a Defensoria Pública do Es-
tado de Minas Gerais. Os processos foram fontes fundamentais para a análi-
se, pois contém informações relevantes sobre os casos tratados. No entanto, 
localizar os processos não foi tarefa fácil, pois muitos não estão digitalizados 
e encontram-se arquivados em comarcas diferentes daquelas onde os crimes 
ocorreram, sendo que nem sempre as secretarias dos fóruns foram solícitas em 
auxiliar na localização. A pesquisa conseguiu consultar cerca de dez processos. 
Além disso, convém ressaltar que muitos desses crimes não tiveram inquéritos 
para investigação das mortes, o que faz com que não existam documentos judi-
ciais sobre diversos assassinatos abordados nesse Capítulo. Foram consultados 
também registros civis e processos de pessoas presas por infringirem a Lei de 
Segurança Nacional, que se encontram no Superior Tribunal Militar (STM). 

Objetivou-se ainda pesquisar o acervo da Fetaemg, mas o acesso à documen-
tação não foi autorizado pelo presidente da entidade, sob a alegação de que 
o material não estava organizado e que, antes de ser coletado pela Covemg, 
necessitava ser avaliado por um de seus funcionários devido à confidencialida-
de de algumas informações. Certamente esse acervo forneceria novos dados 
relevantes à pesquisa. Felizmente muito do material produzido pela Fetaemg 
pôde ser resgatado em outros acervos, o que de alguma forma supriu a impos-
sibilidade de acesso ao arquivo da entidade. 
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Por fim, o grupo coletou também depoimentos de trabalhadores rurais, vítimas 
e seus familiares, lideranças sindicais, antigos e atuais membros da Fetaemg, 
da CPT e do INCRA, além de pessoas ligadas a movimentos de esquerda que 
atuaram no meio rural mineiro. 

Mesmo com essa diversidade de fontes foi preciso lidar com as lacunas e limi-
tações impostas pelo tempo. Este Capítulo do Relatório, que aborda a violência 
política no meio rural mineiro, também procura, portanto, lançar indagações so-
bre muitas questões não solucionadas, além de sugerir que futuras pesquisas 
sejam realizadas para que a repressão no campo possa ser mais compreendida. 

5.2 O meio rural 

Recuperar a história das violações ocorridas na área rural mineira no período 
compreendido entre 1961 a 1988 envolve considerar que, no caso de Minas 
Gerais, a ocupação de terras devolutas foi amplamente estimulada pelo Estado 
durante` a primeira metade do século XX. Nesse processo, muitos trabalhado-
res rurais migraram e se tornaram posseiros, desbravando a mata, constituindo 
famílias e comunidades, confrontando com índios e cultivando a terra por dé-
cadas. Em grande parte dos casos, o Estado incentivou o povoamento abrindo 
estradas e regularizando a condição dos posseiros ao expedir documentos que 
atestavam seu direito à terra.

No entanto, a partir da década de 1940, as ações estatais nessas regiões foram 
assumindo outros contornos. A maior aproximação entre as iniciativas moder-
nizadoras do Estado e os interesses de fazendeiros e grandes empresas oca-
sionou intensa e violenta concentração fundiária. O Estado que, algum tempo 
antes, havia incentivado o estabelecimento dos posseiros, passou a respaldar e, 
muitas vezes, executar a expulsão desses trabalhadores de suas terras. Dessa 
forma, os posseiros foram sendo empurrados para os centros urbanos ou inte-
grados em condições precárias de trabalho nas fazendas. As investidas de grilei-
ros contra posseiros foram disseminadas rapidamente, assim como os conflitos 
decorrentes dessas tentativas de expulsão. Aumentou também a organização 
dos trabalhadores visando resistir a esse processo, formando ligas, associações 
e sindicatos em várias regiões de Minas Gerais. 

A primeira possibilidade de organização do homem do campo no Brasil foi insti-
tuída pelo Decreto nº 979, de 1903, que reconhecia a possibilidade de formação 
de sindicatos rurais. Porém, esses sindicatos não faziam distinção entre proprie-
tários e trabalhadores, patrões e empregados, de modo que a lei não garantiu o 



25

A
s 

gr
av

es
 v

io
la

çõ
es

 d
e 

di
re

it
os

 h
um

an
os

 n
o 

ca
m

po
 

(1
96

1-
19

88
)

acesso dos trabalhadores rurais a modelos de organização mais expressivos e 
contundentes como, aliás, os trabalhadores urbanos vinham construindo. 

O primeiro registro de constituição de um sindicato rural no País data de 1932, 
na cidade de Campos (RJ). Apesar disso, as associações, ligas camponesas e 
sindicatos de trabalhadores rurais (STRs) só ganharam fôlego a partir dos anos 
1940 e, notadamente, nas décadas de 1950 e 1960. Em 1944, o Ministério do 
Trabalho, Indústria e Comércio defendeu a sindicalização autônoma dos traba-
lhadores rurais e, pelo Decreto-Lei nº 7.038/44, dispôs sobre as normas para a 
sindicalização. Esta, porém, teria que cumprir vários pré-requisitos: os diretores 
deveriam ter documentos de boa conduta conferidos pela autoridade policial 
competente, o que significava a obtenção de um atestado policial que asse-
gurasse não se tratar o investido da diretoria sindical de pessoa defensora de 
ideologias incompatíveis com os chamados interesses da nação; e comprovação 
de ter atuado por pelo menos um ano no trabalho pertinente ao sindicato, o que 
implicava adquirir uma declaração dos empregadores ou autoridade federal.14 

Em 1945, o Estado tornou legal a constituição de Associações Rurais, que deve-
riam garantir a reunião de empregadores e empregados na mesma organização, 
que seria formada segundo cada município e não pela atividade profissional de 
seus membros. Previa, ainda, a formação de uma representação estadual e uma 
federação nacional.

Tais medidas legais eram formas utilizadas pelo governo e pelas associações 
patronais para tentar conduzir a crescente organização dos trabalhadores do 
campo em várias regiões do País. Assim, na segunda metade dos anos 1940, 
com o fim do Estado Novo e o retorno da liberdade de imprensa, das eleições 
regulares e de uma dinâmica democrática, muitos fatos, ações e interpretações 
ganharam nova força política e social. A atuação do PCB cresceu e mesmo com 
a ilegalidade do Partido já em 1947, associações de lavradores foram criadas 
sob sua influência e o tema da reforma agrária passou a ser debatido de forma 
mais recorrente. 

Em 1950 ocorreu o I Congresso Camponês de Pernambuco e, no ano seguinte, 
o I Congresso Camponês Goiano. Em 1953, o I Encontro Nacional dos Trabalha-
dores Agrícolas foi realizado simultaneamente em São Paulo e em Recife. Aí já 
se colocaram as pautas de expropriação territorial dos latifúndios, concessão 
de títulos de propriedades a posseiros, estímulos à produção a partir de crédito 
agrícola, insumos e maquinário. Também se reivindicava o fim de práticas de 
relações trabalhistas que negavam o direito a salário, descanso semanal e pre-
vidência aos trabalhadores do campo. As greves tornaram-se recorrentes. Tam-
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bém arrendatários se recusavam a pagar taxas abusivas que poderiam chegar a 

50% aos proprietários das terras. Tal fato ocorreu, por exemplo, em Canápolis, 

no Triângulo Mineiro, em 1950.15 

A II Conferência Nacional dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas realizada em 

São Paulo, em 1954, contou com a participação de representantes de 16 esta-

dos. Na ocasião, foram discutidas reivindicações pontuais em torno dos direitos 

dos trabalhadores rurais e foi lançada a “Carta dos Direitos e das Reivindicações 

dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas”, que situava a reforma agrária como 

medida fundamental para a promoção do desenvolvimento econômico nacional 

associado à justiça social. 

No mesmo ano, sob orientação do PCB, foi criada a União dos Lavradores e 

Trabalhadores Agrícolas do Brasil (Ultab). Além da Ultab, as Ligas Camponesas, 

que se formaram de modo mais contundente no Nordeste, especialmente sob 

a liderança do advogado Francisco Julião, passaram a atuar com grande expres-

são nacional na defesa dos direitos de trabalhadores rurais e da reforma agrária. 

Esses posicionamentos da classe trabalhadora rural vinham na contramão de 

programas de colonização que já eram anunciados desde os anos 1930 pelo go-

verno de Getúlio Vargas. Esses programas ficaram muito aquém das crescentes 

demandas feitas pelas organizações dos trabalhadores rurais que, a partir da 

década de 1950, proliferaram-se por todo o País. 

No início dos anos 1950, o segundo governo Vargas enviou proposta de forma-

ção do Serviço Social Rural, uma autarquia que visava garantir a prestação de 

serviços sociais à população das áreas rurais. Esse e outros programas objeti-

vavam manter o trabalhador rural nas áreas de produção agrícola. Em 1955, foi 

lançada a semente do que seria o Estatuto do Trabalhador Rural, que garantiria 

os direitos trabalhistas básicos ao homem do campo. Tal Estatuto, porém, seria 

aprovado apenas em 1963, já no governo João Goulart. É preciso observar que, 

por seu caráter federativo, várias iniciativas regulamentadoras das políticas agrá-

rias no País vinham por meio de leis estaduais. 

Em Minas Gerais, o primeiro momento em que se percebe a atuação dos cam-

poneses, com objetivo de manifestar os seus anseios de forma coletiva, foi em 

1956, com a realização da I Conferência Estadual de Lavradores e Trabalhadores 

Agrícolas. Essa conferência foi realizada em Belo Horizonte e contou com a 

participação de membros das recém-criadas associações de lavradores e traba-

lhadores agrícolas. 
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De acordo com Medeiros16, entre 1945 e 1964, surgiram várias organizações de 
trabalhadores, que conseguiram conquistar alguns direitos trabalhistas e colocar 
a questão da reforma agrária na pauta nacional. Conforme dados da Fetaemg, na 
década de 1950 existiam 48 sindicatos rurais no Brasil, visto que havia dificulda-
des para que o Ministério do Trabalho reconhecesse essas entidades. A solução 
encontrada pelos camponeses foi então fundar as associações de lavradores e 
trabalhadores agrícolas.

Alguns anos após a I Conferência Estadual, realizada em Belo Horizonte, a ci-
dade sediou, em 1961, o I Congresso Nacional dos Lavradores e Trabalhadores 
Agrícolas do Brasil, organizado pela Ultab e pelas Ligas Camponesas. A justi-
ficativa para a escolha da cidade para a realização do Congresso teria sido, na 
opinião das maiores lideranças nacionais, como Francisco Julião e Lyndolpho 
Silva (este último presidente da Ultab), justamente pela localização estratégica 
do estado na geografia nacional, pela predominância do latifúndio nas áreas de 
produção agrícola, pela fragilidade das organizações dos trabalhadores rurais e, 
notadamente, pela situação extremamente miserável a qual estavam submeti-
dos os camponeses mineiros. O evento foi bem-sucedido, tendo reunido, além 
de 300 delegados mineiros oriundos de 50 municípios, representantes de ou-
tros estados. 

O Congresso teria marcado ainda as dissidências entre os dirigentes das Ligas 
Camponesas e aqueles associados à Ultab. Apesar de ambas as organizações 
defenderem radicalmente a reforma agrária, elas discordavam acerca do pró-
prio sentido do campesinato na realidade brasileira. Ao passo que as Ligas, in-
fluenciadas pelo movimento cubano, tinham no movimento campesino a maior 
força revolucionária brasileira, não cabendo, portanto, conciliações com os se-
tores burgueses, a Ultab via nas medidas institucionais e ações no Congresso 
as possibilidades mais imediatas de ganhos para os trabalhadores rurais. Tais 
distinções deram o tom do congresso em Belo Horizonte. Essas divergências, 
mais do que alinhamentos ideológicos, revelam a complexidade e a dimensão 
nacional que o movimento camponês ganhou no período pré-1964.

João Goulart, atento às demandas e às mobilizações dos camponeses em todo 
o País, procurou em seu governo (1961-1964) atender aos anseios desse grupo 
pela obtenção da posse da terra e pelo reconhecimento legal dos seus sin-
dicatos. Em 1962, instituiu a portaria 209-A que legitimava a organização e o 
reconhecimento dos sindicatos rurais, tanto de empregados quanto de empre-
gadores. No mesmo ano, foi implementada a categorização da classe de traba-
lhadores rurais discriminados como trabalhadores na lavoura; trabalhadores na 
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pecuária, e similares; trabalhadores na produção extrativa rural (empregados na 
extração de lenha, carvão, etc.) e produtores autônomos (pequenos proprietá-
rios, arrendatários e trabalhadores autônomos que possuam uma atividade rural, 
sem empregados, em regime de economia familiar ou coletiva). 

De acordo com a nova legislação, os sindicatos deveriam ser cadastrados no 
Ministério do Trabalho e cada categoria possuiria apenas um sindicato por municí-
pio. Para registrar um sindicato era necessário ainda apresentar ata de fundação, 
ter estatutos aprovados e convocar assembleia composta por, no mínimo, 50 
integrantes. A legislação previa ainda a criação de uma Confederação Nacional de 
Agricultores (CNA), de caráter patronal, instituída em janeiro de 1964, e uma Con-
federação Nacional de Trabalhadores na Agricultura (Contag), fundada em dezem-
bro de 1963. Nesse mesmo ano, entrou em vigor o Estatuto do Trabalhador Rural, 
que passou a reconhecer a categoria e a legislar sobre esse tipo de atividade.

Dois outros órgãos foram criados pelo governo Goulart para atuarem no meio 
rural: a Superintendência de Política Agrária (Supra), instituída em 1962, e a 
Comissão Nacional de Sindicalização Rural (Consir), implementada em fins de 
1963. A Supra tinha por finalidades colaborar na formulação da política agrá-
ria do País; planejar e executar, nos termos da legislação específica, a reforma 
agrária; promover a desapropriação de terras, por interesse social, objetivando a 
justa distribuição da propriedade rural e condicionando o seu uso ao bem-estar 
social; além de prestar serviços de extensão rural e de assistência social aos 
trabalhadores rurais. Já a Consir possuía como objetivos principais a fundação 
de sindicatos rurais e a realização de planos integrados de atendimento às rei-
vindicações das populações camponesas em áreas específicas, sobretudo no 
âmbito do direito civil e do direito trabalhista.

Em Minas Gerais, entre 1963 e 1964, os sindicatos rurais começaram a prolife-
rar e três federações foram criadas: a Federação de Trabalhadores na Lavoura, 
a Federação de Produtores Autônomos e a Federação de Trabalhadores na Pro-
dução Extrativa. Em 31 de março de 1964, existiriam cerca de 1.200 sindicatos 
rurais em todo o País, sendo que 105 estariam em Minas Gerais.17 A consoli-
dação do movimento de trabalhadores rurais nesse período se deu com muitos 
conflitos, disputas e violências praticadas tanto por agentes do estado, quanto 
por milícias contratadas por fazendeiros, de modo que, em Minas Gerais, antes 
do golpe de 1964, movimentos em Três Marias, Piumhi e Governador Valadares 
são exemplos emblemáticos da violência no campo.

Após o golpe, a situação piorou significativamente. Houve perseguição aos 
sindicatos, aos líderes camponeses e às manifestações públicas por direitos 
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trabalhistas e pela reforma agrária. Implantou-se um modelo de modernização 
agrícola com a mecanização cada vez maior da produção rural, a sua associação 
a modelos de desenvolvimento capitalista no campo, a parceria com empresas 
agrícolas e a abertura de empreendimentos com auxílio do capital estrangeiro. 

Uma série de reformas era defendida pelo regime ditatorial que se dizia revolu-
cionário (reforma universitária, administrativa e agrária). Em 1964, o Congresso 
aprovou o texto do Estatuto da Terra, que dispunha sobre as modalidades de 
propriedade nas áreas rurais brasileiras que seriam latifúndio, minifúndio e em-
presas agrícolas. Estas últimas não estariam sujeitas a programas de reforma 
agrária. O Estatuto da Terra colocava em outros termos a questão da reforma 
agrária no País. Pretendia-se criar uma espécie de classe média rural, ao mesmo 
tempo em que se incentivava a formação de complexos agrícolas, como os que 
serão implementados na região do Jaíba e de programas de reflorestamento 
que propunham a plantação de eucalipto em vastas extensões de terras. 

Em termos institucionais, extinguiu-se a Supra e criou-se o Instituto Brasileiro 
de Reforma Agrária (Ibra), subordinado à presidência da República, e o Instituto 
Nacional de Desenvolvimento Agrário (Inda), associado ao Ministério da Agri-
cultura. Esses institutos, portanto, revelavam que mesmo em um contexto de 
reação às políticas que vinham sendo empregadas no País nos anos anteriores, 
o programa de reforma agrária era, ao menos teoricamente, tomado como fun-
damental ao desenvolvimento social e econômico do Brasil.

Apesar de muita perseguição aos sindicatos, alguns continuaram funcionando 
e, inclusive, organizando manifestações e ações coletivas, como a greve geral 
na região do Cabo, em Pernambuco. Em Minas Gerais, no ano de 1968, quando 
da fundação da Fetaemg, cinco eram os sindicatos rurais reconhecidos pelo 
Ministério do Trabalho: Poté, Araçuaí, Esmeraldas, Brumadinho e Três Pontas. 
Vários outros já haviam sido criados, mas ainda não eram reconhecidos. O mo-
vimento sindical tentava se reestruturar em Minas Gerais no final da década de 
1960, mas ainda não conseguia atuar de maneira efetiva contra a violência e as 
arbitrariedades cometidas por agentes do Estado nas áreas rurais. 

Exemplo dessa violência cometida por agentes estatais foram os despejos de 
posseiros ocorridos em 1964 e 1967, no distrito de Cachoeirinha, hoje município 
de Verdelândia (MG). Localizado a 200 quilômetros de Montes Claros, ou seja, 
nos rincões do sertão Norte mineiro, o povoado de Cachoeirinha foi submetido 
por mais de 15 anos a um regime no qual a única lei era ditada pelo coronel da 
Polícia Militar em Montes Claros, Georgino Jorge de Souza. Muitos trabalha-
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dores rurais viveram sob vigilância constante, inclusive com paredes de casas 
perfuradas e observadas cotidianamente, despejos feitos do dia para a noite, 
práticas de torturas em praça pública, em moirões que serviam para amarrar 
pessoas, e morte de dezenas de crianças vítimas da fome e das doenças que 
proliferavam no local. Em Cachoeirinha, o Estado de Exceção parece ter atingido 
seu ápice. Afinal, durante muitos anos, não se tinha ali presença de qualquer 
força política contrária aos desmandos do coronel da Polícia Militar.

De acordo com Medeiros, no período pós-1964, 

As lutas no campo [...] atomizaram-se, isolaram-se, porém 
não desapareceram. Muito pelo contrário. A modernização 
da agricultura que se verificou, amplamente respaldada 
pela política agrícola do Estado, a opção pela manutenção 
de uma estrutura de propriedade concentrada no campo, 
jogando por terra as esperanças em uma reforma agrária, 
o estímulo oficial à ocupação da fronteira pelo grande capi-
tal, intensificaram os conflitos, as lutas de resistência. Do 
ponto de vista organizativo, o período foi marcado, em que 
pese a repressão, pela constituição de um sindicalismo rural 
centralizado pela Confederação Nacional dos Trabalhadores 
na Agricultura (Contag). Embora pouco eficaz no sentido de 
impedir despejos e garantir os direitos já conquistados, esse 
sindicalismo, no entanto, consolidou-se como porta-voz das 
bandeiras históricas dos trabalhadores rurais. Ao lado dele, 
também setores da Igreja se tornaram canais de expressão 
dos anseios desse grupo social, denunciando a miséria e a 
opressão de que eram vítimas e também buscando colabo-
rar na sua organização.18

Nos primeiros anos da ditadura as três federações formadas por camponeses 

existentes em Minas Gerais foram fechadas. Com o pretexto de “caçar” comu-

nistas, fazendeiros usavam desenfreadamente de milícias formadas por jagun-

ços e policiais para expulsar massivamente posseiros em várias regiões do País. 

Em Minas Gerais, esses abusos foram constatados especialmente nas regiões 

Norte, Vale do Rio Doce e Noroeste, não apenas no início do regime.

Após o AI-5, a repressão aumentou ainda mais nas áreas rurais brasileiras, inclu-

sive com uma ação mais incisiva do Ministério do Trabalho nas intervenções aos 

sindicatos rurais que passaram a ter uma função limitada na luta pelos direitos 

dos trabalhadores, ainda que segundo os termos do próprio Estatuto da Terra, 

promulgado pelo regime ditatorial. Assim, apesar da existência de órgãos como 

a Contag e a Fetaemg, a margem de ação dos camponeses permanecia cer-
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ceada pelas restrições impostas pelo regime. A Contag, por exemplo, passou a 
atuar sob a direção de um interventor nomeado pelo Ministério do Trabalho. As 
fraudes eleitorais tornaram-se recorrentes e a formação de chapas de oposição 
era algo que envolvia riscos que comprometiam a própria integridade física dos 
candidatos contestadores. Na Fetaemg, o ex-presidente André Montalvão se 
recorda que era constantemente monitorado por policiais infiltrados e que todas 
as reuniões contavam com a presença de um agente da polícia. Segundo ele, na 
própria Fetaemg havia funcionários infiltrados, como o Brina (Estevão Salvador 
Mansur Brina) que era advogado e que diziam estar a serviço da Coseg.19

Já em 1965, o governo unificou a categoria de trabalhador rural que deveria ser 
o nome concedido à “pessoa física que exerça atividade profissional rural sob a 
forma de emprego ou como empreendedor autônomo, neste caso, em regime 
de economia individual, familiar ou coletiva e sem empregados.”20 Assim, um 
mesmo Sindicato de Trabalhadores Rurais (STR) poderia abrigar categorias dis-
tintas e mesmo com interesses diversos. Havia, ainda, os trabalhadores assa-
lariados e os não assalariados, sendo os últimos vistos como clandestinos que, 
nesta condição, eram desestimulados a participarem dos sindicatos. 

Em fins da década de 1960, o governo militar passou a estimular a sindicalização 
no campo, e o País assistiu a uma proliferação de entidades ligadas aos trabalha-
dores rurais. Em Minas Gerais, apenas entre 1969 e 1971, na vigência da primei-
ra diretoria da Fetaemg, foram fundados 56 sindicatos. Já entre 1971 e 1975, 
foram 174.21 Contudo, a maioria era criada para atender aos anseios do governo 
– nem sempre da classe trabalhadora – e tinha finalidade assistencialista.22

Em 1971, o governo regulamentou a previdência rural, que já estava previs-
ta no Estatuto do Trabalhador Rural de 1963, com a criação do Programa de 
Assistência Técnica e Extensão Rural (Prorural), implementado pelo Fundo de 
Assistência ao Trabalhador Rural (Funrural). Tal medida fez com que o sindicato 
se convertesse em provedor de políticas de assistência social e sindical, espe-
cialmente a partir de atenção médica e odontológica. 

A tradição de assistencialismo sindical já era conhecida pelas primeiras organi-
zações de trabalhadores rurais, como a primeira Liga Camponesa que surgira, 
de fato, como uma organização para auxílio dos moradores do Engenho de Fogo 
Morto da Galileia, em Vitória do Santo Antão (PE). Assim, tal prerrogativa assis-
tencial, apesar dos ganhos que poderia conceder aos filiados, não deixava de 
significar um retrocesso na luta por direitos trabalhistas e, principalmente, pela 
reforma agrária. Essa perda das funções do sindicato foi assim descrita pela 
professora Ana Maria Motta Ribeiro, ex-assessora educacional da Fetaemg: 
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O dinheiro do Funrural dava direito a você ter remédios, distri-
buir remédios, escola para crianças, creches algumas vezes, 
e consultório dentário. A verba ia para o sindicato e ocupava 
tanto o dirigente sindical que ele tinha tempo de tudo, menos 
de fazer cumprir a legislação trabalhista. O sindicato não tinha 
assessor jurídico, não precisava. Ele não se metia em luta, 
não fazia nada, o negócio dele era contratar médico, contratar 
dentista.23

André Montalvão da Silva, ex-presidente da Fetaemg, também se recorda da 

atuação limitada da Federação: 

A Fetaemg até 1975 não tinha nenhuma proposta de defesa 
dos trabalhadores, a Federação era uma entidade assumida 
politicamente, controlada pelos políticos da época, do Esta-
do. [...]. Não havia uma programação a não ser assistência 
médica através do Funrural. O Funrural foi criado em 1971 e 
foi criado exatamente para dar um ‘cala a boca’ na proposta 
da luta dos trabalhadores pela terra e pela reforma agrária e 
aí no caso o sindicato e a Federação tinham como proposta 
levar para os municípios assistência médica através de am-
bulatórios médicos e gabinetes dentários [...] porque naquela 
época a maioria dos municípios pequenos de Minas Gerais 
não tinha um médico residente e um dentista. [...]. A única 
proposta que a Federação tinha era essa.24

Em 1973, durante o II Congresso de Trabalhadores Agrícolas, organizado pela 

Contag, ou seja, no auge da ditadura e do chamado “milagre econômico”, uma 

das principais questões debatidas foi a desarticulação existente entre os vários 

sindicatos de trabalhadores rurais que, pelas políticas do Funrural, restringiam-

-se às práticas de reprodução de suas diretorias e dos trabalhos assistenciais e 

burocráticos. Debatia-se, então, a formação de delegados sindicais, capazes de 

mobilizar as bases e dar maior alcance às demandas dos trabalhadores rurais. 

Era discutida também a validação do Estatuto da Terra como norteador das rei-

vindicações trabalhistas e de reforma agrária, especialmente segundo o argu-

mento da função social da terra, por parte dos sindicalizados. 

O governo, por sua vez, continuava a promover políticas que a partir de vastos 

programas poderiam atender tanto ao desenvolvimento macroeconômico das 

áreas agrícolas, quanto ao assentamento de núcleos de pequenos proprietários. 

Em 1970, o Ibra e o Inda foram extintos para dar lugar ao INCRA. Em 1971, 

o governo lançou o Programa de Redistribuição de Terras e de Estímulo à 

Agroindústria do Norte e do Nordeste (Proterra); no ano seguinte, o Programa 
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Especial Para o Vale do São Francisco (Provale); em 1974, o Programa de 
Desenvolvimento das Áreas Integradas do Nordeste (PoloNordeste). Criou, 
ainda no início dos anos 1970, o Sistema Nacional de Crédito Rural para garantir 
insumos para a compra de maquinários, a Empresa Brasileira de Pesquisa 
Agropecuária (Embrapa), a Empresa de Assistência Técnica e Extensão Rural 
(Emater), a Política de Garantia de Preços Mínimos (PGPM) para empréstimos e 
aquisições federais e os Complexos Agroindustriais (CAIs). 

Alguns programas e projetos foram criados especificamente para regiões de 
Minas Gerais, como o Programa de Crédito Integrado e Incorporação dos Cerra-
dos (PCI), com auxílio do Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais (BDMG) 
e do Banco Mundial, que tinha por objetivo promover uma transformação na 
agricultura nas áreas de cerrado; o Programa de Assentamento Dirigido do Alto 
Paranaíba (Padap)25, destinado à colonização de imigrantes japoneses e que foi 
realizado juntamente com a Cooperativa Agrícola de Cotia, por meio de parceria 
entre os governos brasileiro e japonês; e o Programa de Assentamento Dirigido 
do Vale do Jequitinhonha (Padvale), voltado para a criação de quatro núcleos de 
colonização na região, nos municípios de Taiobeiras, Grão Mogol, Jequitinhonha 
e Minas Novas. 

Todas essas iniciativas revelam o quanto os governos militares e seus apoiado-
res nos estados investiram no fomento de projetos de grande porte, visando à 
agroindústria e destinando grande parte dos recursos nacionais para políticas de 
beneficiamento de médios e grandes produtores. Em Minas Gerais, a Ruralmi-
nas, criada em 1966 no governo de Israel Pinheiro, pode ser vista como a pre-
cursora dessa lógica modernizante do regime autoritário, que procurava garantir 
um modelo agroindustrial associado a pretensas políticas de assentamento, de 
segurança ao trabalhador rural e, mesmo, de reforma agrária. 

A Ruralminas possuía um estatuto jurídico bastante flexível, podia operar com 
orçamento próprio e tomar empréstimos no exterior. Respondia apenas ao seu 
diretor-geral que, por sua vez, prestava contas somente ao governador. Ela di-
rigia os grandes projetos agroindustriais implementados em Minas Gerais e se 
dividia em três subsidiárias: Ruralminas Delta, para administrar sistemas de ir-
rigação implantados pela empresa com fins públicos; Ruralminas Gama: para 
executar obras; e Ruralminas Beta, para oferecer suporte comercial e gerencial 
às áreas de colonização. 

A Ruralminas foi criada, inclusive, com a incumbência de coordenar, já em 1966, 
o Planoroeste, instituído com a finalidade de fomentar a agroindústria do No-
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roeste de Minas e que contava com investimentos do Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID). Ela também se responsabilizou pelo incipiente Projeto 

Mocambinho, depois nomeado Projeto Jaíba, que tinha por objetivo promover a 

irrigação de vastas extensões de terras localizadas no Norte de Minas. A primei-

ra fase desse projeto previa a irrigação de cerca de 28.200 hectares, no prazo de 

52 meses, e acabou por favorecer grandes empresas agrícolas.26

Com o passar do tempo, a Ruralminas se tornou operadora de todos os grandes 

planos de desenvolvimento nas regiões agrícolas de Minas Gerais: Prodemata, 

Provárzea, Padap, Pasa, Programa de Distritos Florestais, Programa de Legi-

timação de Terras, entre outros. Os recursos financeiros, fundiários, de bens 

de capital, etc. eram enormes. Sua ação era, basicamente, a de arregimentar 

empresários e garantir condições para a execução de projetos agroindustriais 

de grande porte. Pela Lei nº 6.177, de 1973, foi dado ao governador do estado 

o direito de conceder títulos de terra de 750 a 3 mil hectares sem qualquer 

intermediação da Assembleia Legislativa e da União. Até então, a concessão 

feita pelo governador, sem aprovação da ALMG, era apenas para propriedades 

de até 750 hectares. Acima de 3 mil hectares essa concessão só era feita com 

o consentimento da União. 

Associada a órgãos como o Instituto Estadual de Florestas, a Ruralminas conce-

deu a empresas como a Agrivale, em 1976, cerca de 8 mil hectares de terras na 

região do Jaíba, os quais nunca foram devidamente utilizados nem tiveram sua 

contrapartida garantida ao Estado, o que resultou na devolução das terras à ad-

ministração estadual. Na mesma região, chegou-se a conceder 34.700 hectares 

ao Grupo Ometto, que também abandonara a região sem qualquer beneficia-

mento dos terrenos negociados. Ao mesmo tempo, conforme relatado na CPI 

da Ruralminas, realizada entre 1984 e 1985, uma série de pessoas físicas obtive-

ram vantagens na alienação de terras pelo órgão em benefício próprio, sempre 

sem nenhuma contrapartida comprovada, além de várias inconsistências nos 

trâmites em que se deram as transações. Vale lembrar que a CPI terminou pela 

comprovação das práticas de empreguismo, nepotismo e desmando na política 

de pessoal, venda irregular de gado e alienação irregular de terra, notadamente 

na gestão do diretor Moacyr Lopes, entre os anos 1983 e 1984, mas também 

nas administrações anteriores.

Na época da CPI da Ruralminas, modificações importantes haviam ocorrido nos 

movimentos de trabalhadores rurais. A luta por direitos coletivos foi uma temá-

tica recorrente em toda a década de 1970. Por meio de Encontros Nacionais de 
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Assalariados, de Política Agrícola e de Conflitos de Terra, debatiam-se as expe-

riências das lutas e analisavam-se as melhores formas de pressão dos trabalha-

dores. Em Minas Gerais, os canavieiros de Passos fizeram uma grande greve 

em 1980 e os posseiros de Cachoeirinha se organizaram na luta pela posse da 

terra. Uma nova política sindical foi proposta pela Contag e pela Fetaemg, a fim 

de se formarem líderes mais engajados na luta e atuantes em todo estado. A 

Federação passou a produzir materiais de educação e formação de trabalhado-

res rurais. Encontros regionais foram organizados e foi priorizado o incentivo às 

lutas coletivas. 

Ana Maria Motta Ribeiro se recorda de ter ido trabalhar como assessora edu-

cacional na Fetaemg, no começo da década de 1980, uma vez que a Federa-

ção seguiu as propostas da Contag de enviar assessores educacionais, que 

fossem intelectuais com conhecimento sobre o campo para trabalharem junto 

aos trabalhadores rurais. A partir dessa proposta a Fetaemg contratou ela e 

Alex Sgrecia para atuarem como assessores educacionais em todo o Estado 

de Minas Gerais.

Nós éramos Ghost Writer, sombras dos dirigentes sindicais. 
Aprendemos a ter humildade, aprendemos a escrever sem 
ter autoria, que ser Ghost Writer, ser fantasma escritor, bo-
tar na mão do dirigente sindical um documento com análise 
contábil, estatística, econômica, era fundamental. Alterava a 
qualidade da negociação com os usineiros [...]. Ao mesmo 
tempo, eram dados cursos de formação de delegados de 
base ou delegados sindicais. Então a gente dava legislação 
trabalhista e história do movimento sindical, história do Bra-
sil, história do capitalismo [...]. A nossa função era de forma-
ção e mobilização.27 

No início da década de 1980, Minas Gerais era um dos estados com maior 

número de conflitos no campo do País. As lutas em Cachoeirinha tiveram reper-

cussão nacional e, em 1983, realizou-se o I Encontro Estadual de Conflitos de 

Terra em Minas Gerais. As ações dos trabalhadores constituíam-se de atos pú-

blicos, manifestações, ocupações de órgãos públicos, denúncias na grande im-

prensa, ocupações de terra, além da reivindicação de desapropriação das áreas 

em conflito junto ao INCRA e por vezes na justiça. As regiões do Triângulo e do 

Sudoeste mineiro conheceram as campanhas salariais, que tiveram desdobra-

mento especialmente nas áreas de reflorestamento, e, em 1985, aconteceu o I 

Encontro Estadual de Assalariados Rurais. 
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A criação da CPT, em 1975, deu grande amparo aos trabalhadores rurais sub-
metidos a condições de opressão e falta de direitos. A formação das Comunida-
des Eclesiais de Base (CEBs) serviu como meio de aglutinação e engajamento 
de trabalhadores rurais na participação sindical e na luta por direitos e reforma 
agrária. Além disso, lideranças intelectuais e ativistas como o bispo Pedro Casal-
dáliga, com repercussão nacional, criavam interpretações da questão agrária no 
Brasil como um dos maiores problemas do País. 

Desse modo, os anos 1980 iniciaram-se com grande contingente de proprietá-
rios rurais abastecidos com as verbas dos programas gigantescos de promoção 
do agronegócio, ao mesmo tempo em que a classe trabalhadora rural se via alija-
da de muitos dos seus direitos há anos conquistados, mas nunca efetivamente 
postos em prática devido às negligências do Estado. 

Em publicações, relatórios e edições da CPT em Minas Gerais, numerosas de-

núncias de práticas de grilagem, violência e supressão dos direitos dos trabalha-

dores rurais foram descritas, algumas, inclusive, com a participação da Ruralmi-

nas.28 Assim, as práticas de desenvolvimento agroindustrial, desrespeitando os 

direitos dos trabalhadores rurais, aumentavam os já graves problemas de êxodo 

rural e de miséria no campo.

Em janeiro 1985, ocorreu o I Congresso dos Trabalhadores Rurais Sem Terra em 

Curitiba (PR), reunindo 1.500 delegados de 20 estados. Na ocasião, o próprio 

Estatuto da Terra foi questionado e reivindicou-se a criação de uma lei que con-

tasse com a participação dos trabalhadores na sua elaboração. O MST fez da 

ocupação de terras improdutivas o caminho central para a promoção da reforma 

agrária e considerou a conquista da terra como meio fundamental de realização 

da finalidade social da propriedade. 

Em maio do mesmo ano, reunindo os principais grupos patronais da produção 

agrícola brasileira, foi criada a União Democrática Ruralista (UDR), cuja mobili-

zação girava em torno do impedimento das desapropriações e da restrição à 

atuação dos membros “progressistas” da Igreja Católica, chamados por eles de 

“padres comunistas”, atualizando o anticomunismo como meio recorrente para 

perpetuar as relações de poder na sociedade brasileira. 

Na passagem dos anos 1970 para os anos 1980, observa-se que os contrapon-
tos das políticas agrícolas milionárias levadas a cabo pela ditadura eram as de-
núncias cada vez mais explícitas acerca da opressão e violência no campo que 
pareciam crescer initerruptamente. Conflitos, mortes, perseguições, violências 
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e assassinatos dispararam desde os últimos anos do regime autoritário até a 

implementação da Constituição de 1988, ao menos segundo os levantamentos 

feitos até hoje. 

Vários líderes sindicais foram assassinados em todas as Regiões do País. No 

governo Sarney (1985-1989) foi criado o Plano Nacional de Reforma Agrária 

(PNRA) e os relatórios produzidos pelo Mirad em conjunto com o INCRA reve-

laram dados alarmantes. Segundo um deles, elaborado pela Coordenadoria de 

Conflitos Agrários, apenas durante dez meses de 1985, contabilizavam-se 211 

assassinatos no País, dos quais 198 estavam relacionados com conflitos em ter-

ras públicas e privadas e 13 envolviam terras indígenas. Assim, a reforma agrária 

era tida como o meio principal para tentar resolver essa situação alarmante. 

Apesar de significar uma ruptura com as propostas do governo militar nessa 

matéria e ter até reacendido certa esperança nos trabalhadores rurais, o PNRA, 

que não era isento de contradições e brechas para o adiamento de processos 

de desapropriação, teve vida curta. Cedeu aos interesses da UDR e protelou, 

ainda mais, um plano de reforma agrária nacional que pudesse atingir o conjunto 

da população dos trabalhadores rurais brasileiros e encaminhasse uma solução 

realmente eficaz para diminuir a violência que assola as áreas rurais brasileiras 

acerca das quais, ainda hoje, mantem-se um silêncio e uma obscuridade secu-

lares, perpetrando a impunidade.

5.3 Conflitos agrários:  
casos emblemáticos 

Diversos conflitos agrários ocorridos em Minas Gerais no período de 1961 a 

1988 provocaram morte, tortura, prisão e perseguição de trabalhadores rurais 

e seus apoiadores. Alguns desses conflitos serão analisados, aqui, o que não 

significa afirmar que foram os únicos. A pesquisa realizada pela Covemg iden-

tificou a existência de conflitos agrários em todas as regiões do estado sendo 

que a maioria dos casos esteve concentrada nas regiões Norte, Noroeste e nos 

vales do Jequitinhonha e Mucuri. Aqui serão descritos os conflitos ocorridos em 

Três Marias, Piumhi, Governador Valadares e Cachoeirinha, área que hoje inte-

gra o município de Verdelândia. Tais conflitos foram selecionados pelo fato de 

serem considerados emblemáticos para comprovar a participação de agentes 

de Estado nas violações e por permitirem exemplificar as questões agrárias que 

levaram a diferentes práticas violentas.
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Três Marias 
A região hoje conhecida como Três Marias foi, na década de 1960, palco de um 

conflito agrário que teve grande visibilidade e atraiu para a região, no período 

pré-golpe militar, pessoas ligadas a diversas organizações políticas como PCB, 

Polop, PTB, AP e Ligas Camponesas. A área foi alvo de disputa entre o fazen-

deiro Olinto Gonçalves de Melo, conhecido como Neném da Peleca, e a Liga 

Camponesa de Três Marias.

A região de Três Marias era pouco povoada até a construção da barragem da 

usina hidrelétrica e da BR-040, rodovia que liga Belo Horizonte a Brasília. Essas 

obras estavam inseridas no Plano de Metas do presidente Juscelino Kubitschek 

e atraíram milhares de pessoas para a região. A barragem de Três Marias come-

çou a ser construída em 14/09/1956 e foi entregue em 14/01/1961.

João Gonçalves Neto, autor do livro “Memórias de Três Marias”, foi funcionário 

da prefeitura de Barreiro Grande, hoje Três Marias, nos anos de 1963 e 1964, e 

conta que se mudou para região em 1958 e se surpreendeu com a intensidade 

dos trabalhos nas obras, “mais de dez mil homens trabalhavam em dois turnos: 

das 6h às 18h e das 18h às 6h da manhã.”29 Após o término das obras, muitos 

trabalhadores que migraram de outras localidades ficaram desempregados, mas 

permaneceram na região. Um desses trabalhadores era Randolfo Fernandes Lima, 

natural de Curvelo e que chegou a Três Marias, como outros tantos migrantes, 

para trabalhar na construção da barragem. Era carpinteiro nas Centrais Elétricas 

de Minas Gerais (Cemig), uma das empresas responsáveis pela construção da 

barragem. Acumulava nas horas vagas as funções de barbeiro e pescador, a fim 

de sustentar a família. 

Em 1959, ele estava pescando no Rio São Francisco quando avistou um “mato 

muito bom”. O fazendeiro Olinto Gonçalves de Melo dizia-se proprietário 

daquelas terras, por isso, Randolfo o procurou para arrendar dois alqueires, 

produzir e viver com a família. Embora tivesse concordado e prometido firmar 

contrato de três anos em cartório, o latifundiário não o fez. Confiando na palavra 

de Olinto, Randolfo pediu demissão da Cemig e começou a trabalhar na terra e 

a levantar seu barraco. Por três vezes, quando a estrutura de base do barraco já 

estava construída, Olinto disse a Randolfo que não poderia construir sua casa 

naquele local e que deveria ir para outro lugar. Olinto aproveitava o trabalho já 

realizado por Randolfo para construir instalações para seu proveito, enquanto 

Randolfo era mandado de um ponto a outro do terreno, sem conseguir produzir 

o suficiente para sua família. 
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Inconformado, ele foi procurar o delegado de Polícia Civil de Três Marias, 
capitão Daniel Noronha Neto. Este o informou sobre uma lei que dizia que 
as terras localizadas às margens dos rios navegáveis pertenciam à Marinha, 
sendo possível obter concessão de posse na Capitania dos Portos de 
Pirapora.30 Randolfo resolveu então pedir dinheiro emprestado para ir até esta 
Capitania e, de posse do documento, escolheu um terreno de cerca de um 
alqueire para nele trabalhar. Olinto mais uma vez o intimou a sair. Randolfo 
era analfabeto e tinha medo do fazendeiro, por isso procurou o advogado da 
prefeitura de Belo Horizonte, Antônio Ribeiro Romanelli, que o garantiu que 
os seus documentos eram legítimos e o permitiam ocupar aquela área de 
terra devoluta. 

Logo, outras 14 famílias ocuparam a região, embora sem a mesma permissão 
da Capitania dos Portos, pois não tinham dinheiro para irem até Pirapora. Várias 
plantações foram feitas e a terra começou a produzir.31 Em maio de 1961, Olinto, 
insatisfeito e afirmando que aquelas terras eram suas, expulsou à força todas 
as famílias, cerca de 120 pessoas, destruindo violentamente os barracos e as 
plantações. Para tanto, foi acompanhado por três filhos, dois jagunços armados 
com facas e espingardas, dois oficiais de Justiça de São Gonçalo do Abaeté e 
dois investigadores de Belo Horizonte.32 

Olinto Gonçalves havia feito um pedido de reintegração de posse ao juiz de São 
Gonçalo do Abaeté, mesmo não sendo dono das terras. O juiz convocou uma 
audiência, porém não ouviu os réus e deu ganho de causa ao fazendeiro. De 
posse do mandado de integração, que era apenas contra Randolfo e sua esposa, 
Olinto despejou violentamente as 14 famílias.33 Os camponeses expulsos acam-
param no distrito de Joaquim de Lima e procuraram novamente o advogado 
Antônio Ribeiro Romanelli para defendê-los. 

Um mês após a expulsão, em julho de 1961, foi fundada a Associação de Lavra-
dores e Trabalhadores Agrícolas de Três Marias, que tinha por objetivo defender 
o direito de retorno às terras localizadas às margens do Rio São Francisco e tam-
bém melhorar as condições de vida na região, com a criação de uma escola e de 
um posto de saúde. A fundação da associação ocorreu no distrito de Joaquim 
Lima e cerca de 500 pessoas participaram do evento, entre elas Jofre Correia 
Neto (membro do PCB do Rio Grande do Sul), Antônio Ribeiro Romanelli, o pro-
fessor José Thiago Cintra, Hernani Maia (membro do PTB) e Jerônimo Moura 
Neto (membro da ATAMG e do PCB). O assunto mais abordado foi a reforma 
agrária.34 Randolfo Fernandes Lima foi eleito presidente da associação. 35

Em primeiro de agosto de 1961, o Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais 
(TJMG) deu ganho de causa aos camponeses Randolfo Fernandes de Lima, 
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Figura 1 – Participantes da audiência pública realizada na ALMG. Fonte: STM, Apelação 

37616. Vol 1.pdf. Foto do grupo (Nestor Vera, Celson Diniz Pereira, Randolfo Fernandes Lima, Hel-

mo, Antônio Ribeiro Romanelli, Luiz Fernando Victor, Jofre Corrêa Neto, Ramiro Cipriano e Hernani 

Maia). s/d, pp. 101-102
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Aladino Ferreira de Souza, Afonso Mendes Soares, Cândida Alves Martins, 
Flaviano Rodrigues Pereira, Antônio Mendes, Argemiro Júlio da Silva, Laudomiro 
Alves de Paula e Otacílio Batista dos Santos, defendidos por Romanelli.36 A 
reintegração de posse ocorreu em outubro de 1961. 

O caso tomou grandes proporções recebendo cobertura da mídia e o apoio de di-
versos setores da sociedade. Antes da reintegração de posse, o então deputado 
estadual Hernani Maia marcou uma audiência na ALMG para discutir a questão.

A volta dos camponeses para as terras ocorreu sem problemas, apesar de Olinto 
afirmar que era dono daquela área e que usaria de violência para defendê-la.37 Em 
17/11/1961, Randolfo Fernandes levou 306 pessoas da região de Três Mariaspara 
o I Congresso Nacional de Lavradores e Trabalhadores Agrícolas. A partir de en-
tão, os moradores da área em conflito passaram a conviver com participantes de 
movimentos de esquerda que permaneceram por períodos distintos na região. 
Jofre Corrêa Neto, por exemplo, ficou nove dias na área, já Guido de Souza Ro-
cha, estudante e membro da Polop, residiu seis meses junto aos camponeses 
de Três Marias. Funcionários da Supra também realizaram visitas à localidade, 
assim como deputados e advogados. Além deles, Francisco Julião marcou pre-
sença na inauguração da Liga Camponesa de Três Marias. 

Em 21/04/1962, a Associação dos Lavradores e Trabalhadores Agrícolas foi 
transformada na Liga Camponesa de Três Marias, e Raimundo Nonato Pereira 
assumiu a presidência. Segundo depoimento de Antônio Romanelli, essa mu-
dança ocorreu devido à afinidade ideológica dos camponeses de Três Marias 
com as Ligas, mas não havia uma subordinação direta desses ao movimento de 
Francisco Julião.38

No dia 18/06/1962, tropas armadas da Polícia Militar invadiram a sede da Liga 
Camponesa de Três Marias prendendo toda a sua diretoria, que foi conduzida 
para a delegacia de São Gonçalo do Abaeté. A diretoria foi liberada no mesmo dia, 
com exceção de Randolfo Fernandes de Lima. O pretexto para invadir a Liga foi 
uma carta escrita por Randolfo, em tom amistoso, que reclamava o pagamento 
de 80 mil cruzeiros devidos por um latifundiário a um meeiro. A polícia considerou 
a carta uma ameaça e o indício de que os lavradores iriam invadir outras terras. 

Após 10 dias da prisão de Randolfo, dois advogados de Belo Horizonte foram até 
São Gonçalo do Abaeté para tratar da sua liberdade. Sua prisão gerou manifesta-
ções de apoio de universitários, do movimento de favelados e de organizações 
sindicais de Belo Horizonte.39
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Enquanto o conflito em Três Marias ganhava visibilidade, em março de 1963, os 
camponeses conseguiram inaugurar uma escola primária que funcionava dentro do 
terreno de Randolfo Fernandes de Lima e atendia cerca de 40 crianças. As tábuas 
para as carteiras escolares foram doadas pelo cônsul de Portugal, e o Sindicato 
dos Marceneiros de Belo Horizonte confeccionou as carteiras que foram transpor-
tadas por uma Kombi. Com a chegada do material, correu o boato que não eram 
carteiras escolares, mas sim farto armamento importado (metralhadoras tchecas 
e munição) para que os camponeses lutassem pela reforma agrária. Para averiguar 
a existência dessas armas, a polícia política enviou para o local um investigador, 
que permaneceu mais de 20 dias infiltrado entre os camponeses e comunicou ter 
encontrado apenas uma carabina velha, uma espingarda e dois revólveres.40

Alguns meses após a fundação da escola, em julho de 1963, os camponeses 
tentaram ocupar terras localizadas na Ilha da Catuaba, região próxima à área ocu-
pada pelo grupo liderado por Randolfo, que também pertenciam à União. Entre-
tanto, foram presos e conduzidos para a delegacia. Após o ocorrido, latifundiários 
de Três Marias, juntamente com o presidente da Farem, Josaphat Macedo, se 
dirigiram ao gabinete do secretário de Segurança Pública do Estado de Minas 
Gerais, Caio Mário da Silva Pereira, para solicitar reforço de destacamento poli-
cial na região. O secretário autorizou o envio de armamento para os policiais e de 
dois agentes do DOPS/MG para reprimirem qualquer tentativa de “subversão”.41

Em meio ao aumento do monitoramento das atividades camponesas, em outu-
bro de 1963, a Liga foi transformada em sindicato rural, devido aos incentivos de 
sindicalização dados pelo governo João Goulart por meio da Supra.42 O principal 
objetivo do sindicato era conseguir a obtenção legal das terras ocupadas pelo 
campesinato. A polícia política calculava que o sindicato congregava aprovimada-
mente 1,5 mil pessoas, Randolfo, por sua vez, contabilizava três mil associados.43

No início de 1964, uma nova decisão judicial deu ganho de causa ao latifun-
diário Olinto Gonçalves, mudando todo o cenário e autorizando o despejo dos 
camponeses. Mas após grande pressão popular, o presidente Goulart, emitiu o 
Decreto nº 53.499, de 27/01/1964, que autorizava a Supra a promover a desa-
propriação das terras que seriam ocupadas legalmente pelos camponeses. A 
Supra estipulou para o pagamento da desapropriação a quantia de Cr$ 47.320, 
mas Olinto não concordou, alegando que as terras valiam Cr$ 1 milhão. Tal de-
sapropriação, entretanto, não chegou a ser efetivada, devido ao golpe de 1964.44

Após o golpe, a região de Três Marias foi rapidamente ocupada pelo Exército e 
pela Polícia Militar, que enviou um pelotão de Diamantina. A prefeitura de Três 
Marias foi cercada e barricadas foram feitas na ponte da BR-040 acima do Rio 
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Figura 2 – Convite para a inauguração do Sindica-

to Rural de Três Marias. Fonte: STM, Apelação 37944 

(1970). Vol 1, 21/04/1962. p. 535.

Figura 3 – Carta de escolta de Randolfo Fernandes de 
Lima, Raimundo Nonato Pereira, Flávio Ferreira da 
Silva e Oswaldo Waldir Brandão. Fonte: STM, Apelação 
37944 (1970). Vol 1, 02/04/1964. p. 33.
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São Francisco. Os líderes camponeses e seus possíveis apoiadores foram presos 
nos primeiros dias após o golpe e, em 02/04/1964, Randolfo Fernandes de Lima, 
Raimundo Nonato Pereira, Flávio Ferreira da Silva e Oswaldo Waldir Brandão fo-
ram escoltados por Assis de Oliveira, do 3º Batalhão de Infantaria, até o DOPS/
MG, situado em Belo Horizonte.45 

A prefeitura de Três Marias também foi cercada, pois se falava que o prefeito 
Flávio Ferreira da Silva46 guardava armas a pedido dos camponeses liderados 
por Randolfo. Militares, vereadores e uma multidão de curiosos acompanharam 
a abertura da prefeitura com a expectativa de encontrarem um arsenal, porém 
nenhuma arma foi localizada. Mesmo assim, após a vistoria, os presentes se 
dirigiram à residência do fazendeiro Olinto Gonçalves de Melo, que naquele 
período funcionou como Câmara Municipal, e “entre risos e escárnios, bolinhos 
de fubá, café com leite, cometeram o primeiro grande crime político da história 
de Três Marias: cassaram injustamente o prefeito”.47

Na mesma semana do golpe, um camponês de apelido Geraldo “Preto” foi 
assassinado e seu corpo encontrado por Joaquim Viana de Oliveira, cabo da 
Polícia de Diamantina, e por João Siqueira, auxiliar do delegado local. O Exército 
havia ocupado a ponte que ligava os municípios de São Gonçalo do Abaeté e 
Três Marias na BR-040. Próximo desta ponte estava a área reivindicada pelo 
sindicato rural de Três Marias, onde viviam alguns camponeses. Em documento 
do DOPS/MG de 27/08/1964, o cabo Joaquim Viana relatou que o responsável 
pelo crime foi preso, porém não citou o nome do assassino.48

Ainda sobre as acusações imputadas aos camponeses de Três Marias e seus 
apoiadores, há a seguinte descrição realizada por Capistrano de Oliveira, 1º te-
nente encarregado do Inquérito Policial Militar:

A região composta das cidades de Três Marias, Corinto, Cur-
velo e Sete Lagoas vinha sendo alvo de agitadores extremis-
tas, os quais, por intermédio de Sindicatos, Ligas Campone-
sas e Grupos Organizados, faziam propagandas de cunho 
subversivo, utilizando, para tanto, todos os meios ilícitos pos-
síveis, subvertendo a ordem [...] Os empregados da lavoura 
foram impelidos contra seus patrões, para que tôdas as pos-
ses fôssem divididas em comum. Armas de tôdas as espé-
cies e calibres eram guardados pelos agitadores, a fim de, em 
época oportuna, tomarem, pela fôrça e ter rorismos diversos, 
aquilo que pleiteavam durante as sessões nos Sindicatos, Li-
gas Camponesas, Grupos Organizados e, mesmo, em praças 
públicas. A subversão naquela localidade era tão bem dirigida 
e difundida, que seus mentores intelectuais conseguiram ar-
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regimentar numa só Liga Camponesa, a de Três Marias, 1500 
(Hum Mil e Quinhentos) operários, que portavam armas e 
recebiam instruções básicas de guer rilhas; havia contrato de 
pistoleiros para garantir as posses das terras invadidas pelos 
camponeses por êles orientados. Estas Ligas se constituíam, 
unicamente, dos ex-Sindicatos dos Trabalhadores Rurais, de 
onde se originaram. É fato consumado que tais ligas eram 
diretamente orientadas pela SUPRA, órgão-pai de todas as 
entidades comunistas do interior de Minas Gerais.49 

Percebe-se que todos os acusados nessa ação (Randolfo Fernandes de Lima, 

Raimundo Nonato Pereira, Flavio Ferreira da Silva, Oswaldo Waldir Brandão, 

Guido de Souza Rocha50 e Antonio Ribeiro Romanelli51) tinham algum tipo de 

relação com a Liga Camponesa de Três Marias e, por isso, foram taxados de 

comunistas, agitadores ou subversivos. Eles foram processados pela Justiça 

Militar da 4ª Região Militar em Juiz de Fora, acusados de desobedecer a Lei de 

Segurança Nacional (Lei nº 1802/53). Como aponta o Relatório da Comissão Na-

cional da Verdade (CNV), a prisão deles pode ser classificada como ilegal, uma 

vez que não houve expedição de mandado de prisão e foi considerada conduta 

subversiva o simples fato de pertencerem a uma associação trabalhista.52

A Covemg colheu o depoimento de Raimundo Nonato Pereira, que afirmou que 

sua prisão durou 78 dias. Ele foi preso em Três Marias, depois conduzido para o 

DOPS de Belo Horizonte, em seguida para a penitenciária agrícola de Neves e, 

posteriormente, para a colônia penal Magalhães Pinto. Ele relata que o período 

ditatorial foi doloroso e prefere esquecer, não tendo entrado com nenhuma ação 

indenizatória e sem pretensões de fazê-lo.53 Suas informações sobre a prisão 

em 1964 podem ser confirmadas pelos documentos do DOPS/MG.54 

De Randolfo Fernandes Lima sabe-se apenas que após a prisão voltou a Três 

Marias e permaneceu por pouco tempo, pois os camponeses, com medo, aban-

donaram as terras.55 Faleceu em 1985 em cidade não identificada.56

Já Antônio Ribeiro Romanelli permaneceu preso por cerca de três meses, 

passando pelo DOPS de Belo Horizonte, em seguida para a base da Aeronáutica 

de Lagoa Santa e, posteriormente, para a colônia penal Magalhães Pinto. Teve 

relaxamento de prisão em 07/08/196457 e no ano de 1966 foi para o exílio no 

Chile, com a esposa e os cinco filhos.58 José Thiago Cintra, por sua vez, exilou-

se no México59, e Guido de Souza Rocha estava em fuga na Bolívia quando o 

governo de tal país o prendeu e entregou aos militares da Operação Bandeirantes 

(Exército e DOI-Codi de São Paulo); ele foi barbaramente torturado.60
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Não foi possível identificar as consequências da prisão de Osvaldo Waldir 
Brandão.61 Sobre Flávio Ferreira da Silva, há a descrição do seu caso no Capítulo 
2 deste Relatório.

O Processo nº 68/66 da Justiça Militar contra Randolfo Fernandes de Lima, 
Raimundo Nonato Pereira, José Tiago Cintra e Flávio Ferreira da Silva foi trans-
formado na Apelação nº 37944 e se extinguiu em 16/12/1970 por “ausência de 
prova”.62 O Processo contra Antônio Ribeiro Romanelli63, Reg nº 28/64, depois 
transformado na Apelação nº 37616 e também foi prescrito em 2/12/1969.64

Nota-se que o golpe militar destruiu a organização camponesa em Três Marias, 
fechou a escola primária por ela fundada e favoreceu o latifundiário Olinto 
Gonçalves, que se apropriou das terras devolutas que juridicamente tinham 
sido conquistadas pelos camponeses pelo do Decreto nº 53.499/64 assinado 
pelo presidente João Goulart. Em depoimento à Covemg, José Amaro da Silva, 
filho de Sebastião Amaro da Silva, camponês e pescador associado à Liga 
Camponesa de Três Marias, informou que antes de Olinto falecer, ele vendeu as 
terras para doutor Lúcio e este vendeu para Paulo Afonso. Atualmente as terras 
constituem o Bairro Beira Rio, ponto turístico ligado à pesca na cidade de São 
Gonçalo do Abaeté.65

Governador Valadares
Governador Valadares, antiga Figueira do Rio Doce, está situada no vale de mes-
mo nome e foi palco de intenso conflito por terra e consequente repressão 
a trabalhadores rurais.66 Grande parte dos latifúndios da cidade foi constituída 
por processos violentos de grilagens, por meio dos quais os grileiros, em sua 
maioria grandes proprietários de terras, matavam e expulsavam os donos das 
pequenas faixas, normalmente antigos posseiros, que, recém-chegados do Nor-
te e Nordeste do País, ocupavam a terra e dela tiravam o sustento da família.67

Na década de 1950, em razão do aumento da violência no campo, algumas famí-
lias de trabalhadores rurais reuniram-se em torno da figura de Francisco Raimundo 
da Paixão (Chicão), um sapateiro, filho de um antigo trabalhador rural que viu 
nascer a luta diante da opressão. Chicão assistiu à perda das terras do pai pela 
grilagem e passou a trabalhar para que a violência não se perpetuasse. Com a 
intenção de defender os interesses dos camponeses da região, Chicão fundou, 
em 1963, o Sindicato dos Trabalhadores na Lavoura de Governador Valadares. 

Desde sua criação, o sindicato representou uma ameaça para os fazendeiros 
que controlavam a economia local. O coletivo de trabalhadores defendia a ideia 
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da reforma agrária e, rapidamente, ganhou força e projeção política regional 
e nacional. De modo bastante organizado, os trabalhadores rurais começaram 
a reivindicar a reforma agrária, na lei ou na marra, influenciados pela luta de 
Francisco Julião. O Sindicato cresceu rapidamente e no início de 1964 já con-
tava com mais de dois mil camponeses.68 A ajuda do jornalista Carlos Olavo da 
Cunha Pereira foi imprescindível para que a atuação do Sindicato se fortaleces-
se. Carlos Olavo era de uma família influente na política mineira, seu avô fora 
senador, o pai, deputado federal, e o irmão, Simão da Cunha Pereira, deputado 
por vários mandatos.

Enquanto o Sindicato ganhava força e novos adeptos, a oposição também cres-
cia, sendo coordenada principalmente pelos militares reformados Pedro Ferreira 

Figura 4 - Chicão na porta do Sindicato. Fonte: acervo do jornalista Alpiniano Silva 

Filho. Governador Valadares
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e Altino Machado, que participavam da Associação Rural de Governador Valada-
res. Eles diziam que as terras da região não eram férteis, prestando-se somente 
à criação de gado. Ressalta-se que ambos eram considerados os maiores grilei-
ros da região e sempre contaram com o apoio da Rádio Educadora do Rio Doce 
e do jornal Diário do Rio Doce.

Para desmoralizar o movimento dos trabalhadores rurais, os fazendeiros ten-
tavam associar Chicão e Carlos Olavo a comunistas subversivos responsáveis 
pela invasão da propriedade privada, como informa um folheto dirigido ao 
homem do Rio Doce:

Hoje é a terra do fazendeiro a ser invadida e desapropriada. 
Amanhã, será o seu estabelecimento comercial e seu lar hu-
milde ou rico, mas sempre honrado. Aliste-se em nossas fi-
leiras de luta contra o comunismo invasor, ateu e materialista 
[...]. Não seja omisso!69

Em janeiro de 1964, começaram os rumores de que a fazenda do Ministério da 
Agricultura (Fazenda-modelo), localizada nas imediações da cidade às margens 

Figura 5 – Carlos Olavo da Cunha Pereira. Fonte: Acervo DOPS-MG, Pasta 583. APM.
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da estrada Rio-Bahia, seria desapropriada para fins da reforma agrária. Em 1941, 
o Decreto-Lei nº 3.069, instituído por Getúlio Vargas, criou uma colônia agrícola 
na área da fazenda. Mas, desde 1953, ela estava abandonada e, no final de 1963, 
30 famílias ocuparam a área de forma pacífica.70 Há relatos que o local servia 
como depósito de máquinas e gado dos latifundiários de Governador Valadares.71

Nos primeiros dias de fevereiro de 1964, o ministro da Agricultura Oswaldo 
Lima Filho realizou uma visita a Governador Valadares. Durante inspeção à Fa-
zenda Modelo, o gestor anunciou que iria realmente proceder à desapropriação 
do terreno em favor dos camponeses e que verificaria outros locais no muni-
cípio passíveis de desapropriação.72 Dias depois, em 4 de fevereiro, o superin-
tendente da Supra em Minas Gerais, João Pinheiro Neto, e o deputado federal 
Israel Pinheiro Filho, então diretor da Companhia Vale do Rio Doce, também 
realizaram visita a Governador Valadares, atendendo ao pedido do presidente 
João Goulart. Na ocasião, o superintendente disse que, além da Fazenda Mode-
lo, iria verificar a possibilidade de desapropriar as fazendas Grã-Duquesa de Lu-
xemburgo e Frigorífico Anglo.73 João Pinheiro também se reuniu com membros 
da Associação Rural de Governador Valadares, que ficaram insatisfeitos com as 
declarações emitidas pelo chefe da Supra. 

A classe ruralista tomou a única posição que lhe resta: de-
fender, custe o que custar, não importam os sacrifícios e as 
agruras, o sagrado e inalienável direito de propriedade garan-
tido pela vigente Constituição Federal, guardiã dos direitos 
de todos os brasileiros; os ruralistas não iniciarão qualquer 
violência, mas reagirão a ela de todas as formas e para isto 
estão preparados.74

Segundo o coronel Altino Machado, “o ministro da guerra é a única autoridade 
em quem ainda depositamos confiança, porque as demais do governo federal, 
ao que parece, já estão podres.”75 Os jornais veiculados à época deixam claro 
que o clima era de instabilidade na cidade, e que a visita do superintendente da 
Supra serviu para exaltar ainda mais os ânimos. Reportagens noticiavam que 
ambas as partes estavam se armando para um possível embate. Inclusive havia 
troca de ameaças entre as principais lideranças.76

Do lado dos trabalhadores rurais, a notícia das possíveis desapropriações foi 
recebida com festa pelos sindicalizados. Chicão e Carlos Olavo decidiram reali-
zar um comício no dia 23/02/1964, com a intenção de repassar aos cidadãos da 
cidade as boas notícias. Contudo, o comício não pôde ser realizado em razão das 
ameaças perpetradas pelos fazendeiros, e a Justiça de Governador Valadares 

impediu sua realização em função de um possível confronto. 
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Alguns dias depois, em 28 de fevereiro, Chicão viajou a Brasília, onde se en-

controu com o presidente João Goulart, conforme noticiado pelo jornal Última 

Hora, sendo que Jango teria confirmado a desapropriação e garantido a realiza-

ção pacífica do comício, com o apoio do governo de Minas Gerais.77 O fato de 

o presidente da República ter recebido Chicão em Brasília acirrou mais ainda o 

conflito. Os fazendeiros começaram a vigiar a sede do Sindicato, alegando que 

os camponeses estariam organizando uma invasão a propriedades privadas. O 

Diário do Rio Doce noticiou a apreensão de armas de indivíduos que, a mando 

da Associação Rural, estariam rodeando as imediações do Sindicato.

Adiado para 08/03/1964, o comício teve de ser novamente cancelado a pedido 

do governador Magalhães Pinto, haja vista que o comandante-geral da Polícia 

Militar declarou que não teria condições de garantir a segurança do evento. 

Dias depois, em 13 de março, na cidade do Rio de Janeiro, o presidente João 

Goulart anunciou, durante comício realizado na Central do Brasil, a assinatura 

do Decreto da Supra. Segundo o jornal Última Hora: “Quando foi anunciado 

pelo rádio a assinatura do decreto da SUPRA, os bairros pobres de Governador 

Valadares explodiram de alegria, numa chuva de foguetes que durou mais de 

10 minutos”.78

Ao retornar do Rio de Janeiro, já que esteve presente no comício da Central 

do Brasil, Chicão informou que o delegado do Ministério da Agricultura iria à 

Governador Valadares em 31 de março para que fossem realizadas todas as 

diligências para que a Fazenda Modelo fosse desapropriada e entregue aos 

camponeses. Oswaldo Lima, então ministro da Agricultura do governo João 

Goulart, em 1964, agendou a assinatura do Decreto de distribuição de ter-

ras para o dia 31 de março daquele ano, em Governador Valadares, no local  

da fazenda. 

Um dia antes, em 30 de março, o Sindicato dos Trabalhadores Rurais foi inva-

dido a tiros e o jornal O Combate, de propriedade do jornalista Carlos Olavo, 

foi empastelado (desestruturado). Esses dois acontecimentos dão sinais de 

que o golpe teria sido antecipado no Vale do Rio Doce.79 Em depoimento, Jair 

Rosa de Paiva, atual presidente da Associação dos Moradores do Bairro Santa 

Terezinha, entidade situada no local onde estava instalada a sede do Sindicato 

em 1964, relatou:

Aconteceu o seguinte, a gente morava na beira do rio, mais lá 
embaixo, então a gente vinha do serviço… eu vinha do servi-
ço assim, quando vi o movimento. Quando eu vi o movimen-
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to, achei que era bombinha, que tava estourando bombinha, 
né? Quando eu vi que era arma, eu voltei, passei pela Avenida 
Brasil, e saí em casa. E depois que eu soube que era grave, 
que era aquele negócio do sindicato, mas sindicato já tava, 
bastante dia que já tava movimentando, né? Então, a gente 
presenciou, eu vi a turma, só assim, quando eu cheguei mais 
ou menos, uma base de uns 200 metros de distância, que eu 
achei que era bombinha, que tava coisa, eu peguei voltei pra 
trás, que eu vi a arma, voltei pra trás.80

Durante a invasão, Paschoal de Souza Lima, genro do coronel Pedro Ferreira, foi 

morto com um tiro na nuca, contudo, o atirador não foi identificado. Ficaram ain-

da feridos Edna da Paixão e Elizabete respectivamente esposa e filha de Chicão, 

e também o jornalista Agnaldo Freitas. De acordo com o jornal Diário de Minas, 

mais de 300 tiros foram desferidos durante o ataque. Chicão foi encontrado de-

baixo de uma cama na casa de um vizinho, e Carlos Olavo, que havia sido infor-

mado da invasão momentos antes, foi encaminhado ao 6° Batalhão de Polícia. 

Posteriormente, Chicão também foi levado pela polícia, para sua segurança, e 

ambos foram transferidos para Belo Horizonte.81

Hoje, no local onde se situava o Sindicato dos Trabalhadores da Lavoura, consta 

apenas uma placa relatando brevemente os acontecimentos ocorridos no dia 

30/03/1964.

A invasão ao Sindicato e o empastelamento do jornal O Combate foram motivos 

de comemoração para os fazendeiros da região, que foram grandes auxiliares do 

aparato repressivo. Após esses eventos, Chicão e Carlos Olavo foram duramente 

perseguidos, assim como suas famílias. Olavo seguiu para Brasília, e ainda no 

ano de 1964 ficou exilado na Bolívia e depois no Uruguai, retornando ao Brasil 

somente após a Lei de Anistia em 1979. Sua esposa Dona Zuca e seus cinco 

filhos permaneceram em Governador Valadares durante algum tempo, mas 

depois de sucessivas ameaças e insultos mudaram-se para Belo Horizonte.82 

Tempos depois, Carlos Olavo escreveu o livro “Nas Terras do Rio sem Dono”, 

relatando toda a história sangrenta que é parte constitutiva da formação da 

cidade e do povo valadarense, trocando nomes de personagens, em razão da 

perseguição ainda existente. 

Já o sindicalista Chicão ficou em exílio na Bulgária de 1964 a 1967, depois morou 

no Uruguai de 1967 a 1968 e somente em 1969 regressou ao Brasil, vivendo na 

clandestinidade até o final do ano, quando foi preso no Rio de Grande do Sul. Em 

carta, Chicão relata as torturas sofridas no cárcere:
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Eu, FRANCISCO RAYMUNDO DA PAIXÃO (Chicão) ex-sin-
dicalista de Governador Valadares/MG, perseguido, pre so, 
torturado barbaramente no Terceiro Exército – Porto Ale-
gre/RS, final do ano de 1969, passando pelo DOPS. Três 
meses mais tarde [fui] transferido para a base área do Ga-
leão, Rio de Janeiro/RJ, onde [continuei] sendo torturado, 
perdendo todos os dentes superiores com as coronhadas 
de fuzis e metralhadoras, [possuo] três marcas de baione-
ta no braço esquerdo, uma com mais de 8 (oito) centíme-
tros, sem ter direito a qualquer assistência, [fiquei] com 
cicatrizes visíveis.83

Em 1971, Chicão conseguiu novamente fugir para Santiago do Chile, onde rela-
tou que também foi preso durante a ditadura instaurada por Augusto Pinochet, 
e, em 1974, conseguiu exílio na Suíça, retornando ao Brasil também em 1979, 
após a Lei da Anistia. Sua família sofreu diversas ameaças e teve que se mudar 
de Governador Valadares. Como o provedor da família teve que se exilar do País, 
a família enfrentou muita dificuldade financeira e viveu em estado de completa 
miséria. Os filhos tiveram que utilizar nomes falsos para esconderem a filiação 
e a esposa faleceu, em 1985, de acordo com uma das filhas, em consequência 
de tudo o que viveu.84

Em 31/03/1964, Maurílio Avelino de Oliveira, Lindolfo Rodrigues Coelho e Wan-
der Campos, reservistas reincorporados à PMMG, praticaram um atentado à fa-
mília Soares. De acordo com relatório policial produzido pelo DOPS/MG: 

Cerca das 9 horas, elementos desconhecidos na rua Osvaldo 
Cruz matou o indivíduo Augusto Soares e feriram Otávio 
Soares e Wilson Soares elementos estes considerados 
comunistas, e são parentes do não menos comunista Dr. 
Milton Soares, que pouco após o tiroteio foi preso e levado 
ao Major na delegacia, pois elementos democratas queriam 
matá-lo de qualquer jeito. Mais tarde as rádios pediram o 
comparecimento dos democratas na Associação Rural onde 
também compareci. Ali compareceram os Srs. Fidelcino Viana 
e Júlio Lander de ordem do Governo Magalhães Pinto que 
foram esclarecer a situação no Brasil. Evitando derramamento 
de sangue nos lares das famílias dos valadarenses falou e 
pediu muita calma o Coronel Pedro Ferreira dos Santos e Cel. 
Altino Machado. Começou neste dia a prisão de elementos 
considerados comunistas, feita pelos elementos democratas, 
contudo foi preciso chamar-lhes atenção pois excediam em 
alguns casos.85

Nessa emboscada foram assassinados Otávio Soares e Augusto Soares, casos 

que serão apresentados posteriormente neste relatório. 
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As terras que compunham a Fazenda Modelo, hoje constituem o primeiro as-
sentamento do MST na região, e é um dos principais do País, sendo denomi-
nado Oziel Alves Pereira.86 Em visita da equipe da Covemg ao assentamento, 
em 05/02/2017, os moradores informaram que a fazenda foi ocupada em 1994 
e o assentamento foi devidamente declarado em 1998. Cumpre ressaltar que 
a Fazenda Modelo teve sua desapropriação decretada em 1964, mas durante o 
período da ditadura a mesma continuou em posse do Ministério da Agricultura, 
que, em 1976, fez um contrato de comodato com a EPAMIG - Empresa de 
Pesquisa Agropecuária de Minas Gerais para pesquisa agropecuária. Houve 
relatos também da extração de madeira e minério da fazenda e utilização do 
local para permanência de gado de alguns fazendeiros.87

As perseguições em Governador Valadares não cessaram. O sindicato, após o 
tiroteio de 1964, não voltou a funcionar, inclusive a documentação de abertura 
nunca foi localizada. Em 1975, foi outorgada Carta Sindical ao Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Governador Valadares, mas ele só passou a funcionar 
anos depois. No entanto, até os dias de hoje o Sindicato sofre perseguição e não 
possui associados, pois os fazendeiros proíbem que seus trabalhadores façam 
parte da entidade. 

A reprodução da ideia de que há coisas que precisam ficar no passado e de-
vem ser esquecidas é frequente e demonstrada no documentário “Na lei ou na 
marra”, realizado pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e que conta os 
fatos ocorridos em Governador Valadares.88 No filme, opressores e oprimidos, 
fazendeiros e trabalhadores rurais, partidários do regime e seus opositores tem 
voz e, em muitos casos, evitam falar de modo claro sobre tudo o que aconte-
ceu. Ainda há aqueles que tentam naturalizar e justificar a violência. Os conflitos 
de terras ainda são frequentes em Governador Valadares, a presença da União 
Ruralista é forte na região e o MST tenta marcar posição em diversas situações 
políticas. Na cidade há monumentos e homenagens a figuras que assassinaram, 
oprimiram, perseguiram e torturaram camponeses e seus apoiadores. Tais mo-
numentos são visitados como pontos turísticos importantes. Praças, aeroporto, 
ruas e escolas recebem o nome de personalidades que perpetraram a violência 
no período de 1961 a 1988. 

Atualmente, há uma sutil iniciativa da gestão municipal que se volta para a mu-
dança de nomes de escolas, por exemplo, e a instalação de totens que possam 
homenagear figuras oprimidas.89 Ainda assim, parcelas da população – conser-
vadoras e mantenedoras da imagem de Governador Valadares como terra de 
coronéis – se mostram resistentes em (des)construir essa história. 
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Paschoal de Souza Lima 

Algumas publicações90 sobre ví-
timas da ditadura militar apon-
tam Paschoal de Souza Lima 
como integrante do Sindicato 
dos Trabalhadores da Lavoura 
de Governador Valadares. Po-
rém, a partir da pesquisa realiza-
da pela Covemg, constatou-se 
que Paschoal Lima não era filia-
do ao Sindicato. Ele foi baleado 
quando, em companhia de fa-
zendeiros e jagunços, invadiu o 
Sindicato. No momento da in-
vasão, Paschoal foi atingido por 
projétil no crânio e faleceu. 

Sobre a morte de Paschoal assim 
descreveu Camisasca:

No dia 30 de março, liderados pelos proprietários de terras, 

grupos armados abriram fogo contra a sede do sindicato ru-

ral, que era também a residência de Chicão. Na troca de tiros 

entre os camponeses e o grupo comandado pelos proprie-

tários de terras, o genro do coronel Pedro Ferreira, Pascoal 

Souza Lima, morreu ao ser atingido por uma bala na cabeça. 

Além disso, se feriram, mas sem gravidade, o repórter do 

jornal O Combate, Aguinaldo Alves de Freitas, a esposa de 

Chicão, Edna Maria, e uma de suas filhas, Elizabete, de ape-

nas 5 anos de idade. Já Chicão nada sofrera, pois havia se 

escondido debaixo de uma cama na casa do vizinho. Após o 

tiroteio, Chicão foi levado para a delegacia e mais tarde junto 

com Carlos Olavo foram retirados da cidade pela polícia, e 

encaminhados para Belo Horizonte.91 

No dia 31 de março de 1964 o jornal Diário da Tarde veiculou reportagem intitu-
lada “Fazendeiro morre no ataque ao sindicato dos camponeses de Governador 
Valadares”, noticiando a morte do fazendeiro Paschoal Lima. 

Figura 6 – Volante produzido por ocasião da morte de 

Paschoal. Fonte: Assessoria de Imprensa da ALMG
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No documentário “Na Lei ou na Marra: 1964 – Um Combate antes do Golpe”92, 

constam depoimentos de pessoas que presenciaram a morte de Paschoal de 

Souza Lima. Antor Santana, ex-repórter do Diário do Rio Doce, relatou: 

nós recebemos da polícia um comunicado de que a polícia 

estava, ia se deslocar do batalhão para lá no Chicão porque 

estava para acontecer um tiroteio lá. [...] Vi quando o 

Paschoal saiu correndo e chutou a porta (do Sindicato). A 

porta tava fechada. Ele meteu o pé na porta e imediatamente 

recebeu o tiro.

Sobre a invasão ao Sindicato, Chicão afirmou que, quando os trabalhadores se 

deram conta, havia “60 homens armado[s] até os dentes de carabina, de fuzil. 

Se enfrentasse[mos] era massacre. Nós não tinha[mos] arma suficiente para 

chocar contra.” Chicão ainda diz no documentário que suspeitaram que ele ti-

vesse atirado em Paschoal, mas que “ninguém pode provar isso, nem eu mes-

mo posso provar porque eu não me lembro. [...] Nós estávamos ali no nosso Sin-

dicato, não estávamos ali para matar ninguém, eles que foram para nos matar”.

José Altino Machado, filho do Coronel Altino Machado, lembrou que:

Lamentavelmente, houve essa imprudência de um dos nos-

sos que quis entrar no Sindicado. Falou: quer saber de uma 

coisa? Tô cansado de esperar, vou pegar ele é de mão. E foi 

entrar lá [no Sindicato]. Oh..., eu disse, que se eu tivesse lá 

dentro, minha resposta seria com tiro, hein?!? E [Paschoal] 

levou um tiro na cabeça.

No livro “Um certo delegado de capturas: o romance de um mito-herói”, que 

exalta a vida do sogro de Paschoal, o coronel Pedro Ferreira dos Santos, consta 

que Paschoal foi ferido na cabeça por dois projeteis e faleceu horas depois na 

Casa de Saúde Nossa Senhora das Graças.93

Mesmo que um ou ambos os tiros que mataram Paschoal tenham vindo da 

arma de Chicão, este agiu em legítima defesa, uma vez que foi cercado por ho-

mens armados que de fato atiraram contra ele. Desta forma, demonstra-se que 

Paschoal de Souza Lima não foi uma vítima da ditadura militar, pelo contrário, 

estava vinculado ao grupo de fazendeiros e militares que utilizaram de violência 

com o intuito de executar sumariamente seus opositores.
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Piumhi 
A região do Pântano, também chamado de Pântano do Cururu, situava-se às 
margens do Rio Piumhi, na região limítrofe entre Centro-Oeste e Sul de Minas 
Gerais, nos municípios de Piumhi e Capitólio. Nas décadas de 1950 e 1960 a 
área foi palco de disputa de terra entre camponeses e grandes proprietários ri-
beirinhos. O Pântano foi fisicamente modificado quando o Estado decidiu cons-
truir a Usina Hidrelétrica de Furnas, no final da década de 1950 e início de 1960. 
Para viabilizar essa construção foi necessária a transposição do Rio Piumhi, que 
desaguava na bacia do Rio Grande e passou a desaguar na bacia do Rio São 
Francisco. Para realizar tal obra, o pântano existente em torno do Rio Piumhi pre-
cisou ser drenado.94 O Departamento Nacional de Obras e Saneamento (DNOS) 
foi o responsável pela drenagem. Como o terreno pantanoso era impróprio para 
agricultura e pastagem, não havia plantações nessa região. Porém, alguns fa-
zendeiros já vislumbravam que após drenada as águas, o terreno poderia se 
tornar muito fértil.95 De fato, essas terras ficaram extremamente férteis e à me-
dida que o DNOS realizava a dragagem, os fazendeiros se apropriavam indevida-
mente delas, às custas do Estado, e arrendavam aos lavradores para cultivarem 
cereais, principalmente o arroz, mediante contratos onerosos.96

No ano de 1959, José Neca da Costa e Manuel de Almeida, filiados ao Partido 
Social Democrático (PSD), despontaram no cenário político defendendo classes 
distintas e interesses antagônicos para a região do Pântano. Favorável aos inte-
resses dos fazendeiros, o latifundiário José Neca da Costa assumiu o comando 
da prefeitura de Piumhi em fevereiro de 1959.97 Por outro lado, em dezembro 
do mesmo ano, com o intuito de minimizar o impacto causado aos camponeses 
da região, principalmente aos desabrigados pela construção da represa de Fur-
nas, o deputado federal Manuel de Almeida, apresentou ao plenário da Câmara 
Federal o Projeto de Lei nº 1.293, que propunha a criação do condomínio rural 
de Piumhi, nas terras drenadas do Pântano. A proposta visava à desapropriação 
da área para a criação de um condomínio por meio do arrendamento das terras 
aos camponeses desabrigados.98 A efetivação desta lei alteraria os planos dos 
fazendeiros, que já estavam obtendo lucro com a apropriação indevida das ter-
ras drenadas. 

No âmbito legal, o Projeto de Lei nº 1.293 afirmava que as terras drenadas pelo 
DNOS pertenciam à União e poderiam ser distribuídas aos camponeses. Os 
fazendeiros, por sua vez, começaram a adulterar as escrituras, registrando em 
cartório modificações dos limites das terras do pântano.99 Mesmo os que não 
adulteraram os documentos afirmavam deter a posse de uma extensão maior 
de terra, apossando-se da área drenada. Os fazendeiros arrendavam os terre-
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nos e cobravam, em média, de trinta a quarenta por cento da produção.100 Os 
contratos, na maioria das vezes apenas verbais, favoreciam somente aos lati-
fundiários. Afinal, a não-existência de documentos que pudessem comprovar 
as taxas estabelecidas para o pagamento do arrendamento e o prazo de perma-
nência dos camponeses nas terras acabavam por gerar arbitrariedades, como 
o confisco de uma parte maior da produção e expulsões dos arrendatários das 
propriedades, antes mesmo do período da colheita. 

Alguns camponeses insatisfeitos com a situação começaram a realizar um tra-
balho de união daqueles que trabalhavam nas terras do Pântano. Um desses 
camponeses, Christóvão Mourão, membro do PCB, destacou-se no trabalho de 
união e conscientização dos trabalhadores em prol da conquista da posse des-
sas terras e do não cumprimento dos contratos abusivos de trabalho. 

Em dezembro de 1962, o governo federal, na tentativa de solucionar o conflito, 

sancionou a Lei n° 4.176, baseada no Projeto de Lei nº 1.293. A Lei instituía a de-

sapropriação por interesse social das áreas drenadas pelo DNOS nos municípios 

de Piumhi e Capitólio. As terras seriam destinadas à constituição de lotes agrí-

colas e a sua distribuição deveria ser feita, inicialmente, mediante arrendamento 

aos camponeses que foram desalojados ou tiveram suas terras inundadas pela 

construção da usina de Furnas. Baseados nesta Lei, os camponeses aumenta-

ram suas esperanças de conseguirem a posse da terra e os conflitos entre estes 

e os latifundiários se agravaram.

Para exemplificar como os camponeses foram desalojados devido à transposi-
ção do Rio Piumhi, cita-se o caso do lavrador José Eugênio Lopes, conhecido 
como “Déco”. Ele morava em Capitólio e por causa da construção da represa de 
Furnas suas terras foram inundadas. Em 1962 ele foi para a região do Pântano 
plantar arroz, escolheu um terreno de menos de um alqueire, plantou por conta 
própria, sem arrendamento, e já no primeiro ano foi surpreendido pela produção, 
pois nunca havia colhido tanto em sua vida. Déco ficou animado e, no ano seguin-
te, voltou a plantar arroz. Porém, na época da colheita, o fazendeiro Laurentino 
Batista Lopes apareceu com um contrato impresso exigindo sua assinatura e a 
de outros camponeses, ameaçando-os de expulsá-los da terra. Ele assinou o con-
trato com medo de perder a colheita e, baseado nesse documento, Laurentino 
recolheu parte de sua produção.101 

Entre maio e julho de 1963, foi possível identificar que 93 camponeses assi-
naram o mesmo tipo de contrato com o latifundiário Laurentino Batista Lopes, 
sendo que a maioria estabelecia a entrega de 20 a 30% da safra de arroz e 50% 
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da safra de cereais, como o milho.102 Antes desses contratos escritos, havia 
alguns acordos verbais onde os fazendeiros arrendavam as terras do Pântano 
cobrando em média de 30 a 40% da produção, porém forneciam as sementes. 
Após os contratos escritos, os fazendeiros passaram a não fornecer as semen-
tes, causando insatisfação entre os camponeses, que além de arcarem com os 
custos, tinham parte de sua produção confiscada pelos fazendeiros que agiam 
acompanhados de jagunços, acionavam a polícia e/ou entravam com ações judi-
ciais exigindo o cumprimento do contrato.103 

Em meio às intensas disputas entre latifundiários e camponeses foi fundado, 
em fins de 1963, o Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Piumhi, com 
aproximadamente 2,5 mil associados, todos camponeses que trabalhavam na 
região do Pântano e estavam insatisfeitos com as perseguições dos fazendeiros 
que queriam apossar-se das terras e da produção.104 Christóvão Mourão foi elei-

to presidente do Sindicato e, segundo ele,

depois da fundação do sindicato ficou resolvido que os pan-
taneiros só pagariam a porcentagem contratada por via judi-
cial. O sindicato iria, assim, recorrer à justiça para tentar so-
lucionar o problema dos contratos abusivos cobrados pelos 
fazendeiros.105

Além de Christóvão Mourão, o sindicato contava também com a participação 
de outro membro do PCB, Sérgio Firmino, redator do jornal Alto São Francisco. 
Firmino trabalhava juntamente com Mourão, com o objetivo de instruir o cam-
pesinato de que as terras pertenciam à União, e divulgava essas ideias no jornal 
Alto São Francisco. Desta maneira, por meio de ampla divulgação na imprensa 
local dos anseios e das ações do sindicato, este conseguiu obter o apoio de 
grande parte da população de Piumhi.106

O sindicato defendeu os interesses dos camponeses, mas não propôs que eles 
invadissem as terras de outrem. De acordo com Christóvão Mourão, “nunca 
houve invasão de terra, porque a terra que a gente estava ocupando, a terra 
estava provada que era terra da União. Nós não entramos em terra particular de 
ninguém, não”.107 Uma importante deliberação do Sindicato dos Trabalhadores 
Autônomos de Piumhi ocorreu em dezembro de 1963, e seria implementada na 
primeira colheita de arroz de 1964. Estes decidiram que:

1. Os trabalhadores do Pântano contestam a legalidade da 
exigência de pagamento de porcentagem sobre a produção 
uma vez que ela pressupõe o direito de propriedade sobre 
as terras recuperadas pela União nas várzeas do rio Piumhi. 
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2. Os trabalhadores reterão a parte exigida no aguardo de 
uma decisão judicial que esclareça definitivamente o assunto. 

3. Os trabalhadores consideram medida de legítima defesa 
impedir que o fruto do seu trabalho seja confiscado por quem 
não esteja imbuído de autoridade legal ou não possa assegu-
rar o cumprimento de decisão judicial posterior. 

4. Os trabalhadores cooperarão com as autoridades na manu-
tenção da ordem pública e repelirão decididamente as provo-
cações que lhe forem dirigidas.108 

Desta forma, em 09/01/1964, o Sindicato promoveu um mutirão para a colheita 
do arroz plantado pelo camponês José Felício.109 O delegado de Piumhi, José 
Karam, foi até o local enquanto os camponeses realizavam a colheita, para in-
tervir a pedido do advogado dos proprietários, que exigia a prisão dos dirigentes 
sindicais e do responsável pela plantação, sob a acusação de apropriação indé-
bita. Porém o delegado agiu como “mediador” e os camponeses deixaram 30% 
da safra em seu poder até decisão judicial sobre quem seriam os legítimos do-
nos das terras do Pântano. Ao final do dia, os trabalhadores retornaram à cidade 
e desfilaram de caminhão pelas ruas gritando: “é nosso, é nosso, é nosso!”110

O jornal comunista Terra Livre, que tinha os camponeses como público-alvo, 
noticiou o fato:

Querem os latifundiários cobrar a terça do lombo dos campo-
neses, que não estão de acordo e nem vão pagar, protegidos 
que estão pelo seu Sindicato. Através do Dr. Ramiro os fa-
zendeiros mandaram um recado ao presidente do Sindicato, 
proibindo os camponeses de colher o arroz e ameaçando de 
impedir a saída do produto, com seus capangas armados. 
Mesmo diante de todas essas intimidações, os camponeses 
não recuaram; colheram o produto e não entregaram aos 
usurpadores de terra e do trabalho alheio.111

A ação teve grande repercussão e advogados da Supra passaram a defender os 
camponeses nas disputas judiciais que objetivavam resolver a questão do paga-
mento ou não do arrendamento.112 Em meio à euforia de conquista de direitos, 
em 27/01/1964, foi instituído, pelo presidente João Goulart, o Decreto n° 53.498 
que declarou de interesse social para fins de desapropriação toda a área recupe-
rada pelo DNOS. De acordo com esse Decreto, a desapropriação foi declarada 
de urgência e a Supra ficou autorizada a promover a sua efetivação.113

Em reação às conquistas camponesas, os latifundiários fundaram, em março de 
1964, a Associação Rural de Piumhi. No momento da fundação, a associação já 
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contava com a participação de mais de 300 proprietários de terras, que firmaram 
um pacto para a realização de uma campanha de esclarecimento aos campone-
ses sobre a infiltração do comunismo. Segundo os seus organizadores, 

trata-se de um movimento que visa demonstrar que os co-

munistas estão procurando transformar pacatos trabalhado-

res do campo em instrumento de agitação no meio rural, em 

detrimento dos verdadeiros interesses da classe.114

A Associação Rural de Piumhi passou a atuar no sentido de impedir as ações que 
visavam o não pagamento das taxas de arrendamento, além de propagandear a 
ideia de que o trabalho realizado pelo sindicato rural era produto da atuação dos 
comunistas, um “bando de agitadores”, que desejavam insuflar os camponeses 
contra os verdadeiros proprietários das terras. O jornal Estado de Minas após 
entrevistar alguns proprietários de Piumhi divulgou:

Frisam os fazendeiros que não são contra a reforma agrária, 

nem tampouco contra o direito dos lavradores de aspirarem a 

uma melhor posição econômico-social. O que não suportam 

e nem permitirão é que essa onda de agitação comunista 

venha a dominar aquelas terras, cujos habitantes são todos 

homens fiéis aos princípios que sempre nortearam a nossa 

vocação de povo livre e cristão.115

Nota-se que os latifundiários se utilizaram do discurso anticomunista para tentar 
enfraquecer as ações do sindicato rural de Piumhi. De acordo com esse grupo:

Elementos comunistas, que têm procurado tumultuar a vida 

de Piumhi, iniciaram uma campanha falsa, segundo a qual as 

terras são devolutas, com o propósito de justificar possíveis 

invasões. Acolheremos a deliberação da justiça, porque não 

nos interessam tumultos. Não poderemos concordar, contu-

do, que nossas propriedades sejam violadas. O nosso direito 

sobre a área é sagrado e as únicas divergências existentes 

referem-se apenas a fazendeiros e confrontantes.116

Apesar de afirmarem que acatariam a decisão judicial no que se referia à ques-

tão das invasões do Pântano, o que se percebe é que os latifundiários não res-

peitavam as determinações. Esses muitas vezes iam às casas dos camponeses 

e, por meio de ameaças, confiscavam a produção.
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Em meio ao enorme conflito emergiu a ação do pároco local, padre Alberico de 
Souza Santos, que objetivava amenizar as tensões. De acordo com o religioso, 
ele interveio no conflito na qualidade de conselheiro e apaziguador. Porém, para 
os fazendeiros, esse padre era um dos principais responsáveis pelas agitações 
“comunistas” ocorridas na região e suas ações estariam intimamente ligadas ao 
Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de Piumhi.117 

Após o golpe de 1964, o cenário que acenava para importantes conquistas 
dos camponeses se modificou. O Sindicato dos Trabalhadores Autônomos de 
Piumhi foi fechado, assim como a redação do jornal Alto São Francisco, cuja grá-
fica foi destruída pela polícia. A disputa de terras no Pântano tornou-se alvo de 
investigação do Departamento de Vigilância Social (DVS) nos primeiros meses 
da ditadura.118 Em 05/05/1964 foram indiciados para responder a Inquérito Po-
licial Militar (IPM) o Padre Alberico de Souza Santos, o médico Osvaldo Soares 
Machado, o advogado Vitraciano Leonel da Silva e o fazendeiro Josué Soares de 
Oliveira.119 Não houve prisão.

Em agosto de 1964, alguns camponeses foram intimados pelo delegado Eurico 
Lana Marinho, do município Formiga, a ir à delegacia local e, por coação, obri-
gados a assinar documentos se comprometendo a sair da região do Pântano. 
No dia 04/08/1964, o camponês João Batista de Oliveira, conhecido como João 
Ouro, foi chamado na delegacia local pelo delegado de Formiga, que disse estar 
encarregado de regularizar a situação do declarante com o fazendeiro Laurentino 
Batista Lopes, intimando-o a sair do terreno e a entregar a chave ao juiz de Direi-
to da Comarca de Piumhi. No dia seguinte, João Ouro procurou o juiz, mas este 
não aceitou receber a chave alegando desconhecer o caso e que o delegado 
pertencia a outro município.120

Os camponeses Alaor Teodoro da Silva, Renê Alves Machado, José Hilário Rosa, 
Luiz Gonzaga da Silva, Alcimino de Alvarenga de Resende e Antônio Rodriguez 
da Cunha também receberam intimações do delegado de Formiga e foram obri-
gados a assinar um termo de compromisso dizendo que não voltariam a plantar 
no Pântano até sair decisão judicial sobre a posse do terreno e que deixariam 
as terras dos fazendeiros José Batista da Silva e Laurentino Batista Lopes.121 
Christóvão Mourão também foi obrigado pelo mesmo delegado a assinar um 
termo de compromisso de não voltar a plantar no Pântano e de não agressão 
ao pretenso proprietário. O delegado Eurico Lana Marinho também embargou o 
serviço de Mourão.122 O fazendeiro Laurentino Batista Lopes, disse que, no dia 
26/06/1964, ocorreu nova invasão no Pântano, seguidas de outras, que culmina-
ram na vinda de Eurico Lana Marinho, para novamente intervir no caso.123
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Figura 8 – Registro em cartório de termo de compromisso feito por coação. Fonte: STM. 

Autos Findos 111 (1969) MG - V. 1. p. 267.
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No dia 11/08/1964, a partir de denúncia feita pelos fazendeiros – agentes de 
outras invasões de terra no Pântano –, a secretaria de Segurança do Estado 
determinou a abertura de outro Inquérito Policial Militar, indiciando Christóvão 
Mourão, Otacílio Gonçalves Tomé, Sérgio Firmino e José Neca da Costa. Os 
três primeiros foram dados como infratores dos arts. 12 e 15 da Lei nº 1802 
de 05/01/1953 (Lei de Segurança Nacional) por terem incitado trabalhadores da 
região pantanosa do Rio Piumhi à luta pela violência e atentarem contra pessoas 
e bens, já o último foi indiciado como infrator do art.13 da mesma Lei por ter, 
com violência e ameaças, feito paralisar trabalhos de saneamento na região. No 
dia 15/08/1964, o delegado do DOPS/MG Thacyr Omar Menezes Sia colheu de-
poimentos nos quartos seis e oito do Hotel Caiçara, em Piumhí.124 No dia 26 do 
mesmo mês foi decretada a prisão preventiva de Christóvão Mourão.125

Ainda em 1964, Christóvão Mourão e Sérgio Firmino conseguiram fugir de uma 
tropa de choque do DVS que chegou em Piumhi de madrugada com metralha-
doras em punho. Foram avisados por vizinhos e fugiram de táxi para a Zona ru-
ral, abandonando esposas e filhos. O jornalista Sérgio Firmino se escondeu em 
grutas e fazendas, ficou foragido no Rio de Janeiro e depois retornou a Piumhi. 
Christóvão Mourão exilou-se na antiga União Soviética126 e Otacílio Gonçalves 
Tomé permaneceu foragido.127

Em 1966, a região do Pântano foi novamente alvo de inspeção policial. O advo-
gado Vitrasiano Leonel da Silva teria solicitado ao deputado Orlando de Andrade 
drásticas providências das autoridades estaduais quanto às invasões de terras 
no Pântano. Em 16/02/1966, agentes do departamento de Vigilância Social, che-
fiados pelo delegado Thacyr Menezes Sia, chegaram a Piumhi com metralhado-
ras e gás lacrimogênio a fim de efetuarem diligências. Foi aberto inquérito poli-
cial e, diante do depoimento das testemunhas e da vistoria do local, verificou-se 
que moradores daquela região, em situação de extrema pobreza, aproveitaram a 
‘soca’ de lavouras abandonadas desde o ano anterior, colhendo o arroz que cres-
ceu entre os matos. Devido à ínfima quantidade, alguns litros de arroz, e as cir-
cunstâncias que se encontravam esses moradores, o inquérito foi arquivado.128 

Em meio ao ambiente de opressão, em 07/03/1966, dois camponeses foram 
assassinados pelo filho de um grande proprietário na região do Pântano. José 
Vaz dos Santos, de 41 anos e Joaquim Rodrigues Pereira, de 53 anos, estavam 
colhendo arroz quando foram mortos pelo filho do fazendeiro Laurentino Batista 
Lopes.129 O duplo homicídio casou grande comoção na cidade e acarretou um 
gradativo abandono do Pântano e da luta camponesa, acompanhado pelo silên-
cio acerca da disputa pelas terras.130 



65

A
s 

gr
av

es
 v

io
la

çõ
es

 d
e 

di
re

it
os

 h
um

an
os

 n
o 

ca
m

po
 

(1
96

1-
19

88
)

O processo envolvendo Christóvão Mourão, Otacílio Tomé, Sérgio Firmino e 
José Neca da Costa foi arquivado em 8 de janeiro de 1969. Em 30/08/ 1967, 
José Neca, fazendeiro e antigo prefeito da cidade, conseguiu um habeas cor-

pus baseado na mudança do depoimento do mecânico Benjamim Rodrigues 
dos Santos, que relatou não ter recebido ameaça de José Neca para embargar 
a drenagem do Pântano. Disse que quando o latifundiário o procurou em sua 
residência com mais 15 fazendeiros foi para conversar e dizer que o serviço de 
dragagem estava prejudicando suas plantações porque estava tornando suas 
terras ressecadas e sem água. Também afirmou que os fazendeiros não esta-
vam armados, que não se sentiu coagido ou atemorizado, e que resolveu parar 
a obra por preferir aguardar solução superior. Outro ponto levantado pela defesa 
do fazendeiro foi o relatório do Interventor da Supra Cincinnatus Goulart Masca-
renhas, que afirmou que os fazendeiros eram os donos legítimos do Pântano. 
Apoiados na concessão de habeas corpus ao fazendeiro, Christóvão Mourão e 
Sérgio Firmino também entraram com processos e receberam o habeas corpus 
em 14/10/1968. Ressalta-se que nenhum deles foi preso.131 

Também no ano de 1969, após permanecer inativo por quase seis anos, o Sindi-
cato dos Trabalhadores Rurais de Piumhi foi reaberto, mas com um caráter mais 
assistencialista132 O seu presidente, neste período, Ronan Rodrigues de Castro 
apontou para a impossibilidade de a organização tentar resolver os conflitos 
existentes entre camponeses e latifundiários na região.133 Segundo Boletim In-
formativo da Fetaemg de dezembro de 1969, a região do Pântano chegou a ter 

[...] 10.000 trabalhadores que cultivavam arroz em grande 
quantidade. Depois de sua drenagem, segundo depoimento 
de inúmeros lavradores, os fazendeiros confrontantes come-
çaram a exigir um percentual muito elevado sobre a produ-
ção. O percentual foi aumentando gradativamente, até tirar 
qualquer condição de exploração do referido Pântano. Hoje 
este pântano é capim (pastos). Assim mesmo, os lavradores 
esperam que as entidades representativas procurem junto ao 
poder público a sua integração na sociedade.134

Em 1970, a polícia política realizou uma nova investigação na região do Pântano 
com o mesmo intuito de analisar a questão da posse da terra e detectou que a 
situação ainda não havia sido solucionada. No inquérito consta um laudo emitido 
por um juiz de direito que analisou o caso do Pântano, em outubro de 1970, e 
afirmou que “tudo que se apurou foi que, sobre a área litigiosa, ninguém - mas 
ninguém mesmo - possuía antes da drenagem do rio Piumhi pelo DNOS domí-
nio ou mesmo “pretensão de posse”.135 Apesar de o laudo afirmar a inexistência 
da posse antes da dragagem, os latifundiários continuaram com o domínio do 
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local e os arrendatários sujeitos aos contratos abusivos. Embora tenha ocorrido 
grande repercussão da luta empreendida para a regularização da situação dos 
camponeses, nenhuma medida efetiva foi colocada em prática. Ao contrário, 
com a ditadura militar a situação piorou, dois trabalhadores rurais foram assassi-
natos e a atuação do Sindicato, depois que foi reaberto, se tornou limitada. Os 
latifundiários foram expulsando os camponeses da região, os mais resistentes, 
que não cederam às ameaças, acabaram, pouco a pouco, por vender as terras 
que ocupavam. 

Outro fator de interferência do golpe militar sobre a área do Pântano foi a subs-
tituição de todos os funcionários da Supra, que por meio do interventor Cincin-
natus Goulart Mascarenhas posicionou-se contrário às reivindicações campone-
sas. Em carta para Paulo Antunes, secretário do Trabalho, o interventor relatou 
que a área do Pântano era dos fazendeiros e que o trabalho de avaliação da 
Supra, realizado em 1963, continha erros e estava mal feito.136 Presume-se que 
o não prosseguimento da desapropriação do Pântano esteja ligado a modifica-
ção estrutural da Supra feita pelos militares, uma vez que para a efetivação do 
Decreto n° 53.498/64 faltava apenas a “imissão em posse”, que era responsabi-
lidade do órgão.

Dos conflitos agrários analisados pela Covemg, este foi o único em que não 
houve pesquisa de campo.

Cachoeirinha 
Localizado às margens do Rio Verde Grande, no Norte de Minas Gerais, o po-
voado de Cachoeirinha foi palco de inúmeras violações de direitos humanos, 
praticadas por agentes públicos e privados, que atingiram centenas de famílias 
de posseiros. Situado a cerca de 200 quilômetros de Montes Claros, hoje o po-
voado faz parte de Verdelândia, mas integrava o município de Varzelândia quando 
começou a história de luta e resistência dos posseiros na década de 1960. 

As origens de Cachoeirinha remetem a meados do século XIX, quando pessoas 
negras fugiram em busca da liberdade e encontraram a região da lagoa de Jaíba, 
já ocupada por indígenas.137 De acordo com as memórias da comunidade, Nicácio 
foi o primeiro escravo a chegar à localidade. E, curiosamente, o seu tataraneto, 
Ursulino Pereira Lima, falecido em 2016, veio a se tornar uma das principais lide-
ranças do movimento de resistência dos posseiros. 

A comunidade negra permaneceu isolada até a construção da Ferrovia Belo Ho-
rizonte-Montes Claros, em 1946. Durante a expansão da ferrovia para Janaúba, 
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cidade próxima de Cachoeirinha, chegaram os primeiros posseiros. A segunda 

geração de posseiros foi atraída na finalização da Ferrovia, que aumentou o fluxo 

de pessoas na região e de informações sobre a existência de terras livres, o que 

mobilizou lavradores interessados em pequenas áreas. Já no fim dos anos 1940, 

o povoado ganhou forma entorno de uma capela. No fim dos anos 1950, uma 

terceira geração de posseiros tentou se fixar em Cachoeirinha, após migrações 

que não deram certo, e, em razão disso, concentraram-se nas formas legais 

para assegurar a terra, pagando impostos e buscando documentos de ocupação 

expedidos por órgãos do Estado. Assim, nativos e posseiros construíram uma 

forma de convivência com laços comunitários baseados na terra, na religiosidade 

e no comércio.138 

Na década de 1960, vários posseiros possuíam documentos oficiais de ocu-

pação emitidos por funcionários do Ibra. Vivendo e trabalhando nessas terras, 

os pequenos agricultores pouco se integravam à economia mercantil do Norte 

de Minas. Todavia, no governo Magalhães Pinto, a região se transformou em 

alvo do Plano de Colonização do Estado de Minas Gerais, com a organização 

do Projeto Jaíba. Ambicionando a irrigação de 100 mil hectares, distribuição 

de terras (pequenas propriedades), oferta de assistência técnica e de crédito, 

além da previsão de criação de um órgão estadual para a sua administração, o 

projeto despertou o interesse de fazendeiros em adquirir terras que se valori-

zariam na região.139 

Após o golpe militar, a luta pela terra no Norte de Minas ganhou novas formas 

e mais intensidade com a venda de terras devolutas a particulares, a grilagem 

de terras e os mandados judiciais que favoreceram os grandes fazendeiros.140 

Nesse período, a fazenda Arapuá, área que era ocupada pelos posseiros de 

Cachoeirinha, passa por processo de subdivisão. Se nos anos 1930 a fazenda 

possuía quase quatro mil hectares, desde os anos 1960, parcelas da unidade 

que já representava 15 mil hectares vinham sendo subdivididas judicialmente e 

repassadas a fazendeiros,141 entre eles, o médico búlgaro Konstantin Christoff 

Raeff,142 que vendeu suas terras em 09/07/1964 a Manoelito Maciel de Salles, 

fazendeiro de Vitória da Conquista (BA), e ao gerente do Banco Econômico da 

Bahia, Sebastião Alves da Silva.143 

Em depoimento ao delegado Sérgio de Freitas, em 1973, Konstantin reconhe-

ceu que havia posseiros muito antigos nas terras, como a família de José Alves 

Barbosa (João Lalau), descendente do escravo Nicácio, ao descrever um acordo 

com os fazendeiros:
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[Ele] reservou para sua pessoa cem alqueires destes men-
cionados, bem como solicitou […] que reservassem vinte 
alqueires de terras para o Sr. “João de Lalau”; que João de 
Lalau tinha terras cercadas, cuidava dela, criava um pequeno 
rebanho nas mesmas; que os demais que ali moravam 
em número aproximado de oito ou nove famílias, os quais 
segundo consta eram descendentes de escravos, viviam 
[…] [plantando] numa época em um local, em outra época, 
noutro local.144

Diante da presença de nativos e posseiros nas terras, em setembro de 1964, 
Manoelito e Sebastião entraram com uma ação de manutenção de posse refe-
rente a, aproximadamente, 6.400 hectares, contra 32 famílias – alguns citados 
nominalmente, outros sob a denominação “de tal”. Esta ação foi julgada em 
menos de duas semanas pelo juiz de paz José Fernandes de Aguiar, da comarca 
de São João da Ponte. Com uma liminar favorável aos fazendeiros, iniciou-se a 
execução do despejo de posseiros, o que ocorreu com a participação de poli-
ciais militares do 10º Batalhão de Montes Claros e de jagunços armados.145

Nessa época, o advogado de Manoelito e Sebastião era o coronel Georgino 
Jorge de Souza, que também exercia o comando do 10º Batalhão da PM de 
Montes Claros, cargo que ocupou até 10/04/1965.146 Assim, o próprio advogado, 
também era o agente do Estado responsável pelo comando dos policiais que 
executariam o despejo. De aberta posição política contra o suposto “perigo ver-
melho”, na ocasião do golpe militar, Georgino fez questão de organizar e levar 
as tropas do 10° Batalhão até a cidade de Paracatu, rumo à Brasília, para dar 
apoio logístico ao golpe com os policiais e armamentos do Batalhão.147 Tama-
nho o seu poder e influência em Montes Claros que, logo após o golpe, impôs 
práticas de censura à imprensa local, com a atuação de policiais militares nas 
redações dos periódicos jornal de Montes Claros e Diário de Montes Claros.148 

As 32 famílias de posseiros foram representadas, por sua vez, pelo advogado 
Cassiano Alves de Oliveira, que, após o cumprimento da liminar, abandonou a 
defesa por discordar da decisão do conjunto de posseiros em continuar com a 
ação em vez de aceitar uma proposta dos fazendeiros de transferi-los para outra 
localidade da fazenda. Em depoimento datado de 1973, também ao delegado 
Sérgio de Freitas, Cassiano afirmou que os posseiros chegaram a contar sobre 
as violências que começaram a sofrer por parte do fazendeiro Manoelito Maciel 
Salles e de seus jagunços, entre elas a queima de barracos. Relatou, ainda, que 
um policial militar invadiu a casa de um dos posseiros. Segundo o policial, a 
ordem para a invasão foi dada pelo tenente Alberto Reis que, nesta época, era 
delegado de polícia de Janaúba.149
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Assim, em 1964, teve início uma série de arbitrariedades praticadas contra os 
posseiros, visando a expulsá-los das terras ocupadas durante muitos anos. Mes-
mo não havendo reação dos posseiros, a expulsão inicial foi marcada pela vio-
lência. Os posseiros tiveram suas casas queimadas, plantações destruídas e 
animais mortos. Muitas dessas pessoas foram obrigadas a se alojar com suas 
crianças debaixo de árvores por longo período, passando fome e ficando expos-
tos à chuva e ao relento. Pouco tempo depois, amparados pelo argumento de 
que as terras eram devolutas, os posseiros reocuparam as terras enquanto o 
processo corria na Justiça.

Apesar dos títulos de propriedade apresentados pelos fazendeiros serem duvi-
dosos, com indícios de grilagem se observada a trajetória da divisão da fazenda, 
o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Supremo Tribunal Federal confirma-
ram a decisão de manutenção de posse a favor de Manoelito e Sebastião, em 
decisões datadas de 13/04/1966 e 17/04/1967, respectivamente.150 Apesar dis-
so, Georgino, já coronel da reserva, encaminhou à Justiça um requerimento de 
apoio de forças policiais para acompanhar os oficiais de justiça porque todos os 
posseiros reocuparam a fazenda após o despejo de 1964. Segundo o requeri-
mento datado de 09/05/1967, o apoio era necessário diante da invasão das ter-
ras e permanência “hostil” dos posseiros, argumento acatado pelo Juiz de Di-
reito da 1ª Vara da Comarca de Montes Claros, Lourenço Pimenta de Figueiredo. 

Em contraste ao que foi indicado no requerimento de Manoelito e Sebas-
tião, a Contag encaminhou um ofício ao delegado-chefe do DOPS/MG no dia 
16/06/1967, relatando que estavam acontecendo violências contra os posseiros 
de Cachoeirinha e pedindo providências a David Hazan. A confederação tomou 
conhecimento das violências por meio de denúncias feitas pelo posseiro Mar-
tinho Fagundes Lisboa. Em visita de representantes da Contag a Cachoeirinha, 
realizada no mês de abril de 1967, a entidade relatou:

Tratava-se de fundar os Sindicatos de Trabalhadores Rurais e 
encaminhar a solução de problemas de posse, de ocupação 
de terra devoluta e de denúncia de crimes de morte e me-
donha “grilagem” que ali se levava a efeito. Segundo infor-
mações de Martim Fagundes Lisboa, que aqui chegou vindo 
do Rio e com vários documentos, a origem de tudo era João 
Antônio Alves Coutinho, elemento mancomunado com gente 
do fórum, Juiz de Paz e Oficial de Justiça de uma daquelas 
acéfalas comarcas da região.

Já havia ocorrido um homicídio, portanto, e seu autor era a 
própria Autoridade Policial, o cabo JOSÉ GUILHERME, que 
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abateu a Antônio Mansos de Brito com três tiros de revólver. 
Face ao que nos informaram, a nós todos da Contag, o Capi-
tão Delegado Especial de Polícia de Janaúba, José Onofre de 
Alkmin, daria todo apôio contra êstes abusos todos. Na ver-
dade, o que ocorreu foi o contrário. Não permitiu a fundação 
do Sindicato, não quis receber a petição que lhe denunciava 
o homicídio praticado pelo referido cabo, embora declarasse 
o seu conhecimento do fato. Prendeu mesmo os represen-
tantes da Contag na Pensão onde se achavam, submeten-
do-os a vários vexames. Afirmou que Martin Fagundes era 
homicida, que já dispunha de mandado de prisão preventiva 
contra o mesmo.151 

O tenente José Onofre de Alkmin, autoridade policial de Janaúba que também 
era responsável por Varzelândia, já estava ciente das violências praticadas con-
tra os posseiros e se omitia diante das mesmas. Ele atuava para impedir a fun-
dação do sindicato – inclusive, com a detenção dos representantes da Contag 
– e apresentava acusações falsas contra o posseiro que exercia certa liderança 
do movimento. 

[Representantes da Contag] Foram a Cachoeirinha. Mas an-
tes de iniciar a reunião chegaram alguns soldados coman-
dados por Capitão Alkmin sob as ordens do Cel. Georgino. 
Prenderam os quatro membros da CONTAG. Estavam há 
dois dias presos quando a Secretaria de Segurança de Belo 
Horizonte comunicou com o Cap. Alkmin que havia autoriza-
ção para a reunião. Soltos, os representantes da CONTAG 
vieram embora. Só onze anos depois as entidades sindicais 
se fariam presentes na defesa dos lavradores.152 [grifo nosso]

No dia 14/06/1967, veio a execução da ordem de despejo. Era uma quarta-feira, 
período da festa de Santo Antônio no povoado que contava com a presença do 
bispo de Montes Claros, Dom José Alves Trindade. Durante toda a ação, os ofi-
ciais de justiça de São João da Ponte, Durval da Costa Campos e Antonio Veloso 
Santos foram acompanhados pelo tenente Alberto Reis e por outros policiais 
do 10º Batalhão cujo comandante era, na época, coronel José Coelho de Lima. 
Segundo depoimento do tenente Alberto Reis, o despejo durou dois ou três dias 
e todos os agentes públicos foram transportados em três caminhonetes.153 

Houve então a segunda expulsão, mas, desta vez, as 212 famílias de posseiros 
foram retiradas com muita violência das terras em que viviam. Assim, o despejo 
atingiu a todos de forma indiscriminada, abrangendo uma área equivalente a 
14 mil hectares.154 Relatos de mulheres e homens sobreviventes apontam que 
vários posseiros foram assassinados em Cachoeirinha a partir do início do des-
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pejo, muitos fugiram com medo da morte para outras cidades e aqueles que lá 
permaneceram, vivenciaram situação de imenso sofrimento, medo e fome, que 
perdurou até os anos 1980.

Essas pessoas foram expulsas de suas casas, sem poder levar nada do que pos-
suíam. As lembranças dos posseiros revelam que houve a queima de moradias, 
além do roubo de animais e alimentos de suas roças. Muitos saíram apenas 
com a roupa do corpo, carregando os filhos sem ter o que comer ou para onde 
ir. Em completo desespero, muitos se deslocaram para as ruas do povoado, para 
a beira da estrada ou para as margens do Rio Verde Grande. 

As lembranças dos posseiros que vivenciaram o “despejo de 67” demonstram 
que a ação começou em junho de 1967, mas se prolongou devido à persegui-
ção. O despejo não terminou com as expulsões dos posseiros das terras, na 
verdade, representou o início de um estado permanente de violência e terror em 
Cachoeirinha, que perdurou até a década de 1980. 

Nos depoimentos prestados à Covemg e a pesquisadores, como Sônia Nicolau 
dos Santos e Mércio Mota Antunes, posseiros da época expressaram as expe-
riências de violações de direitos humanos às quais estiveram sujeitos em de-
corrência do despejo. Jader de Paula (conhecido como Jadé), um dos principais 
líderes dos posseiros, que chegou a Cachoeirinha em 1959, afirmou:

Se fosse hoje não tirava, porque naquele tempo quem man-
dava era a ditadura. Chegava, falava que você tinha que sair, 
aí tinha que sair mesmo. Se não saísse morria, não é? Igual 
aqui nesse despejo, que morreram seis companheiros meus. 
Morreram e ficou por isso mesmo. Quem mandava era eles. 
Eu fiz tudo pra não morrer, porque eles me perseguiu. Perse-
guiu. Pondo jagunço…155

Pedro Ferreira Queiroz, 76 anos, posseiro que chegou a Cachoeirinha com a fa-
mília em 1946, contou à Covemg que, durante o despejo, a esposa de Narciso 
Alves Barbosa teve o rosto e a cabeça queimados com um “banho” de arroz 
quente, que ela preparava no fogo:

O despejo foi brabo, quando sr. Manoelito chegou aqui ele 
fez coisas que não dá nem pra gente se alembrar, ficar alem-
brando não, porque é ruim. Ele pegou uma comadre [Dalina] 
que morava na beirada da lagoa, que era pobre igual a nós, 
tirou o arroz do fogo, botou na cabeça dela o arroz fervendo, 
fez ela levar, botou fogo nas casas. Eu estava lá nesse dia 
ele falou comigo: “Você faz o favor de sumir daqui porque 
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senão nós lhe mata.” Eu digo: “Mata nada. Homem que fala 
não faz, não”. Aí fiquei. Saí mais outros companheiros e fui 
pra casa. Chegou lá, a velha falou comigo, disse: “Olha, meu 
filho, cê volta e panha as galinha e traz, que eu tenho que 
aproveitar ao menos minhas galinhas [...] Então as galinhas 
que está ali fora, você traz.” Eu voltei. Quando eu voltei, ele 
disse: “Oh, moço, você ainda está por aqui ainda?” Eu disse: 
“Estou. Eu vim panhar as galinhas.” Ele disse: “é, eu vou 
ali chamar o pistoleiro meu que ele acerta com você daqui a 
pouco”. Eu digo: “o senhor quem sabe. Aí é dois destinos, 
o senhor marca a sua que eu marco a minha. Mas que as 
galinhas eu levo, eu levo”. Aí eu peguei as galinhas, que as 
galinhas era mansas, e eu botei cachorro e peguei, e vim 
embora. Aí ele chegou na rua e falou com o Juju, disse, era 
o pistoleiro dele. Disse: “olha, você tem que sumir aquele 
moço daqui, porque ele é encrenqueiro. […] É, eles fizeram 
a maior covardia aqui.[…] É, teve fome, doença e sofrimen-
to. […] Nós ficamos aí meio, assim, igual bicho aí, solto na 
cidade, sem futuro e sem eira e sem beira. […] Essa época, 
eu estava carregando as coisas dos companheiros e vendo a 
morte nos olhos e o sofrimento.156

Outra posseira chamada Maria de Jesus Dias Reis, conhecida como Maria do Zé 
do Padre, também se lembrou do período: 

O que a gente passou só Deus Sabe, uma vida muito difícil. 
Meu marido tinha uns parentes, que também já se foram, 
que tinham uma fazenda aqui detrás da serra e fomos pra lá 
com um pouco de gado. O resto meu ninguém sabe o que 
virou. […] Eles falou que não podia tirar porque era para pagar 
a invasão da terra.[…] Fomos morar numa casa de sapé que 
era puro percevejo. A gente sofreu demais. Deus do céu!157

Carolino Alves Barbosa, descendente dos Lalau, lembrou que, na época dos 
despejos, 45 vacas do seu pai foram mortas e que a metade da terra foi toma-
da. Seu tio, Tintiliano, ficou tão desesperado com o que acontecia que morreu 
três dias depois, com 115 anos.158 Geralda Lopes da Silva, hoje com 62 anos, 
recordou-se que seu irmão, José (Zezinho), morreu porque o sofrimento era 
demais.159 Já Dona Prikita contou ao pesquisador Mércio Mota Antunes que:

O despejo que foi feito comigo, com a família, foi feito em 
sessenta e sete. Foi num dia de quarta-feira, nós desocupou 
Cachoeirinha dez horas do dia, mudou para o Barreiro. Tinha 
nada mais pra fazer em Cachoeirinha. Perdeu roça, perdeu 
porco, perdeu gado, perdeu galinha, que nós ia ficar fazendo 
lá? E os mantimento nosso, nós não pegou nada. [...] Saí só 
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com a roupa. Não peguei nada. Mamona, milho, feijão, algo-
dão, tinha batata-doce. [...] E pediram pra não pisar lá, no ran-
cho. Que as casa tudo era de rancho, de palha de coco. Mas 
era muita gente morava lá, e todo mundo perdeu, não foi um 
só não. [...] O coração doía. [...] Mas não podia falar nada. 
Ninguém tinha direito de falar nada, quem falasse apanhava, 
ou morria, sem direito de falar nada.160

Símbolo do movimento de posseiros de Cachoeirinha, Jadé de Paula sintetizou 
a indignação das vítimas diante da Justiça e dos governos:

Se o sujeito queimar a sua casa [...] [tomar conta de tudo], 
será que a Justiça não enxerga que você tem direito? Ela 
tem que enxergar. E aqui não foi eu só, foi 212 família. […] 
deve dar em torno aí de três, quatro mil pessoas. E ficou tudo 
jogado aí. Será que a Justiça não olha isso? E teve diversos 
governos que não olhou, não. A gente chegava lá e falava, 
eles tapeava e ficava.161

O então secretário estadual de Segurança, Joaquim Ferreira Gonçalves, nomeou 
o major Eustáquio Murilo da Silva Delegado Especial de Varzelândia e o incum-
biu de examinar a existência de problemas entre posseiros e fazendeiros em 
Cachoeirinha, o que provavelmente aconteceu em função do ofício enviado pela 
Contag ao DOPS/MG. Em seu relatório de 13/09/1967, o major afirmou que a si-
tuação em Cachoeirinha era de tranquilidade, “não existia ali nenhum desajuste 
social com relação aos posseiros, o que apenas estava havendo eram comentá-
rios com informações falsas e distorcidas da verdade.”162 Para ele, “não houve 
nenhum caso de grandes prejuízos para os posseiros em Cachoeirinha.”163 Ao 
mesmo tempo, ele reconhece que os posseiros estavam inseguros em relação 
à terra porque, conforme as suas apurações,

No dia do despejo, os fazendeiros vizinhos de Sebastião e 
Manoelito, procuraram tirar proveito do efeito psicológico da 
presença dos oficiais da Justiça e da Polícia, avisando pes-
soalmente e mandando avisar os seus posseiros, que todos 
iriam ser despejados e que para tal já estavam chegando ali 
os oficiais de Justiça e a Polícia, chegando mesmo alguns 
dos fazendeiros a dizerem para os posseiros que se não saís-
sem iriam ser prêsos. Para tal, o fazendeiro Valdir Coutinho 
fêz-se acompanhar do Cabo José Guilherme, destacado em 
Cachoeirinha, onde é muito respeitado e temido, bem como 
do soldado cujo nome não anotei. Com a notícia efetiva dos 
primeiros despejos legais, os demais posseiros não mais ali-
mentaram qualquer esperança a seu favor, e se puseram em 
retirada, sem, contudo, se registrarem violências pessoais 
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por parte da Justiça ou da Polícia. Realmente, o Cabo referido 
mandou os empregados do fazendeiro Valdir, filho de João 
Antônio, queimar três ranchos de sapé, de alguns dos pos-
seiros, mas isso muito depois de os mesmos haverem aban-
donado os seus ranchos.164 

O relatório indica ao secretário que, além de um sargento, somente quatro pra-
ças teriam participado da ação de despejo, sem arbitrariedades cometidas por 
policiais. Afirma também que a queima de ranchos ocorreu quando os mesmos 
estavam desabitados. O relatório assume a perspectiva de que a situação de 
Cachoeirinha “não teve as dimensões propagadas por alguns agitadores, e tudo 
ali está normal.”165 

Nessa época, a Contag era presidida pelo interventor José Rotta, que não deu 
apoio consistente aos posseiros. Em 1968, a Fetaemg recebeu informações 
sobre o que ocorria, porém, o presidente José Maurício não atendeu aos apelos 
dos posseiros.166 Liderados principalmente por Martinho Fagundes e Norberto 
José Lopes, os camponeses não desistiram de levar ao conhecimento das au-
toridades o que acontecia em Cachoeirinha. Ainda em 1968, um grupo de pos-
seiros chegou a Brasília para falar com o presidente Costa e Silva. Na década de 
1970, os governadores de Minas Gerais foram procurados pelos posseiros, que 
também visitaram diversas vezes a Assembleia Legislativa. 

Ciente da existência do conflito em Cachoeirinha, a AP tentou atuar na organiza-
ção dos posseiros. Em 1968, alguns de seus integrantes foram morar na região. 
Mas o trabalho teve curta duração e foi desativado em 1969, com o aumento da 
repressão. A tentativa de engajamento da AP não trouxe grande impacto à orga-
nização dos posseiros ou à situação precária em que se encontravam, mas tal-
vez tenha contribuído com a construção de um sentimento de injustiça. Carlos 
Melgaço, ex-coordenador da AP em Minas Gerais, recorda-se desse processo:

Nós fomos para certas áreas para conhecer um pouco mais 
da situação, era muito mais aquele impulso de fazer as coisas 
sem pensar muito. […] [Em Cachoeirinha] quando a gente 
chegou, eles [os posseiros] ajudaram a gente. Pegamos uma 
casa que tinha só a armação e a ideia era viver ali.167

Em julho de 1968, o coronel Georgino Jorge de Souza se tornou fazendeiro, com 
a aquisição de terras na fazenda Arapuá, à beira da estrada que ligava Janaúba 
ao povoado de Cachoeirinha. Ele comprou uma parte da fazenda, sendo outra 
parte concedida como pagamento dos honorários advocatícios, e lá construiu 
uma mansão. 
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Desde 1964, as terras da fazenda Arapuá foram objeto de diversas vendas, ao 

longo das quais os hectares adquiridos aumentavam. Nos anos 1970, Georgino 

requereu à Ruralminas a legitimação de 9.680 hectares de terras devolutas que 

correspondiam à área da fazenda Caetité168, obtida pela compra feita em 1968169. 

Assim, em 16/05/1975, “o coronel compra uma terra que a princípio já era sua. 

Assume o fato de que aquelas terras realmente nunca foram dos fazendeiros, 

pois devolutas.”170 Sobre a construção da casa estrategicamente localizada, um 

dos posseiros relatou a Antunes:

De primeiro você não podia passar aqui perto, o coronel aqui 
era cheio de polícia. Olha ali o mastro onde é que ele colo-
cava a bandeira do Brasil quando ele tava aí. […] Colocava a 
bandeira, e se você parasse lá na beira do rio, nas estradas, 
dava pra você ver a bandeira, já sabia que ele tava aí. E quem 
é que vinha aqui? Via de lá, ao menos de longe, ficava cheio 
de polícia aí, direto. Ninguém podia vir aqui não, ninguém. Só 
quem vinha mais ele, porque tinha uns capanga aí que vinha 
mais ele. Os outros que foi despejado não. Na hora que tives-
se dois, três conversando, igual nós tá aqui, a polícia já tava aí 
perseguindo a gente. Olhando se tava armado, se tava com 
qualquer coisa. Não deixava não.171 

Após o despejo, os posseiros passaram a viver e trabalhar em condições precá-

rias.172 Em vários dos depoimentos173, está descrita a perseguição que sofreram 

por jagunços que ameaçavam, assassinavam e praticavam outras violências a 

mando de fazendeiros. Nesses relatos de violência, destacam-se os nomes de 

Manoelito e Georgino, além da menção a atos de policiais não identificados e 

dos pistoleiros Juju, Guiobaldo e Antônio Preto. 

A organização da resistência dos despejados encontrou dificuldades, porque os 

posseiros eram impedidos de se reunir, além de ser comum a perseguição e a 

prisão de pessoas percebidas como lideranças. Além disso, a fome e a discri-

minação eram constantes. Sem terras para plantar, grande parte dos posseiros 

viraram boias-frias. Diante do cotidiano de repressão, aprenderam a desenvolver 

profundos laços de solidariedade, tomando conta um do outro, compartilhando 

o que conseguiam (alimentos e moradia, por exemplo) e reunindo dinheiro para 

enviar representantes – que se deslocavam escondidos – a Belo Horizonte e 

Brasília. Os posseiros enfrentaram um desafio diário pela sobrevivência, resis-

tindo sozinhos até os anos 1980, quando a Fetaemg e o movimento sindical 

começaram a atuar no conflito. Sobre a perseguição sofrida por posseiros, Dona 

Geralda relatou:
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Está aí Sula [Ursulino Pereira Lima], acho que foi você mes-
mo que um dia você chegou em casa, que as polícia estava 
atrás de você, e você não podia ir embora, e eu vesti você de 
mulher. […] Nós chegou e ficou conversando mais o finado 
Henrique, aí tardou. […] Vestiu Sula o vestidão, e nós: - ô 
cumadre! - Pois é cumadre. Aí coloquei Sula lá na casa dele. 
Quando pensou que não, no outro dia que eu fui lá, Sula já 
tinha ido esbarrar no pé da serra com medo das polícia. Que 
eles tava querendo levar ele. […] Pois é, foi duas pessoa 
que vestiu de mulher, foi Sula e finado Antonio Manso, que 
ele gostava de conversar mais o finado Henrique. Que ia 
conversando esse negócio de terra, quando dava tarde eles 
queria ir embora, e não podia ir, e eu saía mais eles como se 
fosse duas mulher, não era Sula? Não, nós sofreu aqui […]. 
Sofreu.174 

Em reunião pública organizada pela Covemg no município de Verdelândia, os 
participantes relataram o uso de cordas para amarrar posseiros. Segundo eles, 
o comerciante Ubaldo Maximo de Carvalho175 (“Ubalde”) doava cordas para se-
rem usadas nesses atos de tortura a mando de Manoelito. O posseiro Pedro 

Ferreira Queiroz deu detalhes em seu depoimento:

O Juju mais o Antônio fez foi amarrar o povo na rua, onde 
era o mercado. Amarrava o povo no meio da rua em um pau, 
tudo de braço amarrado. Até eu era pra ser amarrado, foi 
muita gente. […]. Foi o velho Sula, foi vários companheiros 
que eu não me lembro mais não. […] A armação do mercado 
serviu de mourão para amarrar o povo. […] Lá era o mercado, 
o senhor entendeu? […] Aqui perto da delegacia hoje, que 
era o mercado. Os pau fincado, sabe? Tudo fincado no 
mercado, inclusive era um amigo meu que trabalhava nesse 
lugar. Depois ele adoeceu e morreu, que era o finado Tião 
Carpinteiro. Aí eles desarmaram, assim, como de fazer 
o mercado e deixaram lá a armação armada. Serviu foi de 
mourão para amarrar o povo. […] Amarrou de corda e com 
os braços para trás lá no meio da rua, para todo mundo ver e 
deixou lá amarrado.176 

O problema da fome sempre se fez presente após o despejo de 1967. Mortes 

relacionadas a sarampo e subnutrição se tornaram comuns, principalmente en-

tre as crianças. Em 1971, houve uma epidemia de sarampo que causou a morte 

de 64 crianças. Em depoimento, Dona Zuina relatou que sua filha Ivoni morreu 

porque “não tinha tratamento, não tinha comida para comer, não tinha nada, não 

tinha remédio, não tinha nada.”177 Carolino Alves Barbosa também perdeu três 

filhos em razão da fome: Antonio, Miro e Maria.178 
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Os posseiros foram perseguidos por vários anos, alguns sendo assassinados, 
principalmente entre o final dos anos de 1960 e meados de 1970. Várias notícias 
de jornais relataram a crescente violência nessa região durante os anos 1970.179 
Essas matérias enfatizavam a morosidade estatal para conter os conflitos, como 
a demora no envio de uma comissão da Secretaria de Segurança que avaliaria os 
casos relatados. Os jornais descreviam denúncias sobre o envolvimento de fa-
zendeiros e policiais militares na perseguição aos posseiros, que não dispunham 
de condições para se defenderem. 

Um caso que chama a atenção é o do posseiro Honório Pereira de Aguiar, esfa-
queado no dia 24/11/1973. O próprio autor do crime, Sebastião de Souza Silva, 
apontou o fazendeiro José Sídio Freire como mandante.180 Noutro conjunto do-
cumental, uma matéria destaca como os posseiros denunciaram as persegui-
ções cometidas “por elementos de destaque político na região, acobertados por 
destacamentos policiais-militares ali instalados.”181

Em meio à repercussão das violências nos jornais, os órgãos de informação do 
Estado percebiam as denúncias como modos de subverter a ordem e a tranquili-
dade. Informe encaminhado ao coronel João Baptista Ramos Lima, chefe da ASI 
na Sudene, no dia 26/09/1973, dizia:

entrevista com diversos posseiros, levado pelo mencionado 
deputado [Marcos Titto (MDB)], afirmando eles, na ocasião, 
que soldados da Polícia Militar Mineira metralharam crianças, 
filhos de posseiros, procurando, deste modo, acirrar o ódio 
do povo contra o poder militar de um modo geral. Denúncias 
sobre as mortes das crianças: do próprio Coronel Comandan-
te do Batalhão sediado em Montes Claros, a quem está afeta 
a segurança da área, as notas divulgadas não passariam de 
mentiras, com fins sub-reptícios de subverter a ordem e a 
tranquilidade.182

Em 1973 foi criada uma comissão estadual para investigar a violência na Jaíba. 
No início das atividades, a Comissão enviada à Cachoeirinha era composta por 
membros do DOPS/MG, Coseg e DOI. Cachoeirinha foi objeto de atenção em 
atividades de apuração da situação de violência e do envolvimento de Georgino 
Jorge de Souza. Em relatório da comissão, a origem do conflito é atribuída à 
ambiência de 1962 em prol da reforma agrária. Esse ambiente abriu “portas 
para contínuas e descabidas invasões de propriedades particulares e mesmo 
do Estado.”183 Posicionando-se em relação às decisões da Justiça que levaram 
aos despejos de 1964 e 1967, o delegado de polícia Sérgio Francisco de Freitas, 
considerou que:
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[em Varzelândia], os fenômenos das invasões e posses ile-
gítimas não foi diferente do [que] acontecia em outros luga-
res. Inúmeras pessoas, dentre elas espertalhões e incautos, 
lavradores verdadeiros e meros aproveitadores de situa-
ções iguais, valendo-se de todos os recursos e artimanhas 
apossearam-se de glebas diversas. Uns trabalhavam a terra 
e dela retiravam os meios necessários tanto para manuten-
ção própria quanto de dependentes. Outros, simplesmente 
delas aposseavam-se para efetuarem negócios lucrativos, 
vendendo-as como se delas fossem proprietários legitima-
mente constituídos. […] Tampouco, preocupavam-se com a 
regularização das glebas que aposseavam-se, junto a quem 
de direito.184

Sobre as lideranças dos posseiros, a comissão assim os descreveu: 

Norberto José Lopes, o mais violento e revoltado de tôdos 
eles [...] Arrogante em suas palavras e atitudes, Norberto 
demonstra incrível ascendência sôbre seus demais com-
panheiros, os quais falam dêle com admiração e respeito, 
contribuindo sempre com seus parcos recursos para que êle 
faça viagem a Belo Horizonte e Brasília-DF, a fim de percorrer 
redações de órgãos de comunicação e desfiar o rosário de 
seus dramas, aos quais, invariavelmente associa o nome do 
Dr. Georgino Jorge de Souza. […] 

Martinho Fagundes Lisboa, elemento que se afigura como 
pernicioso à sociedade [...] constando em Janaúba e Cachoei-
rinha que êle é um aproveitador da ignorância dos posseiros, 
indivíduo que sem ter profissão definida, prefere a constante 
de viagens a Belo Horizonte para conceder entrevistas a ór-
gãos de comunicação, aproveitando-se para isso dos recur-
sos com os quais é provido pelos verdadeiros posseiros, à 
dedicação ao trabalho [...] nas duas últimas [Belo Horizonte 
e Brasília-DF], reclamando e dizendo-se vítimas de persegui-
ções, assacando inverdades e destruindo honorabilidades.185

Por fim, o relatório inocenta Georgino Jorge de Souza das acusações sobre vio-
lências praticadas durante e após o despejo dos posseiros. 

Pouco tempo depois, em 1975, Martinho Fagundes, um dos principais líderes 
dos posseiros, conseguiu da Ruralminas autorização para demarcar suas ter-
ras. No momento em que, ao lado de um agrimensor do governo, procederia à 
demarcação, foi impedido por um grupo de pistoleiros. Alguns dias depois, ele 
foi assassinado numa emboscada. O pistoleiro foi preso e confessou o crime, 
indicando como mandante Waldir Alves Coutinho, filho de João Antônio, fazen-
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deiro que alegou posse e supostamente vendeu as terras de Cachoeirinha para 
Manoelito e Sebastião. O pistoleiro sumiu misteriosamente da prisão e o caso 
foi arquivado. A filha de Martinho Fagundes contou que:

ele foi o cabeça pra fazer essas coisas [...]. Não tinha quem 
dava apoio, inclusive mataram ele, foi a mesma coisa que 
matar um passarinho. Ele morreu sem saber quem matou, 
quem mandou. Nós é que sofreu. [...] Ele era muito lutador, 
um homem como ele morreu e ficou por isso mesmo. [...] 
Nós ficamos sabendo que foi eles, inclusive meu irmão quis 
vingar mas não soube fazer. É o único feito porque pela justi-
ça ninguém esperava.186 

De acordo com as investigações da Covemg, entre o período de 1964 a 1975, 
cinco posseiros foram assassinados e dois desapareceram em Cachoeirinha. 
Possivelmente esse número é maior, visto que, nos depoimentos coletados na 
região, muitos depoentes se referiram a outros assassinatos, mas não sabiam 
informar detalhes das ocorrências, tampouco o nome completo das vítimas, em 
geral nomeadas apenas pelo apelido. 

Os posseiros viveram nessa situação de violência e abandono até o início da 
década de 1980, quando o assessor sindical da Fetaemg, Luiz Antonio Chaves, 
iniciou um trabalho de mobilização dos posseiros para lutarem pela terra da qual 
haviam sido expulsos. Foi criado então o Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 
Varzelândia. 

Nesse período que eu cheguei lá, os posseiros estavam pra-
ticamente derrotados, não havia nenhum sinal de luta mais. 
[…]. Não havia nenhuma organização, não havia nenhum pos-
seiro disposto a liderar a luta ali. Foi quando eu comecei as 
primeiras reuniões, que eu tomei conhecimento, que eu co-
nheci o Jader. O Jader foi importante, o Preto Velho, que era 
o Ursolino, o irmão dele, foi uma meia dúzia de posseiros que 
eu comecei conversando, comecei reunindo, aí foi tomando 
força. Foi a primeira vez que o sindicato chegou até eles. Foi 
a primeira vez que a Fetaemg chegou até eles.187

Na ocasião, o advogado da Fetaemg no Norte de Minas, Afrânio Silva, passou a 
trabalhar junto a Luiz Chaves e aos posseiros, garantindo suporte jurídico para 
tentarem recuperar legalmente as terras. 

A melhor terra estava localizada exatamente na fazenda Cae-
tité, pomposa fazenda, que ele [o Coronel Georgino Jorge] 
simulou uma aquisição do Manoelito, na verdade ele ganhou 
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pelo serviço prestado. Fazenda Caetité, logo chegando em 
Cachoeirinha, à esquerda, a casa dele em cima, do alto as-
sim, pra dominar a região toda. E os posseiros nunca engo-
liram aquilo né? Então nós iniciamos por começar a invadir 
exatamente a terra do coronel Georgino. Tanto é que as ter-
ras eram devolutas que o coronel Georgino, já em [19]69, 
solicitou a regularização de sua fazenda, junto a Ruralminas, 
e essa regularização ocorreu assim num piscar de olhos. 
Porque normalmente levaria alguns meses, por ordem do 
governador Rondon Pacheco, que determinou à Ruralminas, 
que se fizesse imediata titulação para o coronel Georgino 
Jorge de Souza.188

No dia 08/04/1981, 69 posseiros tentaram ocupar novamente suas terras em 
Cachoeirinha, desta vez com apoio da Fetaemg e da CPT. A reação dos fazen-
deiros e policiais foi imediata, com a prisão de oito trabalhadores considerados 
lideranças do movimento: Jadé (Jader de Paula), Henrique Durães de Vasconce-
los, Ursulino Pereira Lima, Aristides Aparecido Soares, José Soares dos Santos, 
Bertulino de Oliveira, Minelvino Francisco dos Santos e Florisvaldo Gomes da 
Silva.189 Em apoio aos presos e para contestar a atribuição de liderança por parte 
da polícia, outros posseiros voltaram a ocupar as fazendas no dia seguinte. Nes-
se mesmo ano, o governo de Minas, via Ruralminas, chegou a propor a transfe-
rência dos posseiros para uma área da Jaíba que estava localizada há dezenas de 
quilômetros de Cachoeirinha. Jadé conta que as terras eram ruins para o plantio; 

E o pessoal da Ruralminas que levou nós na Jaíba pra lá, 
quase matou nós quando veio de lá pra cá. Quando nós não 
aceitou a terra, que não queria, eles enfezaram e puseram 
nós dentro dos carro, tinha uns buraco assim, eles faltava 
era matar a gente... De raiva. Que nós não queria a terra lá.190 

Conforme relato de um posseiro em entrevista à pesquisadora Sonia Nicolau 
dos Santos, 

O diretor da Ruralminas foi dizendo assim: “esses que ficam 
na terra boa, plantam lavoura e os outros vão criar gado para a 
Ruralminas, outros vão trabalhar de boia-fria para a açucareira 
Ometto, que vai precisar de muitos trabalhadores. Vocês vão 
ser colocados na frente de trabalho”. Aí eu falei: “doutor, nós 
já tamos de bóia-fria, vamos ficar de bóia-fria mesmo, não 
precisa de ser escravo do grupo Ometto. Os senhores devem 
mandar pr’aqui primeiro os filhos da Ruralminas e os filhos 
do governador, pra depois os meus virem. Por que mandar 
só escravizar os meus, e os da Ruralminas e do governo na 
boêmia? Não entendo essa justiça aí”.191
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No contexto político de transição dos anos 1980, no qual o pretexto de elimina-

ção do comunismo já não mais prevalecia, as arbitrariedades não podiam mais 

ser realizadas de forma explícita, o que direcionou o conflito para o campo jurídi-

co e político. Nesse cenário, a Fetaemg e a CPT puderam apoiar a organização 

dos trabalhadores de forma mais intensa, o que trouxe nova esperança para os 

posseiros. Apesar do maior respaldo, as lideranças e os seus familiares tiveram 

que enfrentar constantes ameaças, vigilância, prisões arbitrárias e constrangi-

mentos.192 

Em 31/07/1982, os posseiros, juntamente com o movimento sindical, organiza-

ram um ato público em Cachoeirinha para denunciar as arbitrariedades ocorridas 

na localidade e também pressionar as autoridades para desapropriarem a área 

que lhes foi tomada em 1967. O evento foi duramente reprimido, um enorme 

contingente policial foi mobilizado, inclusive do DOPS, e ocorreram diversos 

abusos contra os participantes, visando à intimidação e desmobilização.193 Três 

barreiras foram montadas na estrada de acesso à Cachoeirinha e todo o material 

produzido para o ato foi apreendido. Em carta, as CEBs repudiaram a repressão:

Nós que lá estivemos vimos um grande aparato repressivo 
policial de mais de 300 soldados. Os nossos ônibus foram pa-
rados e revistados em quatro barreiras policiais, com objetivo 
de impedir a nossa chegada em Cachoeirinha. Os policiais 
diziam que estavam cumprindo ordens superiores e queriam 
ver se a gente estava levando armas. Mas como disse um 
lavrador na reunião: “Só temos uma arma senhores: a força 
da verdade. E também as nossas armas são pesadas demais 
para carregar: são a enxada, a foice, a picareta e o machado”. 
Vimos lavradores, operários senhores e crianças dos nossos 
ônibus serem encostados nas beiradas das cercas, em fi-
las e vigiados por policiais do DOPS com metralhadoras e 
bombas nas mãos. As senhoras foram revistadas sem muito 
respeito.194

Durante a campanha para o governo de Minas Gerais, Tancredo Neves “pro-

meteu terra para os desapossados de Cachoeirinha”, mas o que ele realizou 

de fato foi o assentamento de parte das famílias na Jaíba. Terras nessa região 

já haviam sido oferecidas anteriormente aos posseiros, que recusaram. Em 

1983, depois de um trabalho de convencimento realizado por representantes 

da Ruralminas, 64 famílias aceitaram se transferir para Jaíba e se instalaram 

no local batizado de “Nova Cachoeirinha.”195 Contudo, centenas de famílias 

permaneceram em Cachoeirinha e continuaram a luta para receber de volta as 

terras onde residiam.
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Em 06/10/1983, Tancredo assinou o decreto 23.080 para a desapropriação 

de áreas de terras e benfeitorias situadas em Cachoeirinha, que chegavam a 

13 mil hectares. Mas o decreto era inconstitucional, dado que a desapropria-

ção para fins de reforma agrária consistia numa prerrogativa da União. Diante 

do problema, o governo mineiro conseguiu negociar com o fazendeiro Pedro 

Gonçalves Pereira a desapropriação de 484 hectares, sendo que apenas 23% 

eram aproveitáveis. Essa negociação foi feita porque o fazendeiro pôde es-

colher uma área muito maior em outro local de condições mais favoráveis à 

produção.

A luta dos posseiros continuou após a morte de Tancredo. Em 1986, o presi-

dente José Sarney assinou o decreto do PNRA de Minas Gerais, o qual envol-

via a desapropriação de terras em Cachoeirinha. A reação patronal foi imediata. 

Tais terras faziam parte de 11 fazendas de diferentes proprietários; dessas, 

nove estavam sob a condição de empresa rural. Perante a Justiça, os fazen-

deiros Nerval Leite Flávio e José Antônio Madureira alegaram que as suas fa-

zendas também constituíam empresas rurais, o que impedia a desapropriação, 

conforme o Estatuto da Terra. Foi iniciada uma disputa no plano judicial entre 

os fazendeiros e o INCRA, que, no ano de 1987, terminou em decisão favorá-

vel aos fazendeiros, conforme sentença do juiz federal Sacha Calmon Navarro 

Coelho196 proferida com a presença de alguns dos posseiros. O fato foi noticia-

do na imprensa: 

O INCRA chegou a ajuizar a ação desapropriatória perante a 
10ª Vara, apesar de proibido por medida cautelar deferida pelo 
juiz federal da 8ª Vara. A Justiça decidiu que face à medida 
cautelar, o INCRA não poderia desapropriar, indeferindo 
a ação, liminarmente. […] Agora com a sentença do juiz 
federal da […] [12ª Vara], confirma-se o êxito anterior dos 
proprietários e se preceitua em definitivo o impedimento 
de “desapropriar, para fins de reforma agrária, os referidos 
imóveis, se e enquanto lhes perdurar a condição de empresas 
rurais.” O mandado de segurança, a contestação da ação de 
desapropriação e agora a ação ordinária foram patrocinados 
pelo escritório de advocacia Vilela e Maia, dos advogados 
Djalma de Souza Vilela e João Fabiano Maia.197

A lentidão, indefinição e ambiguidade do Estado em relação ao caso de Cachoei-

rinha fez com que a região fosse marcada pela constante tensão, envolvendo 

atores cujas relações com o conflito pelas terras são dúbias. Em 19 de maio 

de 1986, o fotógrafo Milton Barbosa dos Reis atirou contra o presidente do 

Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Varzelândia, Valdeci Alves de Almeida, o 
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alvejando duas vezes. Na época, em resposta ao decreto de Sarney e do PNRA, 

havia sido fundada a União Democrática dos Produtores Rurais (UDPR) no Norte 

de Minas. Apesar de o fotógrafo alegar motivo de vingança, vários trabalhadores 

rurais e organizações do movimento sindical afirmaram que o crime estava rela-

cionado ao conflito de Cachoeirinha. O fotógrafo tinha relações com fazendeiros 

da região e o sindicalista vinha sofrendo constantes ameaças em decorrência 

de sua atuação junto aos posseiros.198 Ainda em 1986, os posseiros de Cachoei-

rinha acamparam na sede regional do INCRA, em Belo Horizonte, aguardando 

uma decisão favorável sobre a desapropriação das terras na região. 

Apesar dos longos impasses jurídicos e administrativos, os posseiros e seus 

descendentes conseguiram conquistar parte das terras em 1987, quando rece-

beram a fazenda Caetité, de 964 hectares, adquirida pela Ruralminas com recur-

sos do INCRA. Para marcar o ato, o então superintendente regional do INCRA, 

Jafete Abrahão, e o diretor geral da Ruralminas, Ajax Barcelos, entregaram a 

Jadé as chaves da sede da fazenda.199 

Hoje a região é formada pelos assentamentos União, Caetité e Vitória. Alguns 

dos antigos posseiros, que habitavam a localidade na época das expulsões, con-

seguiram receber um lote para plantar e residir, o que para eles representou 

uma fundamental conquista do movimento que hoje se funde às outras lutas 

por terra na região. As palavras de Dona Mariquinha trazem a marca da história 

dos posseiros:

Porque até hoje, até hoje, quando eu vejo falar de um possei-
ro eu sinto dor. Porque eu sei como é que foi o sofrimento 
nosso, a luta nossa como é que foi. Acho que poucos sabem 
contar a luta que nós sofreu, né Sula? [...] Eu tenho amor 
aqui. Aqui eu corro, eu grito, eu turro, eu faço o que eu quero, 
nada me... não... Eu tenho amor. [...] Eu tenho duas coisas 
que eu tenho amor aqui: uma é essa área de terra, e outra, eu 
tenho, não sei se é se eles tem em mim, né, mas eu tenho 
amor em meus companheiro.200 

A antiga sede da fazenda Caetité, que pertenceu ao coronel Georgino, hoje é de 

propriedade da família do falecido líder Jadé. A casa tem com poucas alterações 

em relação à época de Georgino. Desde que a terra foi reconquistada pelos pos-

seiros, a piscina nunca mais foi utilizada, porque, para Jadé, era um símbolo do 

poderio exercido pelo coronel Georgino na região. Contudo, se antes represen-

tava o poder do coronel e a repressão aos posseiros, agora a Caetité tornou-se 

um símbolo da resistência à ditadura militar.
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5.4 Perseguição política 
no campo 

Muitas foram as perseguições a trabalhadores rurais e aos seus apoiadores no 

período de 1961 a 1988 e, nesta seção do relatório, serão expostas algumas 

situações que envolveram integrantes da Fetaemg, sindicalistas e camponeses. 

Os casos de dois camponeses, Saluzinho e Dona Geralda, foram considerados 

emblemáticos e serão descritos separadamente pelo fato de os dois terem sido 

comprovadamente perseguidos políticos, fichados nos órgãos de segurança da 

ditadura e excluídos até o momento da Justiça de Transição. 

Perseguição ao movimento sindical 
Para conter a atuação do movimento sindical e determinar a direção das lutas 

camponesas em Minas Gerais, a Delegacia Regional do Trabalho se articulou aos 

órgãos de segurança e informação e impôs diversas medidas. Criada em 1968 

para representar a classe de trabalhadores rurais de Minas Gerais perante o Esta-

do, a Fetaemg foi, em determinadas ocasiões, monitorada pelo DOPS/MG e con-

trolada pelo Ministério do Trabalho, por meio de sua delegacia regional, que es-

teve sob a chefia de Onésimo Vianna de Souza até o fim do governo Figueiredo.

A partir do golpe de 1964, houve o fechamento e a refundação de diversos sin-
dicatos rurais, sendo a nomeação de Juntas Governativas uma prática comum 
que perdurou até os anos 1980. Além da exigência de atestados de anteceden-
tes políticos e sociais para candidatos às diretorias, havia o monitoramento das 
assembleias de formação e eleição.

Dentre os sindicatos que sofreram intervenções está o de Poté, que foi o pri-

meiro Sindicato de Trabalhadores Rurais do estado a obter o registro. Joaquim 

Pereira da Silva Neto, conhecido como Joaquim de Poté, então presidente do 

Sindicato, foi preso poucos dias após o golpe, no dia 2 de abril, juntamente com 

o secretário Ary Pereira da Silva e o tesoureiro Serafim de Souza Santos. Os 

policiais militares levaram os três sindicalistas à cidade de Teófilo Otoni, sendo 

que durante o percurso ocorreram xingamentos e ameaças. 

Em processo na Comissão Estadual de Indenização às Vítimas de Tortura (Ceivit) 

do Conselho de Direitos Humanos de Minas Gerais (Conedh-MG), Joaquim rela-

ta que permaneceu preso com mais 41 pessoas durante 24 horas e, posterior-

mente, foi levado a Governador Valadares, sendo liberado após interrogatório.201 
Os policiais apreenderam toda a documentação do Sindicato, com exceção da 
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carta sindical que foi escondida por Joaquim.202 Seus direitos sindicais foram 
suspensos por 10 anos, e, no período inicial da ditadura, ele sofreu torturas 
psicológicas em interrogatórios. Somente em 1975 o DOPS/MG concedeu ates-
tado de bons antecedentes ao sindicalista, que pôde, então, retornar ao trabalho 
no STR de Poté. 

João Dalício de Resende, ex-membro da primeira diretoria da Fetaemg, reafirma 
que alguns sindicatos foram refundados e outros simplesmente desapareceram 
após o golpe, sendo recorrente o recolhimento de documentos que comprovas-
sem a existência anterior, como a carta sindical e as atas de reuniões.203 Os su-
postos membros da diretoria do Sindicato preenchiam uma ficha de qualificação 
que era acompanhada de atestados diversos e, se não houvesse a aprovação 
da ficha de qualquer membro, ele deveria ser substituído no processo eleitoral: 
“às vezes, era barrado o nome sem justificativa. […] E aí a gente não tinha como 
discutir a questão, tinha que simplesmente buscar um substituto. […] Não havia 
a possibilidade de recorrer.”204

O sindicalista também se recorda de que as reuniões e as eleições deveriam 
ser autorizadas pelo Ministério do Trabalho, com editais de convocação encami-
nhados para exame. Sobre a junta governativa nomeada após a destituição de 
diretores pelo Ministério, Dalício destaca que:

quando havia a destituição da diretoria ou de alguns diretores 
do sindicato, em caso da diretoria, aí era nomeada uma Junta 
Governativa, um presidente, secretário e tesoureiro. Não elei-
ta pelos trabalhadores, para administrar aquele sindicato até 
que o sindicato fizesse uma nova eleição sob a tutela do Mi-
nistério do Trabalho para dar aquela diretoria como legítima. 
[...] A nomeação era feita pelo Ministério e costumava até 
solicitar a própria Federação para indicar nomes ou políticos 
de influência na região dos respectivos sindicatos. [...] Quem 
decidia se nomeava ou não era a Delegacia.205

No primeiro boletim da Fetaemg, com data de 1969, Onésimo Vianna enca-
minhou a seguinte mensagem aos sindicatos: “não se esqueçam de que são 
órgãos de colaboração com o Estado para a harmonia social e que sua finalidade 
não é a luta de classe, nem a reivindicação violenta de seus direitos.”206 Dessa 
forma, o Ministério do Trabalho esvaziava o papel político do movimento sindi-
cal, relegando-o a uma posição de conformidade às políticas governamentais. 
Logo na eleição da 2ª diretoria da Fetaemg, em 1972, houve uma intervenção 
do Ministério do Trabalho que impediu a posse de João Dalício como secretário 
da Federação. A quatro dias da cerimônia de posse, o seguinte documento foi 
encaminhado à Fetaemg:
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CONSIDERANDO que as federações são constituídas para 
fins de coordenação e proteção da respectiva categoria e 
com o intuito de colaboração com os poderes públicos e as 
demais associações, no sentido de solidariedade profissio-
nal e de sua subordinação a interêsses nacionais; CONSIDE-
RANDO que, por isso mesmo, a Consolidação das Leis do 
Trabalho, em seus artigos 529 e 530, estabelece condições 
para a investidura em cargos administrativos ou de repre-
sentação econômica ou profissional; CONSIDERANDO que 
ao Ministério do Trabalho e Previdência Social compete zelar 
pela manutenção de clima de paz social; CONSIDERANDO 
informações chegadas ao conhecimento desta Delegacia 
Regional do Trabalho, posteriormente às eleições realizadas 
na FEDERAÇÃO DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA 
DO ESTADO DE MINAS GERAIS, RESOLVO: a) Tornar nula a 
eleição do Sr. JOÃO DALÍCIO DE RESENDE para a Diretoria 
daquela entidade e seu Delegado Representante junto à res-
pectiva Confederação, não podendo o mesmo tomar posse 
dos referidos cargos; b) Destituir o referido dirigente sindical 
dos cargos de SECRETÁRIO e DELEGADO REPRESENTAN-
TE do SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DE BRU-
MADINHO. Dê-se ciência. Ao S.R.T. Em 11 de abril de 1972. 
Onesimo Vianna de Souza Delegado Regional do Trabalho em 
Minas Gerais.207

De acordo com documentos do DOPS208, tal intervenção foi motivada pela par-
ticipação de João Dalício no IV Seminário Interamericano para Trabalhadores Ru-
rais, patrocinado pelo Instituto Interamericano para o Desenvolvimento do Sin-
dicalismo Livre (Iadesil) e realizado em Fusagasugá, Colômbia. Por representar 
a Fetaemg e a Contag no seminário, João Dalício foi alvo de investigação cujo 
relatório se pautou em informações de Geraldo (ou “Geraldino”) Lopes Faria, 
pessoa empregada na Fetaemg e que repassava informações ao DOPS/MG. 

Em permanente observação nas atividades da FEDERAÇÃO 
DOS TRABALHADORES NA AGRICULTURA DO ESTADO DE 
MINAS GERAIS [...], pôde ser observado o seguinte: [...] Esta 
entidade é representada por três diretores que são o presiden-
te, tesoureiro e secretário. O diretor tesoureiro tem se apre-
sentado de maneira regular com suas atividades. O secretário 
que é o Sr. João Dalício de Resende, deixa dúvida quanto sua 
posição ideológica, e é radicalmente contrário a política sin-
dical do atual govêrno, principalmente com a doutrinação da 
classe do trabalhador rural, manifestando-se contra a política 
educacional do homem do campo, demonstrando-se ser parti-
dário de uma reforma agrária agressiva, conforme revela seus 
ideais de doutrinação aos camponeses. No mês de novem-
bro de 1971, o Sr. João Dalício de Resende, participou de um 
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congresso de sindicatos rurais, que se realizou na Colômbia e 
teve a participação de representantes de sindicatos rurais do 
Peru, Argentina, Chile, Bolívia e outros como Cuba, que par-
ticipou extraoficialmente. O referido congresso chegou a ser 
proibido pelo governo Colombiano por motivos de subversão 
[…] Do congresso o referido trouxe materiais e documentos 
de doutrinação sindical [...] Após o regresso do Sr. João Da-
lício de Resende, pôde se notar grande modificação no seu 
comportamento em relação aos assuntos de reforma agrária 
e relacionamento com as autoridades governamentais.209

Baseado nessas informações do DOPS, Onésimo Vianna expediu ofício que im-
pediu João Dalício de exercer qualquer atividade sindical até a Lei da Anistia. Em 
depoimento prestado à Covemg, o sindicalista descreve que esse ato arbitrário 
e politicamente motivado trouxe a ele muitas dificuldades. O salário da federa-
ção era o seu sustento e ele morava em local cedido pela instituição, perdendo 
tudo ao ser destituído do cargo. Sendo financeiramente responsável por sua 
esposa e filho, além da mãe e nove irmãos, trabalhou como taxista e passou por 
situação difícil até ser reintegrado à Fetaemg em 1980210, durante a gestão de 
André Montalvão que foi pressionado por Onésimo Vianna a não contratar João 
Dalício, tido como subversivo pelo delegado.211

Fundador do STR de Muzambinho e reconhecido líder sindical da época, André 
Montalvão assumiu a presidência da Fetaemg em 1978, após o afastamento de 
João Batista de Souza por suspeita de corrupção, permanecendo no cargo até 
1987. De acordo com Montalvão e João Dalício, houve um esquema de corrup-
ção iniciado por pessoas que mantinham relações de proteção com o DOPS e a 
Delegacia Regional do Trabalho.212 Conforme Montalvão, a interferência era tão 
grande que Onésimo Vianna não queria permitir o afastamento de João Batista. 
Por conta disso, Montalvão diz ter sofrido constantes pressões de Onésimo 
Vianna e sido monitorado por agentes do DOPS e da Coseg:

Foi nessa época que sofri a maior pressão da minha vida, 
porque eu tinha que ir quase que direto na tentativa de liberar 
a realizar a assembleia e tinha o pessoal do DOPS e tinha 
um departamento que chamava Coseg também. Então, esse 
pessoal sempre designava policiais disfarçados para ficar me 
acompanhando. Por exemplo, quando eu entrava no avião no 
aeroporto da Pampulha, os caras entrava e já sentava atrás de 
mim no avião. Se hospedava num hotel em Brasília, hospeda-
va no hotel ao lado. [...] O último que me acompanhou eu até 
lembro o nome dele, era tenente Junior, esse era da Polícia 
Militar. [...] Ele era da Polícia Militar, mas ele era deslocado 
para trabalhar na delegacia do trabalho [...] Eu era vigiado e 
acompanhado.213
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Após assumir a presidência da Fetaemg, Montalvão diz que objetivava reno-
var a federação para de fato defender os trabalhadores rurais, assumindo uma 
posição de enfrentamento não só da violência no campo e dos conflitos de 
terra, mas também da ditadura. Esse enfrentamento também se direcionou às 
pessoas infiltradas que estavam ligadas aos órgãos do Estado, especialmente 
DOPS, SNI e Ministério do Trabalho. Em depoimento, André Montalvão conta 
que conseguiu identificar infiltrados na Fetaemg e os despediu, como o advoga-
do Estevão Salvador Mansur Brina, conhecido como Dr. Brina, e um médico mi-
litar que trabalhava no ambulatório da Fetaemg.214 A presença desses infiltrados 
também é lembrada por outros membros da Fetaemg, como Afrânio Oliveira e 
Silva e Luiz Antonio Chaves.

Ajudando na mobilização contra a ditadura e na organização da CUT com reuniões 
intersindicais em sua sede, a Fetaemg enfrentou ameaças de intervenção feitas 
pelo delegado regional do trabalho. Montalvão diz que sua gestão começou a 
estruturar polos regionais com a contratação de dezenas de assessores jurídicos 
e educadores sindicais, que eram enviados para a organização sindical e de cam-
poneses em conflitos de terra em diversas regiões de Minas.215 Apesar do pro-
cesso de transição democrática em curso no Brasil, esses enviados da Fetaemg 
encontraram, ao lado dos trabalhadores rurais, a intensificação da violência dos 
fazendeiros, da perseguição política e da repressão dos órgãos de segurança.

O trabalho da Fetaemg foi monitorado pela Coseg e apontado como um proble-
ma à ordem pública por estar “agindo contra a ordem, insuflando e incentivando 
greves e procurando agitar o meio sindical rural.”216 Conforme exposto em re-
latório da Coseg: 

Até por volta de 1974, a FETAEMG, não se envolvia em 
qualquer tipo de propaganda ou de divulgação de doutrinas 
incompatíveis com Instituições legais, porém, nos últimos 
anos, a FETAEMG tem acolhido inúmeros movimentos com-
prometidos com correntes ideológicas de contestação, agru-
pando à sua volta entidades estranhas à categoria trabalha-
dor rural, aliciando e admitindo como funcionários, agitadores 
e líderes grevistas profissionais oriundos de outras classes 
trabalhadoras.

A FETAEMG vem de há muito tempo desenvolvendo uma ati-
vidade no sentido de criar lideranças rurais autênticas e fun-
dar Sindicatos Rurais comprometidos com a luta de classe. 
A entidade levava ao ar, aos domingos, o programa intitulado 
“FETAEMG NO CAMPO” e os temas abordados eram a “RE-
FORMA AGRÁRIA RADICAL”, ataques caluniosos contra as 
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Autoridades Constituídas e principalmente a divulgação e in-
citação aos conflitos de terras.

A partir de 1978, a FETAEMG, com maior ousadia em suas 
ações e doutrinação e mobilização de trabalhadores rurais, 
passou a adotar o sistema de “polos jurídicos e educacio-
nais”, que consiste em colocar em cidades onde existem 
grandes concentrações de trabalhadores rurais, elementos 
encarregados da conscientização e organização do Sindicato 
de trabalhadores rurais.

Na parte jurídica do polo, funciona no mínimo um advoga-
do contratado de assumir todas as causas de empregados 
contra patrões. Na parte educacional, surge a figura do “edu-
cador”, encarregado de instruir os trabalhadores quanto aos 
seus direitos, normalmente incitando à ação de posse de 
terra.217

Em âmbito local, os agentes de Estado reproduziam essa visão da Coseg sobre 
a Fetaemg e as lideranças sindicais. Sendo chamados de “agitadores”, “elemen-
tos de subversão” ou “comunistas” eles se tornaram alvo de reiteradas amea-
ças e violências politicamente motivadas no campo. 

Nos últimos anos da década de 1970, os agentes da Fetaemg se depararam 
com um ambiente de repressão às lutas camponesas que estava permeado 
por conflitos vinculados à grilagem de terras, desrespeito aos direitos trabalhis-
tas, torturas, ameaças e prisões. Em depoimentos à Covemg, ex-sindicalistas 
e agentes da Fetaemg e da CPT relataram que sofreram ameaças de agentes 
públicos e privados em razão do trabalho desenvolvido. 

Um dos primeiros advogados contratados pela Fetaemg, Afrânio Oliveira e Silva, 
chegou a São Francisco em 1978, após o presidente do STR da cidade, Marceli-
no Pereira da Silva, pedir auxílio à federação porque não conseguia solucionar os 
problemas de ameaças e violências. Logo que Afrânio Oliveira chegou ao local, 
recebeu a advertência de fazendeiros da região na sede do sindicato:

Aí foi chegando gente, chegava gente a cavalo, chegava gen-
te de carro e tal. […] Aí quem falou foi um líder deles, um 
advogado, Oscar [Caetano Júnior].[…] ele falou: “olha, o que 
nós estamos querendo falar é o seguinte: o senhor está ex-
trapolando a função, o senhor está incentivando invasão de 
terra, o senhor estão incentivando a assinatura de carteira de 
trabalho. Olha só, o senhor está incentivando a pagamento 
de salário. O senhor, depois que o senhor veio para cá, o se-
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nhor trouxe aqui intranquilidade aqui no meio rural”. Eu falei 
assim: “o senhor está falando que antigamente essa tranqui-
lidade era de vocês, que vocês faziam o que bem vocês en-
tendem: não pagava salário, não assinava carteira”[…] “Não, 
o senhor não é daqui, o senhor não sabe. Então aqui a gente 
era uma família.[…] Não, aqui era, a gente não tinha essas 
questões, esses conflitos, essas brigas e tal. Patrão com em-
pregado, empregado com patrão e tal.”. Eu falei: “olha, vai 
ficar pior, porque a gente vai continuar”. Ele falou: “não vai, 
não. Não vai, não”. Eu falei: “pois é, então não vai.”. Eu falei: 
“Olha, sabe o que acontece?[…] Agora eu acho que vocês 
deviam ir à Brasília, pedir lá ao Ministério do Trabalho para 
intervir ou o governo lá ou, por exemplo, no meu caso, você 
ir na Ordem dos Advogados e cassar a minha carteira e me 
tirar daqui. Porque o que vocês estão fazendo agora, isso foi 
uma agressão”. Aí eles falaram: “bom, o recado está dado. 
Vamos ver o que vai acontecer amanhã”. E saíram soltando 
foguetes e falando assim: “o sindicato fecha amanhã, o ad-
vogado vai embora, o sindicato vai fechar as portas, então 
acabou toda essa situação.”218

Em 1978, os posseiros de São Francisco se encontravam “marcados para mor-
rer” e tinham preço, como divulgado em matéria da Revista Montes Claros 
em Foco. Segundo apurações da Revista, havia uma caderneta com nomes de 
posseiros que deveriam ser assassinados em troca de uma recompensa que 
variava de 20 a 30 mil cruzeiros por execução. Diante disso, muitos posseiros 
se esconderam em outras cidades.219 Por meio de abaixo-assinado datado de 
15/10/1978, os posseiros que ficaram fizeram um pedido de proteção ao Secre-
tário de Segurança, cel. Armando Amaral:

[…] posseiros da região Ribeirão de Areia, município de 
São Francisco e Arinos respectivamente, através de seu 
Sindicato, vêm à presença de V. Excia., solicitarem prote-
ção, pessoais e de suas posses, contra ALVINO MENDES 
DE AMORIM; JOAQUIM VIANNA MATOS; ROSALVO DIAS 
GUIMARÃES; ANTÔNIO ELCY VIEIRA; LUIS VIEIRA E JOSÉ 
MENDES DE AMORIM, os dois primeiros, grileiros de terras 
e os demais jagunços, estão promovendo verdadeiro terror 
naquela região invadindo terras, cortando arames, expulsan-
do posseiros de suas posses, e ainda ameaçando as vidas 
dos trabalhadores rurais. Autoridades locais impotentes para 
conter tais injustiças. Esperamos que V. Exa. tome medidas 
cabíveis e urgentes.220

Em ofício enviado a Fetaemg, no dia 28/11/1978, a câmara municipal de São 
Francisco pediu providências imediatas para conter a atuação do STR que po-
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deria, segundo os vereadores, se transformar numa “célula comunista”. Os ve-
readores, então, demonstraram um posicionamento a favor dos fazendeiros que 
ameaçavam o sindicato e a comunidade de posseiros. A Fetaemg, em resposta 
à câmara, apontou as violências identificadas em São Francisco e pediu que os 
vereadores colaborassem no sentido de trazerem orientações aos fazendeiros 
para o cumprimento da legislação. Tal resposta levou a uma nota dos fazendei-
ros publicada em jornal local, na qual classificaram a atuação do STR de São 
Francisco como subversiva e ilegal. 

Os trabalhos de Afrânio Oliveira e Silva na região não cessaram e as pressões 
aumentaram com a vinda do juiz Gothardo Soares Ferreira para a comarca de 
São Francisco. Em reunião no fórum com advogados e representantes políti-
cos, o juiz declarou que não deferiria processos encaminhados pelo advogado 
porque ele estava trazendo intranquilidade e agitação para o campo, jogando o 
trabalhador contra o patrão. A parcialidade do juiz se manteve ao longo dos anos, 
assumindo, por exemplo, posições a favor de interesses do grileiro Antônio Lu-
ciano Pereira Filho.221 Conforme documento da CPT-MG, datado de 1983, sobre 
um conflito que envolvia 98 famílias de posseiros na Fazenda Vereda Grande, 
localizada em São Francisco:

Constantemente, a Polícia Militar é requisitada por este la-
tifundiário para efetuar prisões de posseiros, expulsões e 
espancamentos de trabalhadores. […] O Juiz de Direito da 
cidade de São Francisco, Dr. Gothardo Soares Ferreira está 
apoiando abertamente as ações de violência deste grileiro, 
além de fazer uma campanha contra o Sindicato dos Traba-
lhadores Rurais e seus orientares e diretores.

Segundo o Juiz, não pretende sair de São Francisco enquanto 
não conseguir acabar com o Sindicato de Trabalhadores Ru-
rais, deixando transparecer claramente sua ligação e subor-
dinação ao Dr. Antônio Luciano ao se colocar contra qualquer 
ação judicial proposta pelo Sindicato.222

Em depoimento Afrânio Oliveira informou que recebeu uma carta de Antônio 
Luciano, que dizia que o grileiro iria “tomar providências” contra o advogado. 
Em seguida, Afrânio foi denunciado à OAB a partir de um abaixo-assinado afir-
mando que ele seria um agitador comunista que levava problemas à região de 
São Francisco por incentivar a invasão de terras de fazendeiros.223 

[…] esse abaixo-assinado veio sobrescrito por… Eu até 
acho assim, eu acho, não, eu tenho certeza. Por exemplo, o 
Humberto Souto, o Antônio Dias, o pessoal aqui de Montes 
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Claros, a Ordem dos Advogados de Montes Claros, a 
subseção de advogados lá de São Francisco. Era um abaixo-
assinado com um poder político muito forte, e eu recebi essa 
pressão, fui na Ordem e o presidente falou: “olha, está aqui. 
O pessoal está falando disso, disso, já tenho acompanhado 
o senhor lá, tal. E se o senhor continuar com esse tipo de 
atividade, eu vou cassar a carta do senhor, a carteira”. Disse 
assim, eu e ele só, na sala dele, e ele falando para mim.224

No ano de 1981, quando Afrânio Oliveira e Luiz Antonio Chaves atuavam em 
defesa dos posseiros de Cachoeirinha, ambos sofreram ameaças de morte dire-
cionadas também a seus familiares. As intimidações eram feitas por meio de bi-
lhetes e telefonemas. Somente após a realização de um ato público na praça XII 
de Montes Claros, em novembro do mesmo ano, que as ameaças cessaram.225 
Esse ato foi organizado pela Fetaemg, Contag, CPT e pelo STR de Montes Claros 
para defendê-los. Luiz Chaves afirma que houve o registro em imagens por parte 
de um médico ligado ao SNI chamado Élio Rocha: “filmando a gente, filmando 
tudo, filmando tudo, e a gente já tinha coragem de apontar o dedo ‘Pode filmar! 
Pode filmar a gente aqui! A praça é nossa!’”226 Ainda segundo Luiz Chaves:

Antônio Luciano era o terror da região, um dos motivos das 
nossas ameaças de morte. Eu e Afrânio sofremos diversas 
ameaças, mas naquele momento ali, eram no mínimo três 
conflitos pesados, que era Cachoeirinha, que a ameaça vi-
nha direto do coronel Georgino; era a Fazenda Menino, com 
ameaça direta da turma do Luciano Pereira; e era a fazenda 
Flores em Varzelândia, também vindo de um coronel da ae-
ronáutica aposentado chamado Barros Lima, coronel [João 
Almeida] Barros Lima.[…] Então as ameaças a gente nunca 
sabia de onde vinham, mas vinham[…] desses três grandes 
conflitos, e obviamente todos eles envolvendo a polícia, de 
uma forma ou de outra, né? Forças públicas.227 

Antônio Luciano Pereira Filho foi responsável por expulsões de posseiros, 
assassinatos e outras violências no campo, casos relatados em diversos 
documentos e depoimentos. Com grande poder econômico e influência 
política, o grileiro chegou a ameaçar André Montalvão no início dos anos 1980. 
Acompanhado de jagunços com armas em maletas, Antônio Luciano entrou 
na sede da federação e ameaçou o presidente por denunciar, ao secretário de 
Segurança Pública, que ele estava desviando o Rio Urucuia com o intuito de se 
apropriar de terras ocupadas por posseiros.228 Uma das regiões mais visadas 
por Antônio Luciano era o Norte de Minas Gerais, onde usava empregados e 
policiais para a destruição de cercas, moradias e plantações de posseiros, além 
de fazer ameaças, agressões e expulsões.
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No mês de maio de 1981, uma das vítimas de Antônio Luciano, José Durães de 
Brito, denunciou ao INCRA que o grileiro usava jagunços armados para cometer 
arbitrariedades na fazenda Atoleiro. Em relatório do INCRA229, foram apontadas 
várias violências e a conivência do Estado com o arquivamento de inquéritos e a 
omissão diante de denúncias feitas pela comunidade de posseiros.

Luiz Chaves afirma que Antônio Luciano “expulsava o posseiro com ajuda da 
polícia. Era comum ele chegar lá em São Romão com o avião cheio de policiais 
civis. Polícia Civil [...], sequestrando trabalhador, torturando, expulsando traba-
lhador.”230 Testemunhando os efeitos das ações do grileiro em São Francisco e 
redondezas, Afrânio Oliveira relata que:

[Antônio Luciano] tinha uma equipe de advogados que per-
corria Minas Gerais todinha, principalmente a região do Je-
quitinhonha, Mucuri, Norte de Minas, para levantar essas 
terras que hoje eu falei para você que chamava terra de au-
sente, terra devoluta, terra pública. Os advogados iam no 
Fórum, nesses cartórios, e começava a levantar o histórico 
dessas terras. Entendeu? Aqui no São Francisco, Januária, 
aqui mesmo em Montes Claros, entendeu? Então, ele de 
posse dessas informações, ele começava a acionar grileiro 
de terra, jagunço, Polícia Militar, Polícia Civil. […] Então, ele 
fazia isso, ele comandava invasão de terra, ele, por exemplo, 
jogava gado nas roças do pessoal.231

No quadro de repressão no meio rural de Minas Gerais, foi possível identificar 
que a Polícia Civil e a Polícia Militar atuavam predominantemente de duas for-
mas: (1) monitoramento investigativo da organização e atuação dos sindicatos; 
e (2) apoio aos fazendeiros e repressão aos posseiros, expulsando-os das terras 
com ou sem mandado judicial. Nesse sentido, Luiz Chaves enfatiza que houve 
absoluta vigilância da polícia à maioria dos sindicatos que auxiliou o processo de 
fundação:

[...] A gente fazia trabalho de base formando grupos em co-
munidades. Em cada comunidade, a gente escolhia uma li-
derança que, posteriormente, ou passaria a ser, próprio, fa-
zendo parte da diretoria, ou se tornaria um líder sindical, um 
delegado sindical daquela comunidade. Assim que a gente 
saía dessas reuniões, chegava a polícia, já tomava ficha com-
pleta, não só dele, mas como de quem foi lá, o que fomos 
fazer, tudo. Era levantamento completo. Isso era em todos 
os lugares, ocorria esse monitoramento da polícia. [...] A Po-
lícia Civil. A Polícia Militar, à época, ela fazia mais o trabalho 
de bate palma, era a Polícia Militar que chegava pra avisar o 
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posseiro se ele tinha que sair, quer dizer, era o primeiro bote, 
quem dava, era a Polícia Militar, mas quem fazia esse trabalho 
de investigação sempre foi a Polícia Civil.232

O orientador sindical Rômulo Luiz Campos, atuante no meio rural desde os anos 
1980, percebia a polícia o seguindo com frequência e via outras ações intimida-
tórias por parte de policiais militares em mobilizações grevistas, como no caso 
da greve de Passos.233 Enviado pela Fetaemg para apurar a denúncia de trabalho 
escravo na usina Ariadnópolis, em Campo do Meio, Rômulo se viu obrigado a 
fugir da cidade para preservar sua vida.234 

Sônia Mara de Souza Prata, advogada de sindicatos e da Fetaemg desde a déca-
da de 1980, também foi monitorada pelo aparato policial no Noroeste de Minas: 
“tinha dois policiais na porta da nossa casa, e qualquer manifestação, qualquer 
viagem que a gente ia fazer, estava a polícia na porta do sindicato perguntando 
pra onde que a gente ia.”235 Sônia Prata também informou que havia o controle, 
a vigilância e o afastamento de dirigentes sindicais até 1988. Engajada na defesa 
dos trabalhadores rurais, a advogada recebeu ameaças de fazendeiros, como 
José Alfredo Alves, “[…] que mandou dizer que eu ia aparecer com a boca cheia 
de formiga.”236

Em Governador Valadares, conflito descrito anteriormente, Chicão, presidente 
do STR de Governador Valadares, e Carlos Olavo Pereira da Cunha, jornalista 
que apoiava a luta camponesa, foram alvos de intensas perseguições. Carlos 
Olavo fundou o jornal O Saci, que posteriormente foi substituído pelo jornal 
O Combate. Ambos tinham cunho político de esquerda, incluindo a defesa do 
camponês, denunciando a exploração dos trabalhadores, a violência urbana e 
rural, as ações policiais arbitrárias e a corrupção de políticos. Em razão dessa 
atuação como ativista político, sofreu várias ameaças.237 Tanto o jornal O Com-
bate quanto o sindicato eram alvo de ameaças e repressões constantes, sendo 
que há indícios de camponeses que se sindicalizavam a mando dos fazendeiros 
para vigiar a atuação de Chicão e Carlos Olavo.238 

Na região do Vale do Jequitinhonha um importante líder sindical rural foi Vicente 
Gonçalves Afonso, conhecido como Vicente Nica, presidente do STR de Turmali-
na. Ele atuou, no final dos anos 1970 e início de 1980, em defesa dos posseiros 
das fazendas São Miguel e Mato Grande contra os grileiros José Cordeiro de Cas-
tro e Geraldo Luiz Antunes e, por isso, foi duramente perseguido. Vicente Nica de-
nunciava à Fetaemg, ao INCRA e à Ruralminas os crimes cometidos pelos grileiros 
e lutou na Justiça para que os posseiros conseguissem permanecer na terra.239 

Em 1984, o presidente do STR de São Francisco, Eloy Ferreira da Siva, foi as-
sassinado, o que evidencia a perseguição vivenciada pelas lideranças no campo. 
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Com a visão de que o Sindicato não tinha fronteiras, Eloy se destacou no movi-
mento sindical pela sua grande capacidade de mobilizar e organizar campone-
ses, participando da fundação de diversos sindicatos, inspirando o engajamento 
nas lutas e atuando em vários conflitos de terra. 

Seu filho, Paulo Gomes Ferreira, assumiu a presidência do Sindicato após o 
ocorrido e relata que as ameaças ao pai e à família ocorriam devido à atuação do 
sindicalista nos conflitos de terra, especialmente na fazenda Vereda Grande.240

Figura 9 – Homenagem a Eloy e protesto por sua morte em 1984. Fonte: Acervo Coseg, 

rolo 21, Estado de Minas, 19/12/1984, p.1.

Figura 10 – Cortejo fúnebre de Eloy. Fonte: Acervo Coseg, rolo 21, Estado de Minas, 

19/12/1984, p.19. Foto: Alberto Escalda.
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Para Paulo Ferreira, a perseguição ao sindicato estava diretamente associada 
ao combate de violências cometidas contra posseiros. Com o crescimento da 
importância da atuação de Eloy, as ameaças se fizeram constantes no cotidiano 
de sua família.241 Pelo menos desde 1982, Eloy realizou diversas denúncias e 
escreveu cartas pedindo proteção e auxílio. Sua última carta foi enviada ao ad-
vogado Afrânio Oliveira no dia 06/12/1984, com o pedido de providências diante 
das ameaças de morte contra ele e sua família, expressando que estava muito 
preocupado com os seus filhos.242 Paulo se recorda de ameaças de grileiros, 
como Antônio Luciano e Paulo Leonardo Pereira, e da própria Polícia Militar. 
Apesar das denúncias, frequentemente, a polícia ia até a casa de Eloy para in-
vestigá-lo e procurar armas. O filho destaca que sua família vivia com medo 
porque a morte de Eloy era vista, pelos fazendeiros, como a solução para o fim 
dos conflitos rurais na região.

Eles achavam assim, que se matasse Eloy, acabava o movi-
mento sindical aqui, acabava tudo. Foi o que eles fizeram, né. 
Assassinaram ele. E realmente, foi um baque para o Sindica-
to, um baque muito grande. Que aí o Sindicato ficou o resto, 
o ano de 85 [1985] todo, capengando e tal. E eu só vim assu-
mir o sindicato em 86 [1986]. [...] Foi uma perda muito grande 
o assassinato de Eloy, né, porque deu uma freada no sindica-
to [...]. Ficou o restante do mandato dele, né, que aí diretoria 
ficou esfacelada, o Sindicato, ficou assim. O pessoal não ia 
ao Sindicato, com medo. [...] Os trabalhadores afastaram do 
Sindicato. Muitos pelo sentimento da morte. E muitos com 
medo. E achando que o Sindicato ia acabar.243

Quando Eloy foi assassinado, a família viu as ameaças se concretizarem e pre-
cisou vender a propriedade rural onde morava e se mudar para a cidade de São 
Francisco. Paulo ressalta que as perseguições de fazendeiros permaneceram 
durante a sua atuação no sindicato e que “naquela época, tudo era muito difícil. 
Era superdifícil conseguir encaminhar alguma coisa. Porque o posseiro, o sindi-
cato, os trabalhadores não eram vistos com bons olhos.”244

Inspirada por Eloy Ferreira da Silva, e apoiada por agentes das CEBs e da CPT, 
Maria Aparecida Rodrigues de Miranda (Cida Miranda) atuou na fundação do STR 
de Unaí, em 1981, e se tornou a primeira mulher a presidir um STR em Minas 
Gerais. Assim como Eloy, ela vivenciou uma rotina de ameaças e fez diversas de-
núncias de arbitrariedades aos órgãos públicos. O conflito de terra que envolvia 
a sua família na Fazenda Riacho dos Cavalos, localidade Mandiocal, no Noroeste 
do estado, e a sua atuação política no Sindicato, culminou com o assassinato de 
seu pai, Júlio Rodrigues de Miranda, e com a tentativa de homicídio de sua mãe, 
Cipriana da Cruz Rodrigues. Como afirmado em depoimento à Covemg:
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a partir do assassinato do meu pai, já era muito comentado 
[...] que o Sindicato estava interferindo na ordem pública 
da cidade. Que nós éramos baderneiros, que nós éramos 
invasores de terra e que a paz precisava voltar, ser 
restabelecida na cidade. Então, isso era voz corrente na 
cidade e recebia recados de fazendeiros que ia me matar 
para que a paz voltasse à cidade.245

Marcada para morrer em lista da UDR, por liderar a mobilização camponesa por 
terra em Unaí e municípios vizinhos, Maria Aparecida recebeu ameaças de vá-
rios fazendeiros, como os membros da família Martins Carneiro. Após a morte 
do fazendeiro Juscelino Martins Carneiro, por exemplo, um dos seus filhos foi 
ao Sindicato e disse: “olha aqui, eu vim aqui te avisar que se você continuar 
entrando nas fazendas da nossa família, você vai amanhecer com a boca cheia 
de formiga.”246 A presidente do STR tentou fazer um boletim de ocorrência na 
delegacia de Unaí, que não foi registrado pela autoridade policial.

Em março de 1986, Cida Miranda tentou produzir provas fotográficas da der-
rubada de casas e plantações na fazenda São Pedro a fim de encaminhar uma 
denúncia ao juiz Jairo Boy de Vasconcelos. Contudo, foi ameaçada de morte 
por 12 jagunços armados que destruíram a câmera de um fotógrafo contratado 
e sua denúncia foi recusada pelo referido juiz porque o mesmo considerou que 
não havia provas das ações dos jagunços.247 

Nessa época, Jairo Boy expressava em declarações a oposição ao STR de Unaí 
e acusava a diretoria de incitar conflitos na região, classificando seus membros 
como agitadores e baderneiros. O juiz também se manifestava a favor de ações 
arbitrárias de grileiros e policiais contra trabalhadores rurais. Exemplo dessa 
atuação do juiz ocorreu quando, em 05/03/1984, o cabo Motta e outros dois 
policiais do destacamento de Unaí, instigados pelo fazendeiro, Antonio José de 
Souza, atiraram contra os trabalhadores rurais Pedro Soares de Lima, Antônio 
José Carvalho, José Valadão da Silva, Laurito José Calixto, Adelton José Calixto 
e Antonio da Mota Fernandes na Fazenda São Pedro. Eles foram enfileirados 
com as mãos cruzadas sobre a cabeça antes de haver os disparos. Isso ocorreu 
porque protestavam pacificamente contra a ação do fazendeiro que pretendia 
desmatar o cerrado antes da vistoria do INCRA para desapropriação e, assim, 
tentar induzir o INCRA a concluir que havia produtividade na fazenda. Os 
trabalhadores feridos pela polícia foram abandonados sem socorro, à noite, no 
meio do cerrado e, quando chegaram ao hospital, foram presos em flagrante pelo 
delegado Raimundo Soares Pereira, por suposta desobediência à ordem judicial 
emitida pelo juiz Jairo. Todos ficaram detidos até o pagamento de fiança.248 
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Além de [o juiz Jairo Boy] chamar os trabalhadores de irres-
ponsáveis e baderneiros, ameaçou-os de prendê-los e puni-
-los. Acusa ainda, o Sindicato que está agindo de má fé na 
intenção de conseguir desapropriação de terras, fora outras 
difamações.

Embora as audiências não estivessem relacionadas com 
o acontecimento do dia 05 de março (Chacina Policial), o 
Juiz conduziu a maioria dos interrogatórios para apurar a 
responsabilidade dos Trabalhadores no fato e inocentar as 
Autoridades e os Policiais culpados.249

Sobre esse quadro de violência frente à organização sindical de camponeses, 
Cida Miranda enfatiza que:

A impressão que eu tenho é que enquanto não existia nin-
guém ou nada, nenhuma organização ao lado dos trabalha-
dores, é como se houvesse uma total invisibilidade mesmo, 
como se a gente não existisse como cidadão. Na medida em 
que o Sindicato foi criado e os trabalhadores começaram a 
acreditar, a procurar o Sindicato e participar das assembleias, 
das discussões e acreditar que era possível juntar força e 
conseguir conquistas. A partir desse momento, então, a eli-
te, os fazendeiros, os poderes constituídos dos municípios 
duvidavam da nossa capacidade, mas quando reconheceram 
essa capacidade, nós passamos a ser perseguidos. E era 
uma perseguição velada, às vezes; e, às vezes, direta. En-
tão, o fato de um trabalhador entrar no Sindicato e sair de lá 
com uma carteirinha na mão, de sócio, era motivo para que o 
fazendeiro mandasse ele embora, seja em qualquer relação 
de trabalho que ele tivesse na terra ou de posseiro, de par-
ceiro ou assalariado. Muitas vezes, eu tive que fazer a defesa 
desses trabalhadores simplesmente porque eles foram ao 
sindicato, né. Então, isso era constituído como um crime.250

A perspectiva de Cida Miranda se confirma nos municípios de Miradouro e Tom-
bos, localizados na Zona da Mata, onde ocorreram violências em resposta à 
organização dos trabalhadores do campo. Segundo José Maria dos Santos, pri-
meiro presidente do STR de Miradouro: “como é que começa o conflito? Uma 
série de fazendeiros na região nunca tinha sido contestada por ninguém. [...] Aí 
o sindicato começa a orientar e conduzir as primeiras ações trabalhistas [...], e aí 
começam as primeiras retaliações.”251 Estas retaliações atingiram sindicalistas 
e trabalhadores rurais sindicalizados:

Isso causou uma irritação muito grande na cidade, porque os 
fazendeiros se sentiram ofendidos na sua postura de autori-
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dade. [...] Havia casos que mandavam perseguir, ou o traba-
lhador que procurasse a Justiça do Trabalho não ia arrumar 
emprego em fazenda nenhuma, era ameaçado de morte em 
alguns casos. [...] E começa com exclusão na cidade. Como 
é que é a exclusão na cidade? Quando eu chegava na cidade, 
aquele pessoal que tinha alguma coisa, ou com poder eco-
nômico maior, já olhava para o Zé Maria de forma atravessa-
da né. A gente não tinha muito acesso aos órgãos públicos, 
porque era uma política questionadora. E era fazendeiro que 
estava lá como prefeito. Então você não tinha acesso ao Po-
der Público. A Polícia Militar, por exemplo, a Delegacia, esse 
pessoal, você não tinha muito acesso. Porque normalmen-
te naquele período, primeiro que a Polícia Militar se sentia 
dona da cidade, né. Não tinha ninguém para contestá-los. Se-
gundo, que o Poder Público local estava sempre ligado aos 
fazendeiros, porque os fazendeiros que elegiam. Então eles 
tinham o Poder Público do lado deles. [...] Era um resquício da 
ditadura, sem dúvida nenhuma. A primeira coisa então que 
você se sentia era excluído dentro da sua própria cidade.252

José Maria sofreu várias intimidações, foi ameaçado de morte pelo fazendeiro 

Dadi Campos e teve que fugir de Miradouro com a família (esposa e três filhos). 

Ele residiu temporariamente em outros municípios, como Barbacena e Viçosa, 

até conseguir se instalar em Visconde do Rio Branco, com o apoio da CPT, sem 

nunca mais ter voltado a viver em Miradouro. 

A família do trabalhador rural Antônio Gomes (conhecido como Tote Gomes), 
também considerado uma liderança local em Miradouro, sofreu diversas amea-
ças.253 Um dos seus filhos, José Morialdo Gomes (chamado de Zé Tote) chegou 
a ser agredido dentro de uma igreja por Antônio Ribas de Oliveira (conhecido 
como Antônio Cadete). Eles disputaram a eleição para escolha da liderança da 
Igreja Católica para a CEB e Zé Tote venceu a disputa. Não concordando com o 
resultado, Antônio Cadete “deu uma surra no Zé Tote, na frente de todo mun-

do”, afirma uma moradora da região que pediu sigilo254 do nome em depoimen-

to à Covemg. Segundo ela, a plantação de Tote Gomes também foi destruída 

com máquina pela família Ribas.

Em Tombos, Vanderli Pereira Pinheiro (Derli), liderança sindical rural na década 

de 1980, conta que até a criação do STR o município estava há mais de 50 

anos sendo comandado pelo mesmo grupo político, formado em sua maioria 

por coronéis. Sem alternativas e consciência política, os trabalhadores aca-

bavam apoiando tal grupo, até perceberem que a mobilização sindical estava 

ocasionando represálias.
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Nós não tínhamos consciência nenhuma. [...] E quando nós 
criamos o sindicato, naquele tempo a gente precisava de 
uma carta sindical que dependia de três autoridades, que ti-
nha que ser o juiz, o promotor, ou o delegado, ou, naquele 
caso, o padre. Só que nós não achamos nem o prefeito nem 
outra autoridade que assinasse para nós. [...] Nós tínhamos 
votado no prefeito [Marco Aurélio M. de Barros Guimarães] 
em 1982 [...] e fomos lá na casa dele. [...] Chegou lá, o prefei-
to falou assim: “se vocês precisar de sindicato com a minha 
a assinatura, vocês nunca vão ter em Tombos”.255 

Derli diz que essa negativa e a violência com que as autoridades e os fazendei-
ros locais reagiram à organização estimulou também a criação do Partido dos 
Trabalhadores (PT) no município, pelo qual ele foi posteriormente eleito vereador 
por três mandatos. De acordo com o sindicalista, o movimento entendia que 
“cada um tem o seu direito de participar, como cidadão, da ação política”256, 
mas a elite política e econômica não entendia dessa forma e agiu de modo a 
perseguir os trabalhadores sindicalizados.

Foi uma época que morreu muito presidente de sindicato. 
Eu lembro do Eloy [Ferreira da Silva], do pai da Cida [Júlio 
Rodrigues de Miranda] em Unaí, então essa realidade 
aconteceu no estado todo e aqui [na Zona da Mata] não foi 
muito diferente. […] Estava acontecendo muita perseguição, 
despejo de trabalhador [...]..257

Em novembro de 1986, o jornal Pelejando noticiava uma das ameaças sofridas 
por Derli no mês anterior, informando que a intimidação chegou na forma de 
carta anônima direcionada “contra os companheiros Vanderli Pereira Pinheiro, 
Sebastião José Guedes e José Agostinho. Os dois primeiros são membros da 
diretoria do sindicato. O terceiro companheiro é sócio-fundador do sindicato.”258

Dentre as ameaças de morte sofridas por Derli, uma culminou em atentado, que 
ele diz ter sido encomendado pelo fazendeiro João Damacena, por conta de um 
processo movido por dois trabalhadores rurais vizinhos (Jenessi e João Bandoli). 
Conforme o sindicalista, o conflito se iniciou em 1987, porque João Damacena 
queria comprar um pedaço de terra desses vizinhos, que não concordaram com 
o negócio e, como represália, Damacena mandou fechar uma parte da estrada, 
impedindo o acesso às duas propriedades e também o escoamento da produ-
ção dos trabalhadores. Como Derli coordenava o sindicato, que representava os 
trabalhadores nos processos, era considerado uma ameaça. Em uma ocasião, 
foi agendada reunião do sindicato com os trabalhadores na capela da comuni-
dade de Córrego dos Pereira, mas João Damacena chegou mais cedo ao local, 
armado e acompanhado de familiares, o que fez com que o encontro fosse can-
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celado e transferido para outro local. Em represália, o fazendeiro teria mandado 
atear fogo em sua porteira e feito denúncia na polícia, alegando que teria sido 
ação dos sindicalistas. 

Em outras duas circunstâncias, Derli diz que andava de moto por estrada da 
região, quando uma camionete cruzou o caminho e o motorista jogou o veículo 
na direção da moto. Segundo ele, as perseguições não eram apenas de João 
Damacena, mas também de outros fazendeiros.

Por conta disso, paramos de andar de moto e tivemos que 
começar a andar de carro. Mas eles ficavam acompanhando a 
gente [...] e um dia atiraram contra nós, mas erraram o carro, 
não acertou ninguém. [...] Aí fizemos um manifesto [...], reu-
nimos umas 60 lideranças daqui, fizemos um documento, [...] 
e entregamos esse documento a todas as autoridades locais. 
[...] Antes disso, fazíamos ocorrência e era como se não fôs-
semos ninguém. A gente tinha uma [entrevista] coletiva em 
Belo Horizonte e isso saiu em todo o estado. Lá nós relatamos 
o que tinha acontecido. [...] Mandamos documento para a Bra-
sília e a Polícia Federal veio parar aqui [...], isso já em 89 [1989] 
ou 90 [1990]. Vieram quatro policiais federais me dar proteção 
e ficar aqui por 30 dias [...], quando perceberam que a realida-
de era concreta, eles mesmos pediram para ficar mais 30, e aí 
ficaram 60 [dias]. A partir dali as coisas mudaram.259

No Norte de Minas Gerais, o fundador e ex-presidente do STR de Bocaiúva, 
Juarez Teixeira Santana, também sofreu perseguição política. Em depoimento 
prestado durante audiência pública realizada em Montes Claros ele contou que 
foi ameaçado de morte pelos fazendeiros José Maria Caldeira Brant, José Maria 
Pimenta e Joaquim Veloso Filho, destacando que

[...] não foi só essa [ameaça], essa foi contra mim, [...] porque 
os fazendeiros, em toda região, agiam como se eles fossem, 
tivessem, realmente eles tinham essa carta branca da dita-
dura pra fazer isso, porque até hoje a gente não viu, e muito 
menos naquela época, via algum fazendeiro desses sendo 
punido ou sendo preso.260

O trabalhador rural Antônio Inácio Corrêa, ex-dirigente do Sindicato de Januária, 
se recorda da perseguição aos trabalhadores e ao Sindicato: “Quando havia um 
congresso, um seminário, […] a Polícia chegava lá. […] Chegava perguntando, 
vocês vão nesse seminário? Nesse congresso? Vamos. Quantas pessoas? 
Quem é que vai? Vocês vão tratar lá de quê?”261 Conforme a sua vivência, 
Antônio Inácio vê que o golpe militar “fez foi o seguinte, apoiou os corruptos. 
Os donos das grandes fazendas. Apoiou, passaram tudo para lá e eles foram 
perseguir foi sindicato, foi trabalhador, não é?”262 
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As perseguições atingiram trabalhadores rurais no dia a dia de resistência e luta 
por direitos. Conforme documentação coletada no Cedefes e na CPT-MG, pri-
sões ilegais e arbitrárias, torturas e espancamentos eram práticas recorrentes 
diante dos interesses de grileiros em expulsar camponeses da terra e também 
das reivindicações por direitos trabalhistas. No dia 29/08/1979, por exemplo, a 
trabalhadora rural Daria Conceição Guimarães e seus familiares foram tortura-
dos por policiais de Braúnas, no Vale do Rio Doce, por dois oficiais de justiça e 
por três jagunços que trabalhavam a mando do fazendeiro Gil Vieira Terra. Alge-
mados, os seis membros da família sofreram agressões com fuzis, pontapés e 
cacetadas a fim de abandonarem as terras. Tobias Pereira Guimarães, filho de 
Daria que tinha menos de 18 anos, e seu sobrinho Divino José Guimarães so-
freram as maiores agressões, o que levou Daria a pedir a Gil que não matasse o 
filho. Em resposta, o fazendeiro afirmou: “não posso fazer nada para a senhora, 
é ordem do juiz bater até matar.” A família ficou cinco horas algemada e foi 
obrigada a andar três quilômetros até a cidade de Guanhães, onde todos foram 
levados à cadeia e ficaram presos. Ao final, Gil e um sargento disseram para 

eles que os poupariam desta vez, mas que não ficariam vivos caso voltassem.263 

Já em Itacarambi, no Norte de Minas, a lavradora Ernestina Ferreira de Souza 

foi presa e espancada em 11/02/1986, pelo delegado regional Antônio Reis que 

agiu a mando do grileiro José Ferreira do Nascimento que pretendia se apropriar 

das terras de Ernestina e de sua família.264 Numa carta escrita pela CPT265, cons-

ta denúncia de prisão arbitrária de trabalhador rural sem-terra em Bonfinópolis 

de Minas, cidade localizada no Noroeste do estado. Mozar Dias Vieira foi preso 

no dia 05/03/1985 e torturado:

[Mozar] se encontrava em sua residência, quando foi abor-
dado por dois policiais (um fardado e outro à paisana), convi-
dando o Sr. Mozar a comparecer na delegacia de Natalândia, 
distrito de Bonfinópolis de Minas, dizendo que o Cabo Divino 
queria conversar com ele. Ao chegar à delegacia, recebeu voz 
de prisão sem alegação de motivo. O trabalhador não reagiu 
e mesmo assim foi colocado numa cela de 2 x 2,5m. Tiraram 
sua roupa e o cabo jogou água no cimento onde o trabalhador 
devia ficar. Tirou a comida trazida pela família de Mozar, que 
na sua presença era entregue, mas quando sua mulher saía, 
o cabo tirava e dava para os cachorros. Não lhe deram nem 
água para beber. Mozar tomava água da caixinha do vaso sa-
nitário. Ficou preso 54 horas sem comer e nem beber nada. 
Além disso, foi espancado pelo cabo e ameaçado de morte, 
caso procurasse justiça. O cabo ameaçou também as teste-
munhas que viram o fato.[…] Esse fato é consequência de 
uma luta pelos direitos do trabalhador rural sem-terra.266
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Estes são somente alguns dos muitos casos e indícios de perseguições e vio-
lências arbitrárias localizadas nos depoimentos e documentos pesquisados. No 
que tange à ação da Ruralminas, André Montalvão afirma que: 

E, no caso, por exemplo, da Ruralminas era pior ainda por-
que[…] havia uma concentração muito forte de terras devo-
lutas onde a grande maioria dos trabalhadores que ali morava 
e trabalhava, que eram os chamados posseiro, é… Não havia 
o menor respeito dos órgãos de Estado por eles. O sistema, 
ele era horrível, as empresas ou os grandes latifundiários, 
eles expulsavam os trabalhador da terra, queimava os seus 
barracos, mandava medir as terras, entrava com requerimen-
to na Ruralminas para titulação e regularização da terra e a 
Ruralminas publicava um edital dando um prazo de 30 dias 
para que alguma pessoa interessada se manifestasse contrá-
rio. Isso era publicado no Diário Oficial do Estado, você ima-
gina o trabalhador analfabeto que não tinha nem vale, como 
que ele ia saber que tinha alguma coisa publicada no Diário 
Oficial do Estado.[…] E aí o que o Estado fez, foi legalizando 
terra pros fazendeiro, pros latifundiário, legalizando terra pras 
empresas plantar eucalipto.267

Afrânio Oliveira e Silva completa que em situações de expulsão de terra o juiz 
concedia uma liminar para despejar as pessoas e após o despejo tudo que exis-
tia no local era destruído, principalmente casas e plantações. 268

Segundo documentos obtidos no acervo da Coseg, a “invasão de terras” por 
posseiros apoiados pela Fetaemg ou por sindicatos, representava um problema à 
ordem que exigia repressão policial. Por outro lado, os atos de expulsões de pos-
seiros promovidos por fazendeiros eram encaixados em situações de “tensão so-
cial”, apenas com o registro sobre o ocorrido. Predominava a atribuição do termo 
“invasão de terras” aos posseiros que eram, então, transformados em invasores, 
sendo seus apoiadores vistos como agitadores que insuflavam conflitos de terra.

No dia 07/01/1984, a Ruralminas solicitou em ofício à Coseg: 

Tendo em vista que pessoas instigadas por agitadores es-
tão invadindo terras pertencentes a Ruralminas e também 
de particulares, na localidade de Gado Bravo, vimos solicitar 
as devidas providências policiais para que o problema seja 
resolvido.269 

Embora a Ruralminas afirmasse à Coseg que os invasores não eram colonos ou 
posseiros, o interrogatório de pessoas que foram identificadas como “lideran-
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ças da invasão”, revela a situação que levou às duas tentativas de ocupação das 
terras da Ruralminas Beta em Gado Bravo, município de Manga em 1984. Um 
dos interrogados, Sebastião Marcelo de Souza esclarece:

[...] que, não possui terra em lugar nenhum; — que traba-
lha em fazenda alheia, mexendo com carvoeira, sendo que 
mora há dez anos naquela região; — que, quando o decla-
rante soube que [...] a Ruralminas, estava distribuindo terras 
naquela região, foi um dos primeiros a se inscrever como 
candidato a aquisição de uma gleba;- que, até o presente o 
declarante não recebeu nenhuma resposta da Ruralminas [...] 
que, o chefe da Ruralminas, Dr. João tem dividido as terras 
referidas, para pessoas de seu próprio interesse, ou sejam: 
policiais militares de Jaíba e Otinolândia, em sua maioria, fun-
cionários da Ruralminas, fazendeiros, comerciantes e outras 
pessoas, contudo existem inúmeras pessoas que inscreve-
ram inicialmente e são necessitadas e nada receberam.270

Após a retirada de mais de 50 “invasores” por policiais e uma investigação 
voltada para os atos de invasão de terras e a possibilidade de participação da 
Fetaemg, a Coseg concluiu: 

A maioria foi unânime em suas alegações, dizendo que o 
principal motivo que os levaram a agirem foi a delonga em se-
rem atendidos no Escritório da Ruralminas; todos estavam já 
conscientizados para assim proceder, orientados que foram 
pelos dois elementos da FETAEMG [Luiz Antonio Chaves e 
Ciciliano Gonçalves de Matos] Percebe-se que, atrás deste 
movimento, tem algum cérebro manipulando a massa que ali 
sempre morou e sempre foi pacífica, desde que, com raras 
exceções não são posseiros e sim, querem terras agora; não 
estão reivindicando terras que perderam e, sim, terras que o 
Governo prometeu.271

A história destes “invasores” compõe um conjunto de indícios de que a Rural-
minas atuou a favor da legitimação de terras para latifundiários em detrimento 
de trabalhadores rurais, além de contribuir para amplas práticas de grilagem. Em 
decorrência dessa linha de ação da Ruralminas, responsável pelas terras devolu-
tas, muitos camponeses que lutavam pela terra foram ameaçados, presos e per-
seguidos. Em depoimento prestado à Covemg, Jafete Abrahão, ex-diretor geral 
da Ruralminas e da Delegacia Regional do INCRA de Minas Gerais, reconheceu 
que a Ruralminas não tinha uma cultura interna de atenção aos posseiros afeta-
dos em processos de legitimação de terras até os anos 1980. Ele confirmou, ain-

da, que esquemas de grilagem faziam uso de processos legais da Ruralminas:
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Com a conivência legal da Ruralminas, que ela tinha autori-
dade para fazer isso. Ela era a única arrecadadora de terras 
devolutas do Estado de Minas Gerais. Então, o cara vinha, de-
clarava que aquela terra era devoluta. Se era uma área gran-
de, como que você arrecadada? Você pega essa área, faz o 
edital [...] aí o pessoal vai lá, tem que comprovar a proprieda-
de. A posse, não. Tem que comprovar a propriedade, posse 
eles nem levam em consideração pra isso. [...] Então, tinha 
isso, aqui, a área. Fazia a ação discriminatória. [...] O interesse 
não era arrecadar terra para posseiro, para trabalhador, não. 
[...] Atrás de cada ação dessas, havia o pedido de um grupo 
que queria aquela terra. [...] De um latifundiário.

[...] Então, ia uma comissão para lá, da Ruralminas, para re-
ceber a documentação [na ação discriminatória]. Então, ele 
chama todo mundo aqui que tá envolvido nisso, ele chama 
para os caras provar a propriedade.272

Com uma perspectiva de vivência camponesa no Norte de Minas, José Alagoa-

no sustenta que:

naquela época tinha um órgão muito perverso, que foi o ór-
gão mais perverso de Minas Gerais, que eu considero, que 
foi a Ruralminas. Ela, na época dos anos 70 [1970], ela se 
juntou aos grandes doutores de Belo Horizonte e tomaram 
as terra, demarcou as terra dos pequeno latifundiário, dos 
pequeno agricultor rural que tinha, pros latifundiário [...] a Ru-
ralminas tomou as terra, passou pros fazendeiro, oprimiu o 
povo, a Polícia Militar não atendia nenhum registro de que os 
fazendeiro tava matando as criação nossa, tudo, porque era 
regime, né? Já era regime. Até nos anos 70 [1970], 80 [1980] 
existiu isso. Os fazendeiro tomou as terra e tudo.273

A partir desses relatos é possível afirmar que o regime ditatorial impactou a 

vida dos camponeses, de seus apoiadores e também suas tentativas de orga-

nização. A repressão teve diversas faces e estratégias. O Estado participou e 

promoveu violências sistemáticas contra camponeses e seus apoiadores que 

não consistem em acontecimentos pontuais. A seguir, serão tratados dois casos 

emblemáticos de perseguição a camponeses, como forma de demonstrar a va-

riedade de formas de atuação dos agentes do Estado e a dificuldade de acesso à 

Justiça pelos trabalhadores rurais. Suas histórias de resistência são exemplares 

do cenário de escassez de recursos, desigualdade social, e do medo da guerrilha 

agrária, que justificou o uso desproporcional de forças policiais do Estado.
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Saluzinho: um mito da resistência 
A região de Serra Azul (ou Serra do Gato), em Varzelândia, transformou-se em 
palco de um caso emblemático de perseguição, cujo personagem central foi o 
posseiro Salustiano Gomes Ferreira, conhecido como Saluzinho. Nascido nesse 
mesmo município em 1917, mas tendo vivido 19 anos no Paraná274 – para onde 
se mudou com 16 anos de idade em busca da promessa de terras devolutas 
e férteis –, Saluzinho havia retornado ao Norte de Minas na década de 1960 e 
sabia da expulsão de outros posseiros na região.

Voltou para a região de origem para assumir a posse que pertencia ao seu pai. 
Em 17/11/1967, a mando do fazendeiro Oswaldo Alves Antunes, pistoleiros e 
policiais militares à paisana foram à casa de Saluzinho no intuito de expulsá-lo 
da área. Chegaram fortemente armados, desencadeando um tiroteio no qual, 
segundo a denúncia275 da promotoria, João Gonçalves Ruas (João Brejeiro), fun-
cionário do fazendeiro, e também um PM, Luiz Barral, ficaram feridos. Por conta 
desse episódio, Saluzinho passou a ser tratado e perseguido como “bandido 
de alta periculosidade” e transformado em mito pelos moradores do Norte de 
Minas, que acreditavam na extrema coragem e agressividade de Saluzinho, por 
ter sido capaz de resistir sozinho com uma espingarda velha à violência do grupo 
armado incumbido de expulsar os posseiros da região.

Em depoimento à Covemg, o ex-assessor sindical da Fetaemg Luiz Antonio 
Chaves, que conheceu Saluzinho, diz que soube de sua história por meio de 
uma música do Grupo Agreste, em Montes Claros.

Figura 11 - Saluzinho. Fonte: Foto cedida por Wagner Gomes.
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Nessa banda tinha um percussionista que chamava Zé 
Chorró, [...] e ele me falou sobre Saluzinho, e eles gravaram 
uma música sobre Saluzinho. Só que, para ele, Saluzinho já 
estava morto [...]. E aí eu passei a perceber que a reação das 
pessoas com relação a Saluzinho era terrível. Para a maioria, 
Saluzinho era um homem muito perigoso, um bandido. Eu 
lembro-me que as mães até brincavam com os filhos dessa 
forma: “ô, meu filho, vai pra dentro” – à noite, né? “Sai da 
rua, sai da rua, que Saluzinho vem aí, Saluzinho vem aí!”276

Tal crença na periculosidade de Saluzinho se deve especialmente a dois fatores. 

O primeiro é que, prevendo retaliação após ter enfrentado os que ameaçavam 

despejá-lo, ele fugiu e se alojou em uma gruta nas proximidades de Serra Azul, 

levando uma garrucha, um revólver calibre 38 que um dos agressores deixou 

cair ao ser atingido e uma cabaça de água, tendo sua fuga mobilizado uma me-

gaoperação policial de busca. E o segundo se deve às narrativas criadas na 

ocasião para justificar a violência policial e a retaliação pelo fato de um PM e um 

jagunço terem sido atingidos no embate.

Em 22/11/1967, o jornal O Estado de S. Paulo estampava na página 5: “Invasor 

de terras é cercado pela polícia”. Reforçando apenas a versão oficial, a notícia 

informava que Saluzinho estaria armado com “três espingardas de carregar pela 

boca, uma pistola, um revólver e várias facas” e resistia ao cerco feito por 15 

PMs por pelo menos três dias escondido na gruta. Tanto na edição do dia 22 

quanto na do dia 24, o jornal277 tratou Saluzinho como“comandante da invasão 

de terra em Minas” e “um homem muito perigoso”. A narrativa oficial, confor-

me relatado pelo veículo, foi construída temendo que a resistência de Saluzinho 
estimulasse mais conflitos por terra na região, devido à proximidade com o Vale 
do Rio Jaíba e o distrito de Cachoeirinha, localidades que tinham histórico de de-
sapropriações e luta por terra. A notícia do dia 22 ainda afirmava que o delegado 
de Montes Claros considerava as invasões de terra como subversão e acreditava 
que após a prisão de Saluzinho a situação poderia ser “inteiramente esclarecida, 
afastando-se a possibilidade de surgimento de novos focos de subversão”.278

Antes de localizarem a gruta onde Saluzinho se refugiou, policiais militares – 
desta vez fardados, em grande número e fortemente armados – voltaram ao 
local onde o posseiro vivia, prendendo e agredindo posseiros das imediações, 
dentre eles a mulher e os filhos de Saluzinho. Os policiais queriam que eles 
indicassem o local onde o posseiro estava escondido. Segundo Saluzinho, em 
depoimento a Luiz Chaves, sua esposa foi torturada e faleceu em decorrência 
das agressões.279
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Ele [Saluzinho] não teve dúvida em falar que a esposa dele 
morreu jovem, 42 anos de idade, a Dúlcia280, ela morreu em 
função das torturas que ela sofreu. Ele deu até o nome do 
médico, Dr. Pedro Santos, de Januária, que teria atendido ela 
antes dela falecer e teria constatado que ela teve ferimen-
tos graves em função da tortura na casa dela. E o outro filho 
morreu, ele não soube dizer por que, mas parece que morreu 
enquanto ele [Saluzinho] estava preso ainda aqui em Belo Ho-
rizonte, no DOPS.281 

Conforme relato da esposa de Saluzinho ao jornal Diário de Montes Claros, 

publicado em 05/12/1967, o marido pediu a ela que fugisse com os filhos para 

a casa de Marçal, um tio de Dúlcia [ou Dulce], temendo represálias à família. 

Segundo ela, ainda assim os policiais os encontraram e levaram de volta ao 

rancho que ela vivia com o marido, torturando Marçal em um pau de arara 

e ela com palmatória improvisada, em busca do paradeiro de Saluzinho. “O 

sargento pegou uma tábua de bater sabão, me chamou de sem-vergonha, 

ladrona e criminosa e bateu muitos bolos em minha mão. [...] No outro dia, eles 

vieram outra vez, Jerônimo282 também”283. Dúlcia relatou aos jornalistas que, 

da segunda vez, apanhou o dia inteiro e que um dos policiais tocou seu corpo e 

disse que mataria seu marido e ficaria no lugar dele. Ela disse ainda que só não 

contaria mais sobre as violações que sofreu, pois ficava “avexada”. 

Em entrevista à Rede Brasil Atual284 em 2016, o filho mais novo de Saluzinho, 

Daniel Gomes Ferreira, contou que a mãe também teve os seios queimados 

pelos torturadores e disse acreditar que ela tenha morrido em decorrência das 

torturas sofridas enquanto o pai estava na gruta.

Na ocasião, os policiais se dirigiram para a gruta em que Saluzinho se escondia 

e atiraram contra o posseiro, que revidou atingindo outro policial. Saluzinho sur-

preendentemente resistiu naquele local contra o grande contingente policial. Os 

policiais tentaram incendiar a gruta com gasolina e, em seguida, usaram dinami-

te visando desmoroná-la. Apesar de ficar surdo, Saluzinho resistiu. Um comando 

especial do DOPS, com 40 homens, levou um lançador de bombas de gás, que 

foi utilizado várias vezes contra o posseiro, também sem sucesso. A resistên-

cia diante de um aparato tão desproporcional chamava a atenção da imprensa 

nacional, obrigando que fosse realizada uma negociação para que ele se entre-

gasse vivo, o que finalmente ocorreu depois de cinco dias de enfrentamento.285

Segundo Luiz Chaves, após se entregar, Saluzinho foi colocado pela polícia na 

caçamba de um caminhão, que circulou por Montes Claros, exibindo-o como 
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um troféu. A polícia divulgava que havia prendido o maior bandido da história do 
Norte de Minas.286

Saluzinho passou por várias prisões, visto que ninguém queria receber um 
“bandido tão perigoso”. Ele esteve, inclusive, como preso político no DOPS287 
de Belo Horizonte, onde conheceu integrantes de organizações e movimentos 
sociais contra a ditadura e aprendeu a ler com eles. Costumava se referir ao 
“Grande Sertão: Veredas”, de Guimarães Rosa, como espécie de narrativa de 
sua história pessoal. 

Apesar de Saluzinho só ter conhecido os integrantes de grupos como a AP 

durante a prisão, seu nome é relacionado em documentos do DOPS/MG numa 

tentativa de vincular sua atuação aos movimentos de esquerda contrários à di-

tadura.288 Entretanto, em um Inquérito Policial Militar destinado a investigar as 

atividades subversivas da AP, Saluzinho é citado como “homem bastante traba-

lhador, estimado e respeitado entre os habitantes daquela região”, num esforço 

de tentar atrelar a imagem do posseiro à de liderança na região que teria sido 

usada pelas organizações políticas.289

Carlos Melgaço Valadares, integrante da Covemg e membro da AP na época, 

narrou suas impressões sobre Saluzinho no período em que estiveram no DOPS, 

em 1969, o que ajuda a compreender as motivações da resistência do posseiro:

Ele não confiava em polícia. Quem tentou [Saluzinho] atacar 
no Paraná foram policiais e jagunços. A mesma coisa no Norte 
de Minas. Ele não tinha confiança em polícia, tanto que a re-
sistência dele foi maior porque ele sabia que se saísse [da gru-
ta], ia ser assassinado, então ele batalhou para ter um proces-
so de negociação, para poder não morrer ali. Quer dizer que 
ele também tinha consciência e que ali era desproporcional. 290

Nessa interação, Melgaço pôde perceber também que, quando Saluzinho afir-

mava recorrentemente que o “latifúndio é o diabo”, não estava se referindo 

apenas a um conflito ou latifundiário específico, mas a uma identidade mais 

ampla, um grupo, uma força econômica e política que atacava os direitos dos 

posseiros.291

Saluzinho já estava preso e depois foi considerado preso po-
lítico, é raro um camponês ser incluso na Lei de Seguran-
ça Nacional. No caso aí, ele foi incluso na Lei de Segurança 
Nacional, e esteve preso aqui no DOPS e aí foi quando eu 
o conheci pessoalmente; eu conhecia a história dele, mas 



R
el

at
ór

io
 d

a 
C

om
is

sã
o 

da
 V

er
da

de
 e

m
 M

in
as

 G
er

ai
s

110

o conheci pessoalmente [...]. Ele era um cara muito calado. 
Era uma pessoa extremamente sensível e solidária dentro da 
prisão. E a consciência dele era contra o latifúndio. Quer dizer 
que, isso aí, esse negócio da afirmação de que o latifundiário 
é o diabo, já mostra que é uma coisa mais geral, não era só 
uma coisa… individual.292

Ainda que em janeiro de 1968 o juiz-auditor da 4ª Circunscrição Judiciária Mi-
litar, Antônio Arruda Marques, tenha remetido os autos para a comarca de 
Manga, por considerar a Justiça Militar “incompetente para o dito proces-
so”293, Saluzinho permaneceu como preso político no DOPS e respondendo 
a processos distintos na Justiça comum – um na comarca de Manga e outro 
na comarca de São João da Ponte294, sendo o primeiro referente ao fato de 
ter resistido na gruta e atirado contra os policiais – atingindo um deles –, e o 
segundo à tentativa de homicídio contra o policial Luiz Barral e o funcionário 
de Oswaldo Alves Antunes, quando agiu em legítima defesa durante a invasão 
de sua residência. 

Além das prisões e maus-tratos, Saluzinho sofreu também uma forte campanha 
difamatória durante muitos anos, principalmente pelas veiculações de O jornal 
de Montes Claros, cujo diretor e proprietário era Oswaldo Alves Antunes, o 
mesmo fazendeiro que tentou expulsá-lo. 

No texto de memórias “Sons do Entardecer”295, Oswaldo Antunes conta sua 
versão dos fatos afirmando que tudo começou “quando, na primeira vez, o mé-
dico Pedro Santos foi candidato a prefeito [de Montes Claros], ofereceu ao O 
Jornal, como garantia por elaboração e publicação de propaganda de campanha, 
um sítio próximo à cidade”. Tal sítio foi trocado posteriormente por uma gleba 
na região da Jaíba, que era fruto de grilagem e composta por terras devolutas 
– que o fazendeiro dizia desconhecer à época, por ter feito o negócio “às es-
curas”. Conforme Oswaldo Antunes “a propriedade dessa terra posseada, o 
advogado regularizou depois, com nova compra, junto a Ruralminas”. 

A parcela ocupada por posseiros, incluindo Saluzinho, era um problema para 
o fazendeiro e dono de jornal, que acionou com sua influência a Polícia Civil, 
na tentativa de expulsar os posseiros. No texto ele confirma ter procurado o 
delegado especial e coronel reformado Atílio Fallieri e cobrado uma atitude em 
relação à Saluzinho, que havia informado ao seu funcionário Jerônimo Mendes 
dos Santos que não sairia das terras nem aceitaria que a cercassem. Por isso, 
foi criada a versão de que Saluzinho seria um líder violento do movimento cam-
ponês, que poderia estimular a revolta de outros posseiros. 
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Como o próprio Oswaldo Antunes destacou: “era início da ditadura militar e o 
receio de guerrilhas estava à flor da pele nas Forças Armadas. [...] O Exército to-
mou conhecimento da suposta guerrilha [...] e mandou o Serviço de Inteligência 
acompanhar e relatar os fatos.” Tal paranoia alimentava o temor em relação à 
possibilidade de desenvolvimento de guerrilhas no campo e servia para justificar 
os atos de violência praticados. Justificativa que recebia apoio dos veículos de 
comunicação conservadores. De acordo com Campos,

O jornal de Montes Claros foi largamente utilizado, de uma 
maneira imoral, veiculando notícias solertes para confun-
dir a opinião pública, na tentativa de transformar Saluzinho 
num endemoniado, num ser odioso e comunista, empu-
nhando uma bandeira destinada a transformar a República 
numa ditadura marxista.296

O posseiro foi taxado como comunista, invasor de terras, uma fera, assassino 
incontrolável que teria prazer em matar. Assim, foi fortemente estigmatizado, 
o que dificultou sua vida naquela sociedade e o obrigou, após sair da prisão, 
a morar e trabalhar de forma precária e instável pelo resto da vida. Na re-
gião de Itacarambi, percorreu algumas posses, chegou a voltar a produzir, foi 
novamente expulso e preso. Posteriormente, um advogado chamado Aristeu 
conseguiu por meio de habeas corpus a soltura de Saluzinho.297 Por muitos 
anos, o posseiro permaneceu quase completamente isolado, sem deixar ves-
tígios sobre seu paradeiro, o que levou grande parte da população da região a 
acreditar que ele havia falecido na década de 1970. Porém, Luiz Chaves narrou 
como o encontrou:

Eu saí rodando, levei muitos dias, até meses procurando. 
Cada um informava uma coisa [...]. Até que consegui um dia, 
em Itacarambi, numa luta dos Xakriabá, me informaram so-
bre Saluzinho. Saluzinho morava no Fabião, fica onde hoje é 
o Parque Peruaçu [Januária/MG] [...]. Pegamos uma estrada 
no sentido das cavernas do Peruaçu, estrada muito íngreme, 
ruim. Chegamos até onde deu para ir com o Fiat, seguimos 
a pé [...]. Encontrei um ranchinho numa cava de rocha. Gritei 
por Saluzinho e ninguém... De repente uma senhora abriu a 
porta, morrendo de medo também, querendo saber quem 
eu era [...] Até que ele [Saluzinho] apareceu de dentro do 
barraco. Aí eu sentei lá, fiz uma longa entrevista com ele e 
posteriormente, eu trouxe ele pra Montes Claros, apresentei 
ele à cidade de Montes Claros [...].Toda vez que eu fazia uma 
reunião com trabalhador, eu levava Saluzinho. [...] A função 
dele era retirar madeira, mourões de cerca, e vendia para fa-
zendeiros [...]. Numa miséria absoluta.298
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O caso de Saluzinho é exemplar de como fazendeiros atuavam em conjunto 
com as forças policiais e com o respaldo do Estado para ameaçar, perseguir, ex-
pulsar e até matar os camponeses que se colocassem no caminho. O fato de os 
policiais terem chegado a sua residência à paisana, acompanhados de jagunços, 
sem qualquer intimação ou mandado judicial, representa violação de direitos re-
corrente naquele período. Posteriormente, a prisão preventiva e a acusação de 
crime de natureza político-militar, o que foi posteriormente desconsiderado pela 
Justiça Militar, também podem ser questionadas e demonstram como o regime 
autoritário procedia com os cidadãos que imaginava representar qualquer tipo 
de resistência, ainda que eles sequer tivessem dimensão do cenário político em 
questão. A violência imposta a ele enquanto preso e a seus familiares, enqua-
dra-se ainda como grave violação de direitos humanos. Sobre a acusação dos 
crimes que teria cometido em Serra Azul, Saluzinho foi absolvido pelo júri popu-
lar.299 Ainda assim, conforme o advogado Flávio Antônio Carneiro de Carvalho 
atesta em um dos pedidos de habeas corpus encaminhado ao TJ-MG300, já teria 
cumprido a possível pena pelos anos que passou preso. 

Apesar da luta de Saluzinho ser reconhecida por alguns integrantes de organiza-
ções, movimentos sociais e trabalhadores rurais, sua imagem na região não foi 
recuperada, o que, somado à forte perseguição policial, obrigou-o a viver recluso 
por mais de uma década. Saluzinho faleceu no ano 1990 em Itacarambi, sem 
qualquer terra, explorado por fazendeiros e passando privações. 

A partir das informações contidas em documentos, testemunhos e bibliografia, 
é possível afirmar que as violações sofridas por Saluzinho e sua família foram 
praticadas por agentes privados e públicos, sendo fruto também da omissão e 
conivência do Estado. Apesar dos indícios encontrados e dos relatos, a Covemg 
não conseguiu localizar documentos que possibilitem comprovar que a segunda 
esposa de Saluzinho, Dúlcia Gonçalves de Araujo [nome que também aparece 
comoDulce Gonçalves Pereira], tenha morrido em decorrência das sequelas dei-
xadas pela tortura. (ver página 165)

Dona Geralda resiste: a repressão na Fazenda Menino
Outro caso de perseguição, que envolve também prisão arbitrária e monito-
ramento pelos serviços de informação da ditadura, foi o de Geralda de Brito 
Oliveira, conhecida como Dona Geralda, nascida em 27/05/1941. As violações 
ocorreram na região de Arinos, no Noroeste de Minas Gerais, onde ela vivia com 
a família humilde de trabalhadores rurais. Mesmo sem instrução formal, Dona 
Geralda trabalhava como professora rural desde 1969, lecionando para crianças 
da comunidade em uma escolinha localizada na Fazenda Menino. 
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A fazenda pertencia ao alemão Max Hermann301, que a adquiriu em 1955. No 
ano seguinte, Hermann encomendou a Oscar Niemeyer um projeto para a cons-
trução de uma cidade302, denominada Marina, nome de sua esposa, no local 
onde estava situada a propriedade. Segundo informações de reportagem espe-
cial do jornal Estado de Minas, a construção era:

113

Figura 12 – Dona Geralda em 2017. Fonte: Arquivo pessoal.
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projetada para ocupar os 90 mil hectares da Fazenda Menino 
– quase três vezes a área de Belo Horizonte –, a planta ge-
ral era dividida entre Cidade Marina e Colônia Agropecuária, 
com terrenos a partir de 20 hectares. As vendas ficariam por 
conta da Colonizadora Agrícola e Urbanizadora S/A (Causa), 
sociedade formada em 1956 sob a liderança do empresário 
Max Hermann, que fez fortuna no ramo de importação e ex-
portação no Rio.303

Hermann vivia na Guanabara (hoje Rio de Janeiro) e Dona Geralda tinha como 
função cuidar da fazenda, sendo, portanto, trabalhadora assalariada. Cerca de 
320 famílias de posseiros ocupavam parte das terras, que abrangiam 18.500 
alqueires, entre os municípios de Arinos e São Francisco. Por suspeitas de que 
Hermann fosse ligado aos movimentos de esquerda e receio institucional de 
que pudesse utilizar a Fazenda Menino para estimular a ação política dos cam-
poneses, devido aos conflitos agrários que se intensificavam em Minas Gerais, 
ele passou a ser investigado pelos órgãos de segurança, assim como quem o 
cercava, o que era o caso de Dona Geralda.

Conforme documento304 da agência do Serviço Nacional de Informações (SNI) 
em Belo Horizonte, a Operação Vasculhamento foi desencadeada em 1972, 
“com o fito de investigar, ‘in loco’, as suspeitas” de prática de “movimentação 
de subversivos” na Fazenda Menino. Coordenada pela Coseg, com a participa-
ção de integrantes do DOI/4ª Brigada de Infantaria, do DOPS-MG e da PM, a 
operação foi motivada na tentativa de comprovar as atividades “subversivas” de 
Max Hermann e José Lopes de Almeida, dirigentes da empresa Causa, sediada 
no então estado da Guanabara. Segundo o mesmo documento, Hermann era 
“militante comunista de alto nível, tendo ligação direta com o MCI [Movimento 
Comunista Internacional]”. 

Ainda que o relatório da própria operação informe sobre a improcedência das 
suspeitas relativas ao uso da Fazenda Menino por grupos de esquerda, cons-
tata-se que o local foi palco de detenção ilegal e arbitrária de Dona Geralda, 
bem como de violações a sua família. Em depoimento à Covemg, ela diz ter 
ficado por dias presa na fazenda, sem poder sair, sendo interrogada, ameaçada 
e sofrendo tortura psicológica. Na ocasião, Dona Geralda tinha sete filhos, que 
foram afastados do convívio com a mãe e encaminhados à casa da avó (mãe de 
Geralda) até o fim das investigações. Ela se recorda que dezenas de policiais se 
dirigiram à Fazenda Menino, que ficou sob vigilância por um período.

A professora rural diz que as perseguições começaram quando o então prefeito 
de Arinos, por discordar que as crianças estudassem na fazenda, a denunciou 
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“por comunismo”. “Na época eu nem sabia o que era comunismo, e até hoje 
não sei”, revela com simplicidade em depoimento à Covemg.305 Durante as 
investigações, ela foi informada de que não poderia deixar a fazenda e que re-
ceberia, mensalmente ou quinzenalmente, “visita” de policiais: “eles vinham e 
apontavam as armas em mim. [...] Era para mim dar conta do meu patrão e das 
coisas que aconteciam na fazenda.”306 

Dona Geralda não sabe precisar quem eram os policiais e militares que estive-
ram na fazenda, mas o documento do SNI informa que além da ação da Coseg, 
DOPS/MG e Polícia Militar, o local também era investigado desde 1971 pela 
Polícia Federal, por determinação de um delegado lotado em Brasília.307

Carta308 do major da PM Rubens José Ferreira ao tenente-coronel que comanda-
va a E-2 da 4ª Brigada de Infantaria informa que ele realizou investigação sigilosa 
na região no período de junho e julho de 1972, por determinação do superior, 
para verificar se a fazenda vinha sendo usada por “terroristas”. Conforme o re-
lato, havia em Minas Gerais na época “bolsões terroristas em áreas escolhidas 
por Marighella [Carlos Marighella]”, como em Governador Valadares, Januária, 
Manga, Montes Claros, Teófilo Otoni, Unaí, entre outras. Cabe destacar que 
essas foram justamente as regiões onde a Covemg verificou terem ocorrido 
alguns dos conflitos e algumas das perseguições mais emblemáticos. 

Ainda segundo o major, quando Marighella foi morto em 1969, foram apreendi-
dos documentos e anotações, e em um desses materiais constava menção a 
regiões que poderiam ser alvo do “plano de agitação”. Suspeitava-se, inclusive, 
que Marighella tivesse dormido por uma noite na Fazenda Menino, fazendo uso 
do codinome Dr. Duarte. Foi determinado então que essas áreas e possíveis 
líderes nas comunidades passassem a ser investigados. 

Em 25/11/1969, o jornal Diário da Tarde já havia anunciado em manchete de pá-
gina: “O DOPS mostrando o terrorismo”. A matéria dizia haver “informações 
de que participantes do grupo do ex-deputado comunista Carlos [Marighella] 
teriam se infiltrado pela fronteira de Minas Gerais, procurando contatos no 
norte e no nordeste”, o que teria justificado o emprego de violência policial 
visando “desmanchar possíveis focos de guerrilhas rurais”.309 A notícia indica 
que, ainda que a Operação Vasculhamento tenha sido desencadeada em 1972, 
Minas Gerais já era monitorada pelas forças de segurança (e alvo de sua vio-
lência) ao menos desde 1969.

Desse modo, as regiões de Arinos, São Francisco e Unaí passaram a fazer par-

te formalmente da rota de repressão da ditadura. E também por essa razão o 
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nome de Geralda foi incorporado aos documentos do SNI.310 Ainda no relato 
do major da PM Rubens José Ferreira, Geralda começou a administrar a Fazen-
da Menino em 1969, sucedendo dois administradores anteriores (Clarimundo 
e Adão), visto que o proprietário “parece nunca ter dado muita importância ao 
aproveitamento agropecuário do latifúndio.”311 Clarimundo afirmou aos investi-
gadores que recebia orientação de Hermann para não cobrar qualquer valor “da 
‘pobreza’ (meeiros, posseiros, agregados, arrendatários)” que vivia no local, e 
Dona Geralda informou que ele distribuía roupas e medicamentos, fato que cau-
sou estranhamento ao policial, que considerava tal comportamento incomum 
aos fazendeiros. 

Os investigadores também tentam relacionar no relatório do SNI a possível re-

lação entre Hermann e Marighella, afirmando que, após a morte deste, aquele 

passou a frequentar menos a Fazenda Menino. Suspeitava-se que a área tivesse 

sido vendida ou cedida a Marighella, ainda que o documento aponte não haver 

sinal “de sua utilização recente por terroristas.”312 Em outro relatório313, com 

data de 20/07/1972, major Rubens José Ferreira explica ao comando da Opera-

ção Vasculhamento que não localizou na Fazenda Menino armamento, munição 

ou indícios de “utilização por pessoas estranhas” após novembro de 1969 (refe-

rência à data de morte de Marighella). Ele afirma que:

As investigações realizadas sobre a administradora 
GERALDA ANTÔNIO DE BRITO [Geralda de Brito Oliveira] e 
seu tio JERÔNIMO FRANCISCO DE BRITO não levantaram 
suas [sic] cumplicidade com a subversão. Tudo indica que 
os dois apenas ajudaram Max [Hermann] na qualidade de 
pessoas humildes e necessitadas, tendo, inclusive sido por 
êle exploradas.314

Mesmo assim, recomenda “estudo especial” sobre Dona Geralda e seu tio, 

Jerônimo, “por serem considerados comunistas e terem ligação com Max”. 

Afirma ainda que estaria bem caracterizada a “presença de pessoas suspeitas 

de subversão na fazenda, no período de 1968 a 1969.”315

Dona Geralda diz que os policiais a intimidaram e ameaçaram de morte: 

Um dia disseram que era para eu tomar banho, porque era 
o dia da minha morte, que eu ia morrer às 19h. [...] Tinha 
que tomar banho para morrer limpa. [...] Mandou eu caminhar 
40 passos que ia atirar. Covarde. Caminhei e não atirou nem 
nada. [...] Levou até enxada para me enterrar. [...] Dispararam 
cada tiro, cada bomba, [...] só ouvi o barulho [...], era de fuzil, 
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mas não tinha bala, porque eu só vi foi a fumaça [...]. Mas não 
me mataram foi nada. 316

Ela atribui as ameaças ao fato de que não detinha as informações que os policiais 
buscavam, por sequer compreender a razão da perseguição à Marx Hermann. 
Dona Geralda diz não saber se de fato o proprietário da fazenda era um agente 
comunista de atuação internacional, como os militares suspeitavam, nem se ha-
via pretensão de integrantes do Partido Comunista e da ALN (grupo vinculado a 
Marighella) em utilizar a área. Por não ter auxiliado os investigadores nem dito o 
que eles queriam induzi-la a falar, Dona Geralda foi expulsa da fazenda e ficou por 
oito anos sem voltar ao local. Quando retornou, encontrou tudo destruído, inclu-
sive seus bens pessoais, que ou estavam danificados ou haviam desaparecido. 
Desde então, ela continua vivendo na casinha que reconstruiu na Fazenda Menino 
e passou a atuar auxiliando os posseiros que viviam na área a conseguir o registro 
das terras. Dona Geralda pretende entrar com ação na Comissão de Anistia. 

A violência contra Dona Geralda e seus familiares é exemplar da atuação de 
agentes públicos, especificamente dos órgãos de segurança do governo au-
toritário, no campo. O arbítrio das forças policiais e também das relações que 
o serviço de informações tentava estabelecer para incriminar inocentes ficam 
claros tanto no depoimento da vítima quanto nos documentos produzidos pelo 
próprio SNI. 

5.5 Assassinatos e  
desaparecimentos de  
trabalhadores rurais e  
seus apoiadores

Mais do que descrever individualmente os casos de violação dos direitos huma-
nos no campo entre 1961 e 1988 que tivessem a atuação direta de agentes de 
Estado ou indícios de sua omissão ou conivência, era objetivo da Covemg com-
preender o quadro geral dessas violações, os principais tipos de violadores e as 
vítimas como um grupo social ameaçado pelos detentores de terras, de meios 
econômicos e políticos. 

Características gerais das mortes e das vítimas
Aqui é apresentado o perfil dos camponeses identificados como vítimas que 
viviam em Minas Gerais e analisa as principais características da violência no 
campo no período em questão. A definição de vítima é aplicada de forma restrita 
a pessoas que sofreram dois tipos de graves violações de diretos humanos: (1) 
execuções317 e (2) desaparecimento forçado e ocultação de cadáver318.
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Os 109 casos (103 mortos e seis desaparecidos) identificados pela Covemg 

ampliam em muito os levantamentos até então divulgados, pela Secretaria de 

Direitos Humanos da Presidência da República (76 casos)319 e pela Fetaemg 

(73 casos).320 Entretanto, por falta de informações, registros e documentação 

sobre outros casos, estima-se que o número possa ser ainda maior. 

O levantamento aqui apresentado pode ser considerado então como um 

registro rigoroso realizado a partir de análise minuciosa dos materiais já 

descridos, mas também como o ponto de partida para outros estudos e 

análises sobre as violações sofridas pelos camponeses, que podem construir 

um quadro ainda mais completo das vítimas. Além de permitir a compreensão 

do perfil dos camponeses mortos ou desaparecidos no período, a análise 

empreendida auxilia a dimensionar a atuação dos fazendeiros e dos agentes 

públicos nas violações. 

Entre as informações coletadas pelos pesquisadores da Covemg, 11 variáveis 

foram delimitadas como de fundamental importância para traçar o perfil das víti-

mas: região da ocorrência do crime, município, ano, sexo, faixa etária, profissão/

ocupação principal, vinculação política, tipo de violação/morte, agente envolvido 

na violação (se público ou privado), executor e mandante.

A frequência dessas variáveis e os seus possíveis cruzamentos foram con-

siderados para que se pudesse descobrir, por exemplo, em quais regiões os 

assassinatos foram mais frequentes, em quais municípios foram registrados 

maior número de mortes, qual era a idade média das vítimas e se havia predo-

minância do tipo de violência empregado (como o uso de arma de fogo), entre 

outros aspectos.

O método aplicado considerou a pesquisa histórica e bibliográfica bem como a 

coleta de testemunhos embasados no método da história oral, para levantamen-

to de informações. Desse modo, foi criada uma planilha com o detalhamento 

do conjunto de informações para cada vítima e um formulário de codificação 

para o tratamento quantitativo dos dados. O último passo foi utilizar o software 

estatístico SPSS e proceder com as análises sobre o perfil das vítimas e as ca-

racterísticas gerais das ocorrências. 

Os resultados demonstram a predominância de homens no conjunto das víti-

mas. Dos 109 casos, apenas sete se referem a mulheres, sendo 99 homens. 

Em três casos não foi possível identificar o sexo. 
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Durante o levantamento, houve extrema dificuldade para se identificar a idade 

das vítimas, visto que tais casos eram praticamente alijados da cobertura 

dos grandes jornais (que, assim como hoje, concentram mais esforços nas 

ocorrências dos grandes centros urbanos) e eram veiculados apenas em 

periódicos locais ou alternativos (como os das entidades de classe), que nem 

sempre tinham preocupação com essa informação ou acesso a ela. Além disso, 

os casos costumavam ser reportados nos documentos das entidades (como 

associações, sindicatos, CPT) sem menção à idade. Os depoimentos também 

não revelaram informações precisas sobre esse aspecto. Por isso, buscas em 

processos judiciais, atestados de óbitos e outras fontes foram necessárias, 

mas nem sempre bem-sucedidas, visto que muitos trabalhadores rurais eram 

conhecidos pelo apelido ou por referência ao nome dos pais (vide caso de 

Nelson Fernandes Espínola, que era identificado em todos os documentos 

como Nelson Randolfo). Desse modo, a própria descoberta do nome completo 

de registro das vítimas, em determinados casos, demandou um trabalho árduo 

de investigação e cruzamento de dados e fontes. Ao final, foi possível identificar 

as idades de 48 vítimas, sendo que as outras 61 não foram descobertas. Dessas 

48 vítimas, 25 (52%) tinham entre 35 e 59 anos.

91%

6%3%

Feminino

Masculino

Não Identificado

Gráfico 1 – Vítimas por sexo

Fonte: Covemg
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Tais resultados demonstram a prevalência de homens, trabalhadores rurais sem 
a propriedade da terra, acima dos 35 anos de idade como vítimas das execu-
ções. Tentou-se estabelecer a vinculação política das vítimas, mas os resultados 
não são representativos, visto que o quadro de desinformação a esse respeito 
só possibilitou que tal vinculação direta (em sindicatos e partidos políticos, por 
exemplo) fosse confirmada em 12 casos. Contudo, sabe-se que a ação política, 
ainda que não formalizada, foi uma das motivações para os conflitos e as práti-
cas violentas que levaram à perseguição e morte dos camponeses.

Sobre o tipo de violência majoritariamente praticada nesses assassinatos, 40% 
das vítimas foram atingidas por arma de fogo, 9% por arma branca e 5,5% fo-
ram alvo de espancamento e tortura. Juntas, essas três categorias representam 
54,5% dos casos. Em 34% dos casos não se encontrou o detalhamento do 
instrumento de violência usado, mas sabe-se que foram execuções, sendo que 
em ao menos 20,5% destes casos foram realizadas emboscadas para a captura 
das vítimas. Há ainda seis casos de desaparecimento (5,5%) e duas ocorrências 
(1,5%) que foram consideradas na categoria “outros”, por terem sido registra-
das como suicídio, mas que os familiares e conhecidos das vítimas ou duvidam 
dessa possibilidade ou suspeitam que elas possam ter cometido tal ato extremo 
em decorrência das perseguições sofridas. Em cinco casos (4,5%), não houve 
identificação do tipo de violência.

Gráfico 2 –Faixa etária das vítimas

Fonte: Covemg
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Quando o número de mortes é verificado levando em consideração a data de 
ocorrência, torna-se nítido que apesar de as violências terem sido praticadas 
desde os anos 1960, o ápice dos conflitos que culminaram em mortes é predo-
minante na década de 1980, como pode ser observado no Gráfico 4. 

Gráfico 3 – Frequência de mortes por tipo de violência/instrumento

Fonte: Covemg

Gráfico 4 – Frequência de casos por ano de ocorrência

Fonte: Covemg
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Tal resultado decorre de vários fatores. O primeiro deles é que, em algumas re-
giões, o movimento de sindicalização é retomado mais intensamente nos anos 
1980, quando há diminuição da intervenção do Estado nos órgãos de classe, e a 
organização política surgida em reação ao autoritarismo contesta o poder dos coro-
néis, que reagem com mais violência. Outra condicionante é que alguns conflitos, 
co mo o de Cachoeirinha, no Norte de Minas, por exemplo, perduraram cerca de 20 
anos e nem sempre as mortes se concentraram em apenas uma data, ou seja, a 
violência começa no período da ditadura, mas se estende até a redemocratização.

Além disso, no período de redemocratização, as instituições se fortalecem e 
os crimes que antes eram ignorados passaram a ser divulgados e investigados, 
sendo que os principais registros que serviram de base para a pesquisa datam 
dos anos 1980. Há ainda indícios de subnotificação dos assassinatos ocorridos 
na década de 1970, pois é notável a escassez de informações mais consisten-
tes sobre as violações ocorridas nesse período. Suspeita-se que pelo fato de 
os anos 1970 terem sido os mais violentos no meio urbano, em decorrência do 
AI-5, e de maior repressão aos movimentos sociais (muitos sindicatos e associa-
ções de trabalhadores foram fechados no início da ditadura e só foram reabertos 
na década de 1980), não havia entidades que registrassem essas ocorrências; 
a CPT, por exemplo, cujos arquivos foram de fundamental importância para o 
levantamento de dados, só foi criada em 1975, e passou a divulgar os anuários 
nacionais de violência no campo dez anos depois. 

Diferentemente das ocorrências nos centros urbanos consideradas pelo governo 
ditatorial como crimes políticos, atrelados à Lei de Segurança Nacional e delega-
dos à Justiça Militar, que possui arquivos organizados, a invisibilidade da violên-
cia no campo, conforme já explanado, deve-se também à falta de conservação e 
organização dos acervos dos órgãos de segurança regionais e à falta de investi-
gação dos crimes ocorridos nas zonas rurais, o que garantiu amplos poderes aos 
fazendeiros, promoveu impunidade e fez com que, por muito tempo, a vincula-
ção política dos agentes violadores fosse desconsiderada. Por isso, é também 
importante entender quem eram os executores e mandantes desses atos. 

A separação dos agentes envolvidos nas violações em privados, públicos e mis-
tos demonstra que em 80 casos (73%) só foi possível identificar a atuação direta 
dos agentes privados. Em 17 (16%) a atuação foi exclusiva de agentes públicos e 
em sete (6%) a atuação foi mista. Em outros quatro casos (4%), não foi possível 
verificar o envolvimento. Sabe-se que apesar de a maioria dos agentes ser pri-
vada, esses agiram com a complacência ou omissão das autoridades públicas, 
como foi explicado anteriormente e será demonstrado na descrição dos casos.
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Tais agentes também foram divididos entre executores e mandantes e os resulta-
dos demonstram que os fazendeiros prevalecem nos dois casos, sendo que, entre 
os executores, eles representam 22%, e, entre os mandantes, 47%. Também hou-

73%

6%

1%
4%

16%

Público

Privado

Misto (Público e Privado)

Outro 

Não Identificado

Gráfico 5 – Agentes diretamente envolvidos nas violações

Fonte: Covemg

Gráfico 6 – Executores

Fonte: Covemg
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ve ocorrência de policiais, jagunços e pistoleiros, grileiros e casos mistos, em que 
havia mais de um tipo de executor envolvido (como jagunços e policiais) ou que 
o agente pertencia a dois grupos (como um fazendeiro que também era policial).

Ainda que os fazendeiros predominem entre os mandantes, foram verificadas 
também ocorrências a mando de policiais, grileiros, jagunços, médicos, políticos 
e casos mistos.

Já em relação à distribuição regional, considerando nove regiões de Minas 

Gerais321, o maior número de casos foi verificado no Norte do estado, que con-

centra 32 ocorrências (cerca de 30% do total). A região do Vale do Jequitinhonha 

e Mucuri aparece na segunda posição, com 19 mortes (17%), e o Vale do Rio 

Doce, em seguida, com 18 mortes (16%).

Paranaíba e Triângulo (1), Central (1), Noroeste (1) e Vale do Rio Doce (1). Já os 

esfaqueamentos ocorreram especificamente nas regiões Central (4), Zona da 

Mata (3), Norte (2) e Alto Paranaíba e Triângulo (1). Ainda que as emboscadas te-

nham ocorrido em todas as regiões, conforme demonstrado na seção sobre as 

perseguições políticas e aos sindicalistas, nos Vales do Jequitinhonha e Mucuri 

os casos de emboscada que ocasionaram morte foram mais frequentes. 

Gráfico 7 – Mandantes

Fonte: Covemg
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Gráfico 8 – Quantidade de mortes por região

Fonte: Covemg
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As cidades onde foram identificadas mais de uma morte estão listadas na Tabela 1:

Tabela 1 – Municípios com registro de morte

Município de Ocorrência Nº de casos

Varzelândia (Norte) 8

Miradouro (Zona da Mata) 7

Porteirinha (Norte) 4

Frei Gaspar (Jequitinhonha e Mucuri) 3

Malacacheta (Jequitinhonha e Mucuri) 3

Paracatu (Noroeste) 3

Sabinópolis (Rio Doce) 3

Santa Maria do Suaçuí (Rio Doce) 3

São Domingos do Prata (Central) 3

São Francisco (Norte) 3

Água Boa (Rio Doce) 2

Antônio Dias (Rio Doce) 2

Bocaiúva (Norte) 2

Bonfinópolis de Minas (Noroeste) 2

Braúnas (Rio Doce) 2

Governador Valadares (Rio Doce) 2

Iturama (Triângulo Mineiro) 2

Monte Alegre de Minas (Triângulo Mineiro) 2

Monte Azul (Norte) 2

Piumhi (C. Oeste/Sul de Minas*) 2

Poté (Jequitinhonha e Mucuri) 2

Salinas (Norte) 2

Santa Luzia (Central) 2

Três Marias (Central) 2

Virgem da Lapa (Jequitinhonha e Mucuri) 2

Virgínia (Sul de Minas) 2

Outros 37

Total 109

Fonte: Covemg

* As mortes computadas em Piumhi ocorreram na região do Pântano, situada às margens do Rio Piumhi, 

na região limítrofe entre Centro-Oeste e Sul de Minas, nos municípios de Piumhi e Capitólio. No mapa 

da página 125, estão contabilizadas no Sul de Minas.
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Ao todo, a Covemg identificou execução de camponeses em 63 municípios mi-
neiros, sendo Varzelândia (Norte) – principalmente o povoado de Cachoeirinha, 
hoje Verdelândia – e Miradouro (Zona da Mata) as cidades que apresentaram o 
maior número de mortes ou desaparecimentos. O mapa demonstra que municí-
pios próximos a essas localidades também eram afetados pelos conflitos e pela 
violência dessas áreas.

A partir de tal levantamento, serão descritos a seguir os casos individualmente 
de acordo com as nove regiões, que serão apresentadas de forma sucinta para 
fins de contextualização. 

É preciso ressaltar que, apesar da ampla e rigorosa pesquisa elaborada pela 
Covemg, alguns casos não foram completamente esclarecidos. Ainda assim, 
optou-se por incluí-los na relação de mortos e/ou desaparecidos que se segue, 
por três motivos. O primeiro se deve ao fato de serem trabalhadores rurais 
ou seus apoiadores e de haver indícios de que as mortes teriam ocorrido por 
conflitos agrários ou questões trabalhistas. O segundo se refere ao fato de tais 
nomes terem sido incluídos nas listagens oficiais de outras comissões da ver-
dade, da Fetaemg, dos anuários da CPT ou do levantamento do Mirad/INCRA 
e, por isso, excluí-los deste relatório seria contribuir para o silenciamento de 
tais casos. Por fim, porque descrever minimamente essas execuções, ainda 
que elas careçam de novas investigações, representa uma forma de incentivar 
que outras pesquisas possam ser realizadas, ampliando o que foi alcançado por 
esta Comissão. A Covemg optou pelo princípio da transparência, informando as 
limitações encontradas e os possíveis caminhos para se avançar. 

Os casos foram divididos por regiões e, além da descrição das graves violações 

elencadas pelo nome das vítimas (no Anexo A consta listagem dos mortos e 

desaparecidos, em ordem alfabética), optou-se também por fazer uma breve 

descrição das regiões onde os crimes ocorreram, como forma de contextualizar 

o período e apontar as características comuns entre os casos relatados.

Alto Paranaíba e Triângulo Mineiro 
O Triângulo Mineiro e o Alto Paranaíba estão localizados no extremo oeste de 
Minas Gerais e constituem duas regiões de planejamento definidas pelo go-
verno, que serão consideradas conjuntamente neste Relatório. Historicamente, 
essa área começou a se desenvolver a partir do declínio das atividades minera-
doras em outras regiões do estado. Desse modo, a região, que, anteriormente, 
era chamada de Sertão da Farinha Podre, passou a ser um dos principais des-
tinos de forasteiros, sobretudo a partir do século XIX, que vinham em busca 
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da concessão de sesmarias ou ocupavam terras de domínio indígena. Dona de 
terras férteis, a região está localizada entre os rios Grande e Paranaíba, definin-
do a zona fronteiriça com os estados de São Paulo, Mato Grosso do Sul e Goiás. 

Durante a década de 1970 a região recebeu grandes investimentos de progra-
mas do governo que visavam implementar a Revolução Verde, que se destina-
va a aumentar a produtividade agrícola com o intuito de amenizar o problema 
da fome no País. Por meio desses programas a área se consolidou como um 
importante centro do complexo agroindustrial do País, o que favoreceu a con-
centração de propriedades de médio e grande porte em detrimento das peque-
nas unidades de produção. Esse processo promoveu a expulsão dos pequenos 
proprietários e posseiros das terras que ocupavam. Muitos passaram a trabalhar 
para os grandes proprietários, enquanto outros optaram por migrar para os cen-
tros urbanos. Os que permaneceram no campo, com frequência, se organiza-
ram por meio de Sindicatos de Trabalhadores Rurais – STRs para defender seus 
direitos, melhores condições de vida e acesso às terras. 

No ano de 1972 o governo mineiro criou o Plano de Assentamento Dirigido do 
Alto Paranaíba (Padap), que visava assentar agricultores descendentes de japo-
neses em terras desapropriadas pelo Estado. Esse programa, implementado 
pela Ruralminas, desapropriou 60 mil hectares de terras e tinha por objetivo 
expandir a produção de soja, café e trigo. Foi o primeiro plano de assentamento 
na região, eleito como um programa modelo.322 Setenta nipo-brasileiros, produ-
tores de médio porte, associados à Cooperativa Agrícola de Cotia, foram sele-
cionados para participar do programa que abrangia os municípios de Campos 
Altos, São Gotardo, Alto Paranaíba e Rio Paranaíba.323 O Padap não favoreceu a 
população local que estava sendo expulsa das terras, mas sim descendentes de 
japoneses oriundos de outras regiões do País. 

No início dos anos 1980, o Triângulo Mineiro assim foi descrito no periódico O 
São Paulo: 

A região mais rica de Minas Gerais, o Triângulo Mineiro, tem a 
propriedade altamente concentrada na mão de latifundiários 
e empresas até estrangeiras. No Triângulo existem mais de 
100.000 boias-frias, trabalhando em condições miseráveis, 
que ficam desempregados uma parte do ano, passando fome. 
Os trabalhadores dizem, porque entram nas terras: ‘Meu 
sonho é ver alimentos de toda a natureza para a família’.324 

Sobre a região, a Comissão Pastoral da Terra do Triângulo Mineiro afirmou, em 
1985, que ela “está nas mãos de poucos fazendeiros e é utilizada para pasta-
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gens e plantações de cana-de-açúcar, o que torna cada vez mais difícil o acesso 
ao trabalho na terra, mesmo na condição de boia-fria.”325 

No período de 1961 a 1988, cinco camponeses foram assassinados na região. 
Além desses casos, será descrita a morte de uma advogada que havia trabalha-
do em um Sindicato de Trabalhadores Rurais.

Vítima: Luizão 

Data da morte: maio de 1976 

Local: Tanquinho, Monte Alegre de Minas

O nome de Luizão, a data e o local de sua morte constam na publicação “Cam-
poneses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”. Sobre 
Luizão a obra apresenta as seguintes informações: 

Era membro do Conselho do STR de Monte Alegre, MG, foi 
assassinado em maio de 1976, na localidade de Tanquinho 
pelo fazendeiro José Bento e seus capangas. Depois de as-
sassinado seu corpo foi retalhado com requintes de crueldade. 
A pendência dizia respeito a pretensão do fazendeiro de com-
prar as terras dos vizinhos por preços baixos e sob pressão; 
o que Luizão, pequeno proprietário não aceitou e resistiu.326 

A Covemg não localizou outras informações nas fontes analisadas sobre esse 
assassinato. 

Vítima: Durval Ventura de Souza

Data da morte: 22/11/1979 

Local: Frutal

Durval Ventura de Souza era advogado e presidente do STR de Frutal. Ele foi 
morto por três pistoleiros contratados pelo fazendeiro Rudis Dias de Oliveira. Na 
ocasião, Durval Ventura defendia na Justiça o direito de 700 posseiros que habi-
tavam local denominado Serra das Araras, além de interceder a favor de um tra-
balhador rural que cobrava uma dívida de Cr$ 16 mil do fazendeiro Rudis Dias.327 
Os pistoleiros receberam, como pagamento, Cr$ 30 mil e três garrafas de cacha-
ça.328 Um dos pistoleiros se chamava Paulo Mateus e os outros dois não foram 
identificados, pois logo após o assassinato se mudaram para o Mato Grosso.329 

Rudis Dias e Paulo Mateus foram julgados e, em seu depoimento, o fazendeiro 

alegou legítima defesa e que, ao saber de supostas intenções da vítima em 

liquidá-lo, preferiu matar para não morrer.330
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De acordo com correspondência enviada pelo então presidente do STR de Frutal 
para o presidente Fetaemg, André Montalvão, em 26/07/1985: 

o criminoso está trabalhando em uma fazenda, e à noite ele 
dorme no Quartel da PM, só que nós gostaríamos que ele 
estivesse preso preventivo. O julgamento dele se deu no 
começo do mês de fevereiro desse ano, a pena foi de (4) 
quatro anos.331

A Covemg não conseguiu descobrir se – e por quanto tempo – os dois envol-
vidos cumpriram a pena. O nome de Durval consta nas publicações “Campo-
neses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório 
final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e “Assassinatos no campo 
crime e impunidade, 1964-1986”.

Vítima: Juraci José Alves

Data da morte: 06/11/1984 

Local: Fazenda Barreiro, distrito de Limeira do Oeste - Iturama

O primeiro caso de luta pela terra no Triângulo Mineiro identificado pela Covemg 
teve início na década de 1970, na Fazenda Barreiro, localizada no então distrito 
de Limeira do Oeste, município de Iturama. Segundo a Fetaemg, em dossiê 
elaborado sobre a fazenda, em 1987, 

as raízes do problema perdem-se no tempo, pois algumas 
famílias de posseiros estavam ali há mais de sessenta anos, 
em posse tranquila e sem contestação, chegando a 113 famí-
lias em 1970 quando começam os atritos.332 

Antes dos conflitos, a fazenda era de propriedade de Dídimo Soares de Freitas. 
Posteriormente, ela foi dividida entre Izahú Rodrigues de Lima, filho adotivo de 
Dídimo, José Alves de Resende e Joaquim Machado, sendo que a Izahú coube 
uma área onde havia vários posseiros. 

No início dos anos 1970 o fazendeiro Izahú, aproveitando-se da impossibilida-
de de os posseiros apresentarem documentos comprovando a posse da terra, 
iniciou um processo de expulsão dos ocupantes da Fazenda Barreiro. Esses co-
meçaram a se organizar para tentar permanecer na terra e eram liderados pelo 
posseiro Juraci José Alves. Na tentativa de solucionar o problema, os posseiros 
passaram a se reunir com membros do STR de Iturama. Na maioria das vezes es-
sas reuniões eram realizadas na casa de Juraci José Alves e acompanhadas pelo 
capataz da fazenda, Jerônimo de Souza Freitas, conhecido como “Jerominho”, 
que relatava para Izahú o teor das discussões.
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Os posseiros sofriam constantes ameaças de morte. O padre Divino Aizza, 
coordenador da CPT no Triângulo Mineiro, também sofreu ameaças dos 
fazendeiros por apoiar a luta dos camponeses.333 Além da CPT, os posseiros da 
Fazenda Barreiro contaram também com o suporte da Fetaemg, da vereadora 
Nilza (PCB), de Uberlândia, e do deputado estadual Raul Messias (PT).334 

Em 06/11/1984, aos 58 anos, Juraci José Alves foi assassinado. Ele recebeu, na 
fazenda Barreiro, às 21 horas, seis tiros à queima roupa na frente de sua esposa, 
Tereza de Oliveira Alves, que estava grávida. Segundo relatório policial produzi-

do por detetives que foram encarregados de investigar o caso, 

Juraci, bastante ferido, conseguiu correr cerca de quase 
100 metros, caindo logo a seguir já sem forças; socorrido 
pelos vizinhos que foram atraídos pelos disparos, e também 
por seu filho Alvino José Alves, que chegara instantes de-
pois, foi levado às pressas para o distrito de Limeira do Oes-
te onde recebeu os primeiros socorros, e posteriormente 
transferido para o Hospital Nossa Senhora Aparecida na ci-
dade de Iturama onde faleceu dois dias após ser alvejado; 
ou seja, dia 08/11/1984 às 21 horas. [...] A vítima Juraci José 
Alves era homem honesto cumpridor de seus deveres, não 
tinha inimigos declarados, a não ser após ter chamado para 
si a responsabilidade de liderar o movimento de luta pela 
posse da terra, angariando com isso a antipatia do proprie-
tário das terras que já o havia ameaçado de morte caso per-
sistisse em sua teimosia de permanecer em suas terras.335

Um ano após a morte de Juraci, em 20/12/1985, em represália ao seu assas-
sinato, o fazendeiro Izahú Rodrigues de Lima foi baleado na cabeça e morreu 
em decorrência de traumatismo craniano encefálico.336 O conflito pela posse da 
terra passou, então, a ser liderado pelos descendentes de Izahú.

A polícia investigou o assassinato de Juraci José Alves e prendeu, em 16/11/1985, 
o pistoleiro Ivan Ferreira Neto, conhecido como Tabaquinho, residente na cidade de 
Paranaiguara (GO). Cinco dias antes do assassinato de Juraci, Tabaquinho chegou 
à fazenda Barreiro, sob o codinome de Paulo, para trabalhar como tirador de leite. 
Enquanto lá ficou, rondava as moradias dos posseiros com Izahú e Jerominho, 
além de gozar de regalias. Alguns dias antes do crime, Ivan desapareceu, e só foi 
visto novamente na data da execução.

Tabaquinho disse à polícia que foi contratado pelo fazendeiro Izahú Rodrigues de 
Lima, que lhe deu um revólver calibre 32 e Cr$ 1 milhão de adiantamento para fa-
zer o “serviço” e, uma semana depois do crime, recebeu mais Cr$ 3 milhões.337 
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De acordo com investigação policial, dois dias após a morte de Juraci, Dídimo – 
pai de Izahú – chegou à fazenda e lá permaneceu por cerca de três dias. Depois 
disso, foi junto com Izahú e sua concubina para Ituiutaba (MG). Antes de sair da 
fazenda, Izahú pegou no cofre uma quantia em dinheiro e colocou em uma mala. 
Durante a viagem, parou na rodoviária de Santa Vitória. Lá encontrou com Ivan e 
entregou-lhe o dinheiro. Izahú deixou Ivan no entroncamento das rodovias que 
levam a Ituiutaba (MG) e São Simão (GO).338

Alguns meses após ser preso, em 25/06/1986, Ivan Ferreira Neto prestou novo 
depoimento e teve a sua prisão preventiva revogada pelo juiz Dário Borges de 
Paula, que lhe concedeu liberdade provisória.339 

Em 21/10/1992, Ivan Ferreira Neto foi novamente interrogado na cidade de Itu-
rama e negou ter sido o autor dos disparos que mataram Juraci José Alves. Se-
gundo ele, foi Izahú Rodrigues de Lima quem atirou na vítima, ele apenas teria 
dado dois tiros para o alto.340 Nessa data ocorreu o julgamento de Ivan Ferreira 
Neto que foi condenado “como incurso nas iras do artigo 121, §2º, inciso I, do 
Código Penal.”341 A pena foi de 18 anos de reclusão em regime fechado para o 
início de cumprimento da pena.

Cinco dias após a morte de Izahú Rodrigues de Lima, em 26/12/1985, o presi-
dente José Sarney expediu o Decreto nº 92.219 autorizando a desapropriação 
de parte da fazenda Barreiro, área de 2.603 hectares dos 6.333 hectares que ela 
possuía, para fins de reforma agrária.342 

A partir do Decreto, a diretoria regional do INCRA, com sede em Belo Horizonte, 
ficou responsável por realizar a desapropriação e a restruturação do imóvel com 
o intuito de criar até 130 unidades familiares na área. Em 28/04/1986, a área 
foi registrada em nome do INCRA sob o nº 8.040 no Cartório de Registro de 
Imóveis de Iturama.343 Todavia, os fazendeiros insistiam em utilizar o terreno 
para pastagem de bois, invadindo a área dos posseiros, destruíam as lavouras e 
arrancavam as cercas. Essas invasões eram realizadas com a presença de poli-
ciais, que apesar de não possuírem mandado judicial para realizar tal ação, agiam 
juntamente com os fazendeiros e seus jagunços.344 

Em 09/07/1987, o batalhão de choque da Polícia Militar de Uberaba invadiu a 
fazenda Barreiro “de armas em punho, lançando bombas de gás, a fila de solda-
dos marcha sobre eles [os posseiros] e quem não foge é pisoteado e chutado. 
Estava consumada pela nossa briosa polícia militar a ‘limpeza da área’”.345 O te-
nente Robson Lopes, que comandou a operação, declarou que cumpria ordem 
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direta do secretário de Segurança, Sidney Saffe Silveira.346 O capitão da Polícia 
Militar de Iturama, Gilberto Gotelipe, declarou que a tropa de choque permane-
ceria no local por tempo indeterminado para impedir que os colonos retornas-
sem à área desocupada.347

Apesar de o INCRA já possuir legalmente o imóvel, o processo tramitava 
no Tribunal Federal de Recursos e aguardava a sentença judicial. Para tentar 
pressionar o governo, cerca de 100 posseiros expulsos da fazenda rumaram 
para Brasília e acamparam em frente ao Congresso Nacional aguardando o 
julgamento da sentença.348 Outros foram para Belo Horizonte encontrar-se com 
o governador de Minas Gerais, Newton Cardoso, para pedir sua intercessão no 
conflito.349 O governador prometeu se empenhar na solução do problema.350

 De acordo com o então superintendente regional do INCRA, Jafete Abrahão, 

a liminar concedida pelo TFR impediu a aplicação, na área de 

mais de 16 milhões de cruzados, disponíveis no INCRA para 

o projeto de assentamento, desde a compra de sementes 

até a construção de escolas e moradias.351 

O INCRA tentou sustar a liminar para que os posseiros retornassem à terra. Pos-
teriormente, os posseiros conseguiram voltar à fazenda e foi criado o primeiro 
projeto de assentamento da região, que abrigou 131 famílias. No ano de 1993, 
os posseiros receberam os títulos de propriedade de áreas da fazenda Barreiro 
e comemoraram a conquista com um churrasco.352

Figura 13 - Lesões existentes no corpo de Aurelino Manoel dos Santos. Fonte: 

Autos da ação penal nº 0428.05.001341-9
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O nome de Juraci José Alves é citado nas publicações “Camponeses mortos e 

desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 

Direitos no campo 1946 a 1988”, ”Assassinatos no Campo: crime e impunidade 

1964 – 1985”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 – 

Camponeses torturados, mortos e desaparecidos” e “Fetaemg 30 anos de luta: 

1968 a 1998”.

Vítima: Aurelino Manoel dos Santos

Data da morte: 06/11/1984

Local: Fazenda Campo Alegre, Monte Alegre de Minas

Aurelino Manoel dos Santos, de 48 anos, foi assassinado pelo fazendeiro 

Nicanor Conegundes Peres na Fazenda Campo Alegre, de propriedade de Edgar 

Figueira Peres, filho de Nicanor. De acordo com inquérito policial, Aurelino 

foi assassinado no dia 06/11/1984, por volta das 15h30. No momento da 

morte, Aurelino estava trabalhando ao lado de seu patrão, Edgar Figueira 

Peres, ocupados na cura de um boi preso em um tronco, quando chegaram na 

fazenda Nicanor Conegundes Peres e o seu irmão Antônio Gervásio Figueira. 

Imediatamente iniciaram uma discussão com Aurelino, sacaram os revólveres 

e, sem dar qualquer chance de defesa, atiraram várias vezes, provocando a 

morte imediata do trabalhador rural. O fato ocorreu, segundo o inquérito, “em 

virtude da animosidade e aversão que sentia o primeiro denunciado [Nicanor 

Conegundes] em relação à vítima, em função da qual já vinha tentando há certo 

tempo a contratação de um pistoleiro que lhe desse cabo.”353

De acordo com a publicação “Assassinatos no campo crime e impunidade, 1964-

1986”, Aurelino Manoel dos Santos foi atingido por três tiros sem que houves-

se a menor discussão. “Sabe-se que Aurelino reivindicava aumento salarial e o 

cumprimento das leis trabalhistas.”354

Os dois denunciados, Nicanor Conegundes Peres e Antônio Gervásio, Figueira 

foram processados e submetidos a julgamento pelo Egrégio Tribunal de Júri, 

que, por quatro votos a três, reconheceu que:

O réu Nicanor Conegundes Peres concorreu para a práti-
ca do crime, planejando-o e conduzindo o co-réu Antônio 
Gervásio Figueira, o qual estava a seu serviço, até o local 
onde se encontrava a vítima. Por esta mesma votação foi 
reconhecido ter o réu praticado o crime de modo a dificultar 
ou tornar impossível a defesa da vítima atacando-a de 
surpresa ou desprevenida.355
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Em 04/04/1991, Nicanor Conegundes, com 65 anos, foi condenado a 12 anos 

de reclusão e deveria iniciar a pena em regime fechado. O réu recorreu da sen-

tença, mas teve o pedido negado.356 Já Antônio Gervásio Figueira encontrava-

se foragido.357 O nome de Aurelino Manoel dos Santos é citado nas publica-

ções “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, 

“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no 

Campo: crime e impunidade 1964 – 1985”, “Retrato da Repressão Política no 

Campo – Brasil 1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos” 

e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Ismêne Mendes

Data da morte: 22/10/1985 

Local: Patrocínio

Nascida em 29/01/1956, na fazenda Tijuco, zona rural de Patrocínio (MG), 

Ismêne Mendes era filha de Almerinda Ferreira Mendes e do trabalhador rural 

e sindicalista Almando Ferreira Mendes. Estudou Direito na Universidade 

Federal de Uberlândia (UFU) e, como advogada, atuou em defesa dos direitos 

de trabalhadores rurais por meio do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de 

Patrocínio, onde atuou durante alguns anos. Em janeiro de 1985, Ismêne deixou 

o trabalho no Sindicato e passou a trabalhar na Cooperativa dos Cafeicultores 

da Região de Garça (Garcafé), além de atuar como vereadora pelo PMDB em 

Patrocínio. 

Além de não constar requerimento relativo à morte de Ismêne no âmbito da 

Comissão Especial de Mortos e Desaparecidos Políticos, o seu nome não está 

contido no dossiê “Ditadura: Mortos e Desaparecidos no Brasil (1964-1985)”, 

organizado pela Comissão de Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. 

Contudo, o seu nome consta como ‘Ismênia Mendes’ nas publicações “Cam-

poneses Mortos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório 

final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e “1985 Conflitos de Terra no 

Brasil”, produzida pela CPT.358 Também foi citado no “Relatório de atividades da 

Comissão da Verdade em Minas Gerais – COVEMG” de dezembro de 2014.359 

Sobre sua morte, há registro de denúncia em anais da Assembleia Legislativa 

de Pernambuco referente à ata da 143a Reunião Ordinária da terceira sessão 

legislativa da Décima Legislatura, que aconteceu em 26/11/1985. Na página 

308, a então deputada Ruth Escobar, presidente do Conselho Nacional de De-

fesa da Mulher, relatou o caso como um escândalo nacional e uma gravíssima 

violência contra a mulher.



R
el

at
ór

io
 d

a 
C

om
is

sã
o 

da
 V

er
da

de
 e

m
 M

in
as

 G
er

ai
s

136

Em junho de 2014, foi criado um grupo de trabalho na UFU que se intitulou 
Comissão da Verdade do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba “Ismêne Mendes”, 
com o propósito de pesquisar e analisar o referido caso, além de outros. Em 
ocasião de visita institucional da Covemg à UFU, estabeleceu-se um termo de 
cooperação recíproca entre as instituições que foi acompanhado da apresenta-
ção à Covemg, por parte do grupo de trabalho, da demanda de investigação e 
esclarecimento das circunstâncias vinculadas à morte de Ismêne Mendes. Tal 
demanda respaldou-se em sua atuação como advogada junto ao STR de Patro-
cínio e como vereadora pelo PMDB na mesma cidade.

Em dezembro de 2016, o grupo de trabalho da UFU divulgou um relatório final 
que apresenta conclusões e recomendações após o desenvolvimento de pes-
quisa autônoma. A fim de atender à demanda apresentada, a Covemg analisou 
as oitivas realizadas pelo grupo de trabalho e os documentos correspondentes 
aos inquéritos que envolvem a violência sofrida por Ismêne no dia 10/10/1985 e 
o seu óbito no dia 22 do mesmo mês. Por meio destes, fez-se uma análise do 
caso que será descrita a seguir, apresentando-se as circunstâncias da morte de 
Ismêne e as lacunas encontradas diante da documentação obtida. 

A advogada Ismêne Mendes iniciou sua trajetória profissional e política no STR 
de Patrocínio, com uma marcante atuação em defesa dos direitos de trabalhado-
res rurais frente aos proprietários de terras da região, o que a tornou conhecida 
na cidade, possibilitando sua eleição como vereadora. Desde 1983, exerceu o 
mandato de vereadora pelo PMDB em Patrocínio e, junto a outros vereadores, 
denunciou irregularidades da prefeitura na venda de imóvel durante a gestão do 
prefeito Amâncio Silva, o que provocou a abertura de uma CPI. Esta denúncia, 
além de combativa no campo político, rendeu à Ismêne muitas inimizades e 
especulações acerca de sua vida íntima.

Segundo seus familiares, Ismêne recebia frequentes ligações (algumas anôni-
mas) com ameaças de morte ou que procuravam saber se ela estava em casa. 
Em 10/10/1985, Ismêne sofreu violência física e, possivelmente, sexual por três 
indivíduos em emboscada, de acordo com ocorrência policial registrada no mes-
mo dia. Porquanto a necessidade de apuração dessa denúncia, abriu-se um in-
quérito voltado para a apuração da autoria do crime de lesões corporais. A vítima 
relatou que os indivíduos usavam meias para encobrir seus rostos e a agredi-
ram até perder a consciência. Inicialmente, Ismêne afirmou em depoimento que 
acreditava na existência de uma motivação política para tal acontecimento e que 
poderia ter sido vítima de estupro, porém não se recordava do ato uma vez que 
estava desacordada após golpe na cabeça e não houve exame ginecológico por 
parte de um médico.360 Os atos de violência teriam ocorrido na antiga Estrada 
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dos Dourados, zona rural de Patrocínio, após a vítima ser instigada a se deslocar 
até lá por um menino não identificado que a abordou numa avenida e pediu aju-
da para uma mulher que estava prestes a ganhar um bebê. 

Para os fins da ocorrência policial, Ismêne afirmou que, após recuperar a cons-
ciência, viu-se sozinha e retornou a Garcafé, onde foi atendida pelo médico Dr. 
Raildo Barbosa Viana. Mais tarde, foi levada à delegacia para fazer o boletim 
de ocorrência. No dia seguinte, o delegado de Polícia Civil Walter Luiz de Melo 
expediu Portaria para a realização dos procedimentos de exame médico legal na 
vítima e de apuração dos fatos. Ismêne realizou teste de gravidez, cujo resulta-
do foi negativo. O exame voltado para a agressão física indicou que ela sofrera 
lesões em várias partes do corpo que foram provocadas por objetos contunden-
tes. Conforme depoimento do médico responsável pelo exame, não houve a 
realização de avaliação ginecológica para apurar se houve violência sexual por-
que a vítima não soube confirmar ao médico se havia sido estuprada e não se 
queixou acerca de agressões sexuais. À mãe, por outro lado, Ismêne afirmou 
que poderia estar grávida, uma vez que sua vagina estava machucada.361

Ismêne declarou para mais de uma pessoa que suspeitava ser Amir Nunes, 
político de Patrocínio e colega de partido, o mandante da agressão, devido às 
divergências políticas que nutriam desde a denúncia feita em 1984, que reper-
cutiu na convenção partidária do PMDB.362 Almerinda Mendes sustentou, em 
depoimento à polícia, que Ismêne soube da contratação de uma mulher, por 
parte de Amir, para ajudar no planejamento do espancamento. A mãe da vítima 
também afirmou que atendeu a diversas ligações de uma mulher não identifica-
da que perguntava se Ismêne estava em casa.

O inquérito policial instaurado para apurar as violências sofridas por Ismêne con-
cluiu que ela havia simulado a situação e se autoflagelado. Contudo, o laudo de 
exumação existente no inquérito policial aberto após a sua morte aponta feri-
mentos com características daquelas produzidas por “arrastamento” em fase 
inicial de cicatrização. Se Ismêne foi arrastada durante a agressão, ela não seria 
capaz de simular tal fato. Ao que tudo indica, ela foi realmente vítima de agres-
são no dia 10/10/1985, cujos autores não foram identificados. 

Insatisfeita com o andamento das investigações, Ismêne articulou o pedido de 
envio de um delegado de Belo Horizonte, o que ocorreu após a sua morte. 
Ademais, expressou a pessoas próximas certo constrangimento e nervosismo 
devido ao fato de algumas pessoas e a própria polícia levantarem suspeitas so-
bre a veracidade dos acontecimentos. Do ponto de vista de Ismêne, ninguém 
estava acreditando que ela havia sido realmente vítima de um espancamento e 
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isso repercutiu sobre sua situação mental e emocional, com o agravamento de 
um quadro de crises depressivas que a advogada já apresentava anteriormente 
à situação de agressão.

Nos dias que se seguiram, Ismêne não compareceu ao trabalho, retornando no 
dia 21 de outubro, um dia antes do óbito. Neste período, fez uma viagem para 
Uberlândia com sua colega de trabalho, prima e amiga, Maria José, para tentar 
se distrair e se recuperar da violência sofrida. Maria José, por sua vez, afirmou 
à polícia que Ismêne chorava muito e demonstrava insatisfação em relação ao 
andamento das investigações.

No dia 22/10/1985, Ismêne participou de uma reunião com alguns colegas de 
trabalho, que a chamaram para conversar porque haviam encontrado, em oca-
sião anterior ao espancamento, cartas escritas por ela em sua mesa de trabalho, 
e queriam confrontá-la acerca do conteúdo das cartas e da veracidade da violên-
cia. Cientes de seu quadro depressivo, os colegas sustentaram que, suposta-
mente, sabiam que a violência sofrida por Ismêne era uma farsa e coagiram-na a 
pedir demissão em troca da devolução das cópias das cartas.363 Estas cartas não 
versavam sobre qualquer situação de violência física ou sexual, mas indicavam 
despedidas e a intenção de tirar a própria vida. 

Ismêne assinou o aviso prévio e dirigiu-se, então, à câmara municipal, onde 
escreveu outras mensagens de despedida nas quais indicava a realização do sui-
cídio, afirmando o seu desespero por sentir-se desacreditada e incompreendida 
por todos. Ela defendia, nessas cartas, que o espancamento realmente acon-
teceu e tinha origem política. Tais cartas continham também detalhes de seu 
relacionamento com familiares e conhecidos, além de recomendações sobre 
dívidas, valores existentes em contas bancárias e objetos pessoais.

Depois de escrever as mensagens, Ismêne foi para sua residência e disse à 
mãe que não gostaria de ser acordada. Por volta das 16h30, Humberto Pedro 
Casagrande, chefe da Garcafé, chegou à casa de Ismêne para conversar sobre 
a assinatura do aviso prévio e dar-lhe esclarecimentos sobre os médicos desig-
nados pelo delegado a fim de realizarem exames direcionados à apuração da 
violência sexual. Sendo atendido por sua mãe, Almerinda, soube que Ismêne 
estava dormindo e insistiu em tentar falar com ela. Ao chamarem-na na porta do 
quarto, Almerinda e Humberto não obtiveram resposta por parte de Ismêne e, 
de acordo com Humberto, ela parecia soluçar. Ao entrar no quarto, ele afirmou 
à polícia que viu marcas de vômito no chão e observou que Ismêne não estava 
bem. Foi, então, à procura do médico Dr. Walter e o levou ao local, oportunidade 
em que o médico a examinou e indicou a necessidade de levá-la a um hospital. 
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Contudo, antes que a ambulância chegasse à residência, Ismêne faleceu. Con-
forme laudo presente no inquérito, a vereadora veio a óbito por ingestão de um 
inseticida comumente utilizado para o controle de pragas.

O inquérito policial aberto para investigar as causas da morte de Ismêne, con-
cluiu que ela suicidou. Entretanto, existem controvérsias sobre tal acontecimen-
to. Há informações de que o tubo do inseticida foi encontrado em um terreno 
baldio localizado ao lado direito do imóvel. Todavia, o quarto da vítima se localiza-
va no lado esquerdo da residência. Além disso, no dia da morte, Ismêne deixou 
um bilhete para a secretária da câmara municipal que recomendava que ela 
encaminhasse documentos para o STR de Patrocínio e que fizesse sua inscrição 
no Congresso de Vereadores que seria realizado em Belo Horizonte, deixando 
duas fotografias 3X4. 

As cartas de Ismêne encontradas pelos colegas de trabalho foram entregues à 
polícia e houve a apreensão das últimas cartas que ela teria deixado para familia-
res e amigos antes de se matar. Nesses escritos, foi realizada perícia pelo perito 
criminal da 10ª Delegacia Regional de Segurança Pública, Antônio Rodrigues de 
Souza, em 30/10/1985, que atestou a autenticidade dos mesmos. O conteúdo 
das cartas é de foro íntimo e, possivelmente, apenas Ismêne as teria escrito, já 
que contêm informações precisas e detalhes pessoais.

Sua irmã mais nova, Islêne Mendes, em depoimento à Comissão da Verdade 
do Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba, afirma que as cartas não foram escritas 
pela irmã. Islêne sustenta, ainda, que encontrou marcas de pés do lado de fora 
da janela do quarto de Ismêne, o que foi descartado pela polícia à época dos 
acontecimentos. Como o quarto ficava no segundo andar e possuía uma janela 
próxima ao muro da residência, caso alguém tentasse chegar a ele pelo lado de 
fora da casa, teria que subir pelo muro e, inevitavelmente, pisar na parede. O 
Laudo nº 3906/85 descreve a perícia realizada pelo Instituto de Criminalística na 
residência de Ismêne: 

Perlustrando ainda o local, a altura entre o piso da parte pos-

terior do imóvel até a janela do quarto de Ismêne Mendes, 

é de 3,60 metros e na parede correspondente não havia ne-

nhum sinal que evidenciasse uma possível escalada naquele 

setor. E a janela foi encontrada aberta normalmente.364

Por fim, cabe destacar que em uma de suas últimas cartas, Ismêne afirma que 
a polícia estaria contra ela por ter recusado um suposto pagamento de aluguel 
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para delegado e tenente. No ano seguinte, os colegas de trabalho da Garcafé 
foram indiciados por violação de correspondência e omissão de socorro, dada 
a indicação de pretensão ao suicídio, sendo que o Ministério Público solicitou o 
arquivamento dos inquéritos em agosto de 1986. 

Vítima: Rubens Gabriel dos Santos

Data da morte: 03/01/1987

Local: distrito de Limeira do Oeste, Iturama

No distrito de Limeira do Oeste, local onde três anos antes havia sido assassi-
nado Juraci José Alves, em 03/011987, foi morto o lavrador Rubens Gabriel dos 
Santos, de 41 anos. O lavrador era casado e foi assassinado pelo carpinteiro 
Otávio Nogueira Sobrinho, de 43 anos, que foi autuado em flagrante pelo de-
legado José Carlos de Carvalho. As causas do crime não foram identificadas, 
mas possivelmente o assassinato foi motivado pelo conflito de terra existente 
na Fazenda Barreiro, localizada no distrito de Limeira do Oeste. Supõe-se que a 
motivação tenha sido essa, pois o único documento localizado pela Covemg que 
se refere ao crime, um recorte do jornal Estado de Minas, foi encontrado em 
pasta encadernada de documentos recolhidos e produzidos pela CPT de Minas 

Gerais sobre o assentamento dos posseiros na fazenda Barreiro.365

Central 
O processo de ocupação do território mineiro iniciou-se a partir de fins do século 
XVII, com a descoberta das riquezas minerais. Surgiram vários núcleos minera-
dores, destacando-se Ouro Preto, Sabará e Congonhas. “Em função dessa ativi-
dade, desenvolveu-se na periferia da área mineradora, onde os solos eram mais 
favoráveis às atividades agropastoris, um setor vinculado ao abastecimento da 
zona de mineração.”366

Em 1970, a região Central era compreendida pela Região Metropolitana de Belo 
Horizonte e as áreas periféricas, que viviam em função dos núcleos urbanos da 
zona metalúrgica. As outras regiões de Minas Gerais apareciam como unidades 
produtoras de leite, carne e cereais, visando ao abastecimento dessa área urba-
no-industrial. Apesar de não ter sido uma região com intensos conflitos agrários, 
como a região do Norte de Minas Gerais, a região Central apresentou dois im-
portantes conflitos fundiários no período pesquisado, um em Três Marias (1961-
1964) e outro em Baldim (1967-1988).

O conflito de terra em Baldim ocorreu na fazenda Fortuna, quando cerca de 
300 trabalhadores rurais foram expulsos da fazenda de forma violenta em 1967 
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por fazendeiros que contaram com o apoio da Polícia Militar. Em 1982, eles se 
organizaram para conseguir a desapropriação da fazenda Caraybas, que era uma 
parte da fazenda Fortuna. No ano de 1984, o INCRA fez vistoria na área e a ca-
dastrou como latifúndio improdutivo.367 Em documento reservado da Coseg há 
a informação que durante o ano de 1983 a Fetaemg, juntamente com a CPT, o 
presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Matozinhos, Isaias Sávio 
Maciel, o padre Jerônimo Nunes e o deputado do PT João Batista dos Mares 
Guia, estavam cadastrando cerca de 300 ex-posseiros da fazenda Fortuna para 
reivindicarem a posse das terras a partir da lei da reforma agrária.368 Em 1985, 
os posseiros ocuparam as terras e foram novamente expulsos de forma violenta 
pela polícia.369 A fazenda Caraybas foi declarada de interesse social para fins de 
reforma agrária somente em 1987, pelo Decreto nº 94.707.370 O processo tra-
mitou, em 1988, no Tribunal Federal de Recursos371 e foi revogado pelo Decreto 
de 05/09/1991, do ex-presidente Fernando Collor que anulou os efeitos jurídicos 
de várias desapropriações de interesse social.372 

A partir da pesquisa realizada sobre o conflito de Três Marias, já descrito neste 
Capítulo, foi possível identificar o assassinato de Geraldo “Preto” e Pedro Pe-
reira Passos. A seguir serão apresentados 10 casos de assassinatos de campo-
neses ocorridos na região Central, todos eles necessitando de pesquisas mais 
aprofundadas.

Vítima: Geraldo “Preto”

Data da morte: primeira semana de abril de 1964 

Local: Três Marias 

Logo após o golpe militar, tropas do Exército e policiais militares de Minas Ge-
rais ocuparam a ponte em Três Marias, na BR-040, fazendo barricadas e revis-
tando os transeuntes. Em documento do DOPS/MG de 27/08/1964 há o rela-
to Joaquim Viana de Oliveira, cabo da Polícia de Diamantina, que permaneceu 
nesta região, com um pelotão destacado do “dia da revolução”, durante uma 
semana. Segundo ele: 

Foi nessa oportunidade que, em diligência da qual fazia par-
te o Auxiliar de Delegado João Siqueira, seu compadre, que 
encontraram o cadáver de ‘Geraldo Preto’ debaixo da ponte 
que cruza o Rio S. Francisco, abaixo da represa; esse indiví-
duo havia sido assassinado pouco antes e o responsável pelo 
crime ainda se achava no local, sendo preso.373

A referida ponte se localizava próxima à sede do Sindicato Rural de Três Marias. 
Nas terras abaixo da ponte, margeadas pelo Rio São Francisco, iniciava a área 
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dos camponeses. Pela proximidade da ponte à região ocupada, a pesquisa tentou 
levantar se entre os camponeses havia algum Geraldo que poderia ser Geraldo 
“Preto”. No extrato dos Estatutos da Associação dos Lavradores e Trabalhadores 
Agrícolas de Três Marias de 18/08/1961 foi encontrada a assinatura de Geraldo 
Francisco da Cruz como um dos associados374. Já em carta sem data enviada 
pelos camponeses de Três Marias aos deputados federais e senadores consta a 
assinatura de Geraldo Martins [sobrenome incompreensível] e Geraldo Mendes 
da Silva.375 Porém, não foi possível verificar se algum deles seria Geraldo “Preto”.

Foi João Siqueira, auxiliar de delegado, que em 1º/05/1964, como testemunha no 
Inquérito Policial Militar instaurado contra Randolfo Fernandes Lima e Raimundo 
Nonato Pereira, afirmou que Geraldo “Preto” era camponês colaborador do 
Sindicato Rural.376 A morte de Geraldo pode ter sido um dos motivos da evasão 
dos camponeses das terras após o golpe militar, além do medo de serem presos 
como ocorreu com seus líderes, Randolfo e Raimundo.

Vítima: Pedro Pereira Passos

Data da morte: 07/10/1972 

Local: Três Marias

Pedro Pereira Passos era irmão de José Amaro da Silva, artista plástico, escritor 
e fundador do Memorial do Barreiro Grande, em Três Marias. Eram filhos de Se-
bastião Amaro da Silva e Maria Conceição Pereira. O pai era pescador e campo-
nês associado à Liga Camponesa de Três Marias e, por isso, sofreu perseguição 
do fazendeiro Olinto Gonçalves de Melo. As terras onde moravam tinham sido 
delimitadas por Randolfo Fernandes de Lima, próxima a outras famílias filiadas 
ao Sindicato Rural de Três Marias, anteriormente denominado Liga Camponesa. 
Após o golpe militar, Sebastião Amaro da Silva foi preso por três dias na dele-
gacia local, por ter ligação com Raimundo Nonato Pereira, ex-presidente da Liga 
Camponesa de Três Marias. Outra arbitrariedade que sofreu foi o impedimento 
do acesso à cidade com a construção de muros ao redor de sua casa, edificados 
pelo latifundiário Olinto Gonçalves. Esses muros fizeram com que a família se 
deslocasse apenas por meio do Rio São Francisco, não podendo acessar as es-
tradas de terra que Olinto alegava serem de sua propriedade.

Em depoimento prestado à Covemg, José Amaro da Silva contou sobre o assas-
sinato de seu irmão, Pedro Pereira Passos, em 07/10/1972. Pedro tinha 21 anos 
[de idade], era pescador e morava com a família nas terras próximas ao Sindicato 
Rural. Havia a proibição da pesca devido à proximidade da região com a barragem 
de Três Marias, por isso foi definida como área de Segurança Nacional. Porém, 
os pescadores necessitavam exercer seu trabalho que geralmente começava de 
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madrugada para de manhã limparem os peixes e venderem. Pedro continuava 
pescando na represa da Cemig e exercia certa liderança entre os pescadores 
impedidos de trabalhar. Sua morte ocorreu de madrugada enquanto pescava na 
represa. Ele estava acompanhado de um colega e o executor foi o guarda do 
Exército denominado Teixeira. Este respondeu processo e foi absolvido.377

Vítima: José Graciano da Silva

Data do desaparecimento: 1977, corpo encontrado em 10/06/1988

Local: Fazenda Cipó – Fortuna de Minas

As informações sobre o desaparecimento de José Graciano da Silva foram publi-
cadas em reportagem do jornal Estado de Minas de 03/06/1988. 

Onze anos depois, a polícia de Fortuna de Minas esclareceu 
o assassinato do lavrador José Graciano da Silva, cuja ossada 
foi encontrada há uma semana numa grota próxima da fazen-
da Cipó, onde o crime foi cometido. O delegado Sebastião 
Alves Jesus, há dois anos à frente da delegacia local, reabriu o 
inquérito e, após várias diligências, indiciou o capataz Geraldo 
da Silva, o ‘Ti Mário’, pela autoria do homicídio. O juiz Éber 
Carvalho de Melo decretou a prisão preventiva do capataz 

que já está preso na cadeia pública de Fortuna de Minas.378

Em 1977, a família do lavrador comunicou à polícia o desaparecimento de José 
Graciano. Apesar da abertura do inquérito, os policiais encarregados de apurar 
o caso não localizaram informações que pudessem solucioná-lo. Durante vários 
anos acreditava-se que José Graciano havia viajado para outro estado sem avi-
sar aos parentes. Porém, alguns boatos surgiram na cidade, apontando Geraldo 
da Silva como o provável matador do lavrador. Interrogado, ele negou qualquer 
participação no suposto crime.

Ao assumir a delegacia de Fortuna de Minas, o delegado Sebastião Alves de 
Jesus retomou as investigações, escalando o detetive Ronald Geraldo Barbosa 
para apurar o caso. O policial conseguiu avançar nas investigações e descobriu a 
ocorrência de um sério atrito entre José Graciano e Geraldo da Silva. Novamente 
interrogado, Geraldo confessou o homicídio e levou a polícia até o local onde 
escondeu o corpo.379

Apesar do assassinato de José Graciano da Silva não estar diretamente relacio-
nado a um conflito agrário ou envolver um agente público, é um caso que mostra 
como camponeses eram considerados “desaparecidos” e, por vezes, tinham 
sido assassinados por agentes privados que não eram devidamente investiga-
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dos pelos órgãos públicos e, neste caso, o esclarecimento do assassinato só 
foi possível com a troca do delegado local, no período de abertura democrática. 
Não foi possível identificar quais foram as penas impostas a Geraldo da Silva e 
nem os motivos que causaram o atrito entre a vítima e o assassino. 

Vítima: Luiz Fernando Reis 
Data da morte: 28/04/1985 
Local: Senador Modestino Gonçalves

Em 28/04/1985, o vaqueiro Luiz Fernando Reis foi assassinado pelo patrão e 
fazendeiro, Fortunato Geraldo de Araújo, no município de Senador Modestino 
Gonçalves. De acordo com o jornal Pelejando, 

Luiz Fernando Reis foi assassinado porque ao atravessar um 
Rio durante a enchente, o cavalo do fazendeiro foi carregado 
pelas águas. Comenta-se na região que o fazendeiro ficou 
‘muito bravo’ por ter perdido um cavalo com arreio e por isso 
matou o vaqueiro. Fortunato Geraldo de Araújo é, segundo a 
polícia local, o assassino.380

O nome de Luiz Fernando Reis aparece como “Luis Fernandes Reis” nas pu-
blicações “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Tran-
sição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “1985. 
Conflitos de Terra no Brasil”, “Assassinatos no Campo: crime e impunidade 
1964 a 1985” e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.381

Vítima: Divino João de Deus 
Vítima: Maria da Cruz Vieira 
Vítima: João Leite
Data da morte: 02/02/1986 
Local: São Domingos do Prata 

Em 02/02/1986, Divino João de Deus (37 anos, lavrador), sua mãe, Maria da Cruz 
Vieira (64 anos, lavradora, viúva), e seu cunhado João Leite (44 anos, metalúrgico) 
foram assassinados pelo fazendeiro Geraldo Magela de Faria.382 Consta em docu-
mento elaborado pela coordenadoria de conflitos agrários do Mirad/INCRA que:

o delegado regional de Monlevade, Jairo Lelis Filho, está 
procurando o pai-de-santo que induziu o pequeno proprie-
tário rural Geraldo Magela de Faria a matar três pessoas a 
golpes de foice e esmagar as cabeças em um pilão, porque 
elas planejavam entrar com uma ação na justiça de Alfie, 
distrito de São Domingos do Prata, para reivindicar parte da 
propriedade dele.383
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Geraldo de Faria, 48 anos, também conhecido como Geraldo Maximiniano, foi à 
casa de seus vizinhos com uma foice e uma “mão” de pilão. Com a foice matou 
primeiro Maria da Cruz e, em seguida, seu filho, Divino João de Deus, esquar-
tejando seus corpos. Depois massacrou seus crânios com a “mão” de pilão. 
Andou cerca de dois quilômetros onde estava hospedado João Leite e o matou 
da mesma maneira. Fátima Maria Vieira Rocha, irmã de Divino João de Deus, 
presenciou as mortes e descreveu-as ao delegado.

Após a chacina, Geraldo fugiu e se escondeu numa mata fechada próxima ao 
local do crime. Cerca de 30 policiais, civis e militares, procuraram o assassino 
e a população de Alfie se revoltou com o crime. Os corpos das vítimas foram 
enterrados em Timóteo e foram acompanhados de um cortejo fúnebre que saiu 
de João Monlevade. A última reportagem encontrada sobre o crime registrou 
que após dois dias Geraldo Magela não tinha ainda sido encontrado pela polícia.384 

Além da publicação do Mirad/INCRA, os nomes dessas vítimas constam tam-
bém nas publicações, “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Jus-
tiça de Transição” “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” 
e “1986: Conflitos de Terra no Brasil”. 

Vítima: Sebastião Ferreira Leite

Data da morte: 15/06/1986 

Local: Santa Luzia

No arquivo do CPDA constam as seguintes informações extraídas de documen-
to produzido pela CPT/MG sobre o assassinato do trabalhador rural Sebastião 
Ferreira Leite:

No dia 15 de junho, três homens que se diziam policiais, ar-
rombaram a pontapés a porta do barraco da casa do traba-
lhador. Entraram atirando e um dos tiros acertou a cabeça 
do lavrador. Sebastião era posseiro, plantava na terra de seu 

patrão há vários anos.385

Na Revista “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”, há registro com o nome de 
Sebastião Ferreira Leite, informando o ano e o local de seu assassinato.386

Vítima: Jair Augusto de Campos

Data da morte: 22/07/1988 

Local: Sítio em Patrimônio, zona rural de Barbacena 

Jair Augusto de Campos, 45 anos, era lavrador em Patrimônio, zona rural 
de Barbacena. Em 1970, havia comprado um terreno do seu tio, pai de Joel 
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Augusto de Campos e João Batista de Campos. Nesse local, Jair plantava feijão, 

alho, milho e capim para pastagem. Seus primos sabiam que a documentação 

da venda do imóvel não estava devidamente regularizada, mesmo decorridos 
18 anos da compra. Por esse motivo, pressionaram Jair, exigindo Cz$ 60 mil e 
prometeram solucionar o problema. Para conseguir o dinheiro, Jair vendeu uma 
vaca e o motor de moer capim.387

No dia 22/07/1988, Jair voltava do trabalho com a enxada nas costas quando foi 
abordado pelos primos, que alegavam não querer mais o dinheiro e, sim, as ter-
ras. João Batista de Campos rapidamente pegou a enxada de Jair e lhe golpeou 
várias vezes na cabeça. A esposa de Jair, Maria Imaculada, tentou socorrer o 
marido e também foi golpeada pela enxada. A filha do casal, Janete, de 12 anos, 
foi espancada com um banco de madeira.388

Ensanguentada, Maria Imaculada conseguiu pedir ajuda a um vizinho que os 
levou ao hospital, porém, Jair não resistiu e faleceu. Maria passou por cirurgia e 
Janete recebeu medicação.389 Mãe e filha sobreviveram e contaram a barbárie. 
Os criminosos se apresentaram à polícia, porém não foram presos.390 

O nome de Jair Augusto de Campos é citado nas publicações “Camponeses Mor-
tos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações 
de Direitos no campo 1946 a 1988”, “1988: Conflitos de Terra no Brasil” e “Fe-
taemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”, porém o município de morte aparece como 
Prata, ao invés de Patrimônio, distrito pertencente ao município de Barbacena.391

Vítima: Não Identificada

Data da morte: 1988

Local: Santa Luzia

As poucas informações desse caso estão nas publicações “Camponeses Mor-
tos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição” e “Relatório final: Viola-
ções de Direitos no campo 1946 a 1988”, que informam que a vítima cujo nome 
não foi possível identificar era lavrador, do sexo masculino e foi assassinado por 
agente privado em Santa Luzia.392

Centro-Oeste
A região Centro-Oeste de Minas está situada entre os rios Grande, Pará e São 
Francisco e possui duas usinas hidrelétricas em áreas limítrofes ao seu territó-
rio, ao sul, Furnas, e ao norte, Três Marias. De acordo com o censo do IBGE de 
1970, essa região distinguia-se pela produção de ferro gusa. Já em relação às 
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atividades agropastoris, a região era marcada pela criação extensiva de gado de 
corte e produção de leite, a agricultura era praticada em pequenas propriedades 

e a produção de carvão vegetal visava ao abastecimento dos altos fornos de 

ferro gusa. Divinópolis era a principal cidade, onde se situava o importante en-

troncamento da Viação Férrea Centro-Oeste.

No período pesquisado foram encontrados poucos registros de conflitos de 

terras na região, porém há a confirmação de uma morte relacionada à disputa 

fundiária. 

Vítima: Luiz Jesus Campos

Data da morte: 28/05/1986 

Local: estrada que ligava Santana da Prata à região de “Pinduquinha”, próximo ao  

município de Conceição do Pará 

Luiz Jesus Campos nasceu em 16/11/1946, era filho de João Viega Campos e 

Geralda Patrício e foi casado com Maria José Mota. Luiz Jesus era lavrador no 

município de Conceição do Pará e tinha 39 anos quando foi assassinado pela 

família de seu primo Otávio Faria Patrício, no dia 28/05/1986.393 

Luiz Jesus Campos e Otávio Faria Patrício moravam em terras vizinhas que foram 

de seus falecidos avós. Essas terras localizavam-se na estrada que ligava Santana 

da Prata à região de “Pinduquinha”, próximo ao município de Conceição do Pará. 

Os primos tinham relacionamento conflituoso por causa da divisa entre suas terras 

e não se falavam, pois Otávio queria demarcar e providenciar uma cerca divisória 

e Luiz não concordava, uma vez que Otávio não possuía a documentação legal. O 

crime aconteceu no momento em que Otávio estava construindo uma cerca de 

demarcação de terras, acompanhado de seus três irmãos (Antônio Iolando Faria, 

Vicente de Paula Patrício e João Patrício Filho) e dos primos (Geraldo Fernandes 

e Antônio Fernandes Viegas). Geraldo e Antônio Fernandes não sabiam que a 

cerca estava sendo levantada sem o consentimento de Luiz Jesus e foram até o 

local a pedido do tio, João Mariano Patrício, pai de Otávio.394

No horário do almoço, João Mariano Patrício foi até o local onde a cerca estava 

sendo construída para levar marmita para os filhos. Segundo informações da 

investigação policial, Luiz Jesus apareceu no local em seguida, enquanto 

levava ração para o gado. Ele estava de bicicleta quando viu a família de Otávio 

construindo a cerca e tentou argumentar que eles não estavam agindo de forma 

correta e exigiu os documentos que provassem a legalidade daquele ato. Houve 
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discussão e Luiz Jesus pegou uma das foices da família de Otávio, que estes 

utilizavam para construir a cerca, e caminhou em direção a Otávio. Nesse ínterim, 

João Mariano e Vicente (pai e irmão de Otávio) imobilizaram Luiz Jesus enquanto 

Otávio atirou três vezes à queima roupa.395 Segundo o laudo de necrópsia, destes 

três tiros, dois acertaram Luiz, um no tórax e outro no joelho.396

Apesar de João Mariano Patrício e Vicente de Paula Patrício terem participado 

do crime, imobilizando Luiz de Jesus, somente Otávio Faria Patrício respondeu a 

inquérito policial. O processo demorou mais de seis anos e Otávio Faria Patrício 

foi condenado por homicídio culposo em 27/08/1991. A pena foi de um ano em 

regime aberto, sem a necessidade de apresentar-se trimestralmente ao juízo.

O nome de Luiz Jesus Campos é citado na relação de trabalhadores rurais vítimas 

da violência no campo em 1986 na Revista “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-

1998” e também na publicação do Mirad/INCRA “Conflitos de Terra, Vol II, 1986”.

Jequitinhonha e Mucuri
Os vales do Jequitinhonha e Mucuri estão localizados no Nordeste de Minas 

Gerais e cada um deles constitui uma região de planejamento do estado, que 

aqui também serão consideradas conjuntamente, devido às semelhanças. No 

século XIX, com a queda na produção de ouro e diamantes ocorrida no final 

do século XVIII, acentuou-se um processo de migração em direção ao Baixo 

Jequitinhonha e ao Mucuri, regiões ainda quase inexploradas. Essas regiões 

possuíam terras férteis, sem dono e com índios a serem “preados”, o que atraiu 

migrantes que não detinham muitas posses.397 Mas essas pessoas não se 

fixavam na terra, era um povoamento errante, pois os posseiros iam em busca 

da fertilidade e quando a terra se esgotava saíam à procura de novas terras. 

Esse processo de ocupação foi estimulado pelo Estado, principalmente por 

meio de incentivos fiscais. No entanto, ele foi desestruturado com a chegada 

de fazendeiros, principalmente de gado e, posteriormente, de grandes empre-

sas interessadas em recursos naturais. Assim, chancelados pelo Estado, esses 

grupos começaram a expulsar os posseiros das terras.398 Muitos migraram para 

as grandes cidades, outros passaram a trabalhar na terra, como agregados, em 

péssimas condições de trabalho.

Nos anos 1960, os recursos naturais minguaram e as interdições dos fazen-

deiros aumentaram. À medida que a fazenda impunha regras mais rígidas, os 

agregados reagiam e a violência aumentava.399 Somado a isso, nesse período, 
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ocorreu também a chegada de madeireiros e grileiros na região, aumentando as 
tensões. Dessa forma, após o golpe de 1964, a ação do Estado e da iniciativa 
privada intensificou a violência na região. A implementação de grandes projetos 
agropecuários, com o apoio do poder público, ampliou o número de conflitos por 
terra.400 Além desses projetos, esse período foi marcado também pela expansão 
da cafeicultura e de empresas de reflorestamento, incentivadas pelo Estado por 
meio de crédito, infraestrutura e benefícios fiscais. Esses fatores foram prepon-
derantes para que muitos trabalhadores rurais fossem expulsos da terra, sendo 
alguns deles assassinados. 

A pesquisa realizada pela Covemg localizou 19 assassinatos ocorridos nos vales 
do Jequitinhonha e Mucuri que serão descritos a seguir. 

Vítima: Arlindo Soares da Silva

Data da morte: 22/10/1983 

Local: Frei Gaspar

O nome de Arlindo Soares da Silva, o ano, o local de sua morte e que foi 
assassinado por agente privado constam nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime 
e impunidade 1964 – 1985” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”. Em 
exemplar do jornal Pelejando que relata sua morte existe apenas a descrição de 
Arlindo como um “grande batalhador pelo direito dos pequenos proprietários 
que devem ao Banco.”401

Vítima: Joaquim Teixeira Jardim

Data da morte: 21/01/1984

Local: Poté

Joaquim Teixeira Jardim era lavrador e residia na cidade de Poté (MG). Ele vinha 
sofrendo constantes ameaças de José Natalense Pessoa de Matos para que 
deixasse suas terras. Diante dessa situação, em 21/01/1984, Joaquim Teixeira 
Jardim cometeu suicídio ingerindo veneno. 

José Natalense era conhecido pelas diversas violências cometidas contra os 
lavradores da região, chegando a atentar contra a vida de Amador de Oliveira no 
ano de 1985 em razão de conflitos por terra.402

O nome de Joaquim Teixeira Jardim é citado na relação de trabalhadores rurais 
vítimas da violência no campo em 1984 na Revista “Fetaemg: 30 Anos de Luta. 

1968-1998”. 
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Vítima: Augustavo Gomes da Silva
Data da morte: 24/04/1984 

Local: Berilo

Augustavo Gomes da Silva era lavrador no município de Berilo. Ele foi assassinato 
em 24/04/1984 por meio de uma emboscada armada a mando do grileiro José 
Roberto Magalhães, conhecido na região como Zé Fonseca, que cobiçava as 
terras de Augustavo. 

Augustavo era casado com Joana Alves Amaral e as terras em que viviam per-
tenciam à família da esposa. José Roberto ameaçava Augustavo constante-
mente e em diversas ocasiões o denunciou ao delegado municipal de Berilo, 
Antônio Sales Amaral, que também ameaçava o lavrador na tentativa de fazê-lo 
abandonar a área. 

De acordo com registro do jornal Tribuna Operária, José Roberto chegou a dizer 
que: “se o lavrador teimasse em ficar na terra, que ele o mataria, e que seria o 
mesmo que matar um porco.” 403

Em certa ocasião, José Roberto ameaçou o lavrador com uma arma, mas 
Augustavo conseguiu tomá-la das mãos do grileiro e atirou, acertando-o de 
raspão. Posteriormente, o lavrador entregou a arma na delegacia de Berilo. 
Após esse episódio, as ameaças se intensificaram e eram dirigidas também ao 
cunhado de Augustavo, Valdemar Amaral Alves.404 

No dia 24/04/1984, o lavrador foi pego em uma emboscada organizada por José 
Roberto, acompanhado do filho Milton José Magalhães e do capataz da fazenda 
do grileiro, Cirilo Gouveia Souza. Eles teriam cortado a ligação de água da casa 
de Augustavo e o surpreendido enquanto ele se encaminhava para concertá-la. 
O lavrador foi assassinado com quatro tiros e quatro facadas e ainda teve as 
orelhas decepadas pelos executores.405

O nome de Augustavo consta nas publicações “Camponeses mortos e de-
saparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime e impunidade 
1964 – 1985” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Jorge Rodrigues Caldeira (Caldas)
Data da morte: 22/12/1984 

Local: Virgem da Lapa

Jorge Rodrigues Caldeira, de 33 anos, era posseiro, casado e possuía uma filha 
quando foi assassinado no município de Virgem da Lapa. Ele foi morto pelo fa-
zendeiro José Barreto Prates, para quem trabalhava ocasionalmente. 
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No dia do homicídio José Barreto impediu a passagem de Jorge pelo único 
acesso que havia entre o município e o povoado onde morava e, depois disso, 
o assassinou. Em carta406 enviada pela viúva de Jorge à Fetaemg ela afirma que 
seu marido trabalhava vendendo dias de serviço para a família de José Barreto 
desde criança e que uma semana antes do crime havia trabalhado para o fazen-
deiro e ainda não tinha recebido. 

O nome de Jorge Rodrigues Caldeira (ou Caldas) é citado nas publicações “Cam-
poneses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório 
final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, ”Assassinatos no Campo: 
crime e impunidade 1964 – 1985”, “Retrato da Repressão Política no Campo 
– Brasil 1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos” e 
“Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: José Gomes da Silva

Data da morte: 1º/02/1985 

Local: Capelinha

José Gomes da Silva foi dirigente sindical e militava junto ao movimento 
dos boias-frias, no município de Capelinha. Ele foi assassinado a tiros no dia 
1º/02/1985, aos 47 anos, próximo a sua casa. 

Segundo os registros dos jornais da época o assassino foi o fazendeiro e geren-
te do banco Minas-Caixa, Arcedino Jardim Meira.407 Arcedino cobiçava as terras 
da vítima e havia tentado passar uma cerca por elas. Diante do ocorrido, José 
Gomes recorreu ao escritório da Ruralminas e ao STR de Capelinha conseguindo 
que fosse embargada a medição feita para a construção da cerca, o que segun-
do testemunhas não agradou ao fazendeiro.408 No dia do crime, Arcedino teria 
procurado José Gomes da Silva e tentado obrigá-lo, com ameaças, a assinar um 
documento que dizia que as terras da vítima pertenciam a ele, Arcedino. José 
Gomes teria novamente procurado o Sindicato para denunciar as ameaças. No 
mesmo dia, 1º/02/1985, horas mais tarde, José Gomes foi encontrado morto.

Três meses após o assassinato, Arcedino foi indiciado em processo por homi-
cídio e, segundo consta no jornal Informativo da Terra, teria dito que: “diversos 
crimes acontecidos em Capelinha continuam impunes e que esse cometido por 
ele [Arcedino] poderia também permanecer com a autoria desconhecida.”409

O nome de José Gomes da Silva consta nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime 
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e impunidade 1964 – 1985”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 
1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”, “Conflitos de 
terra, vol. I, 1985”, “Conflitos de terra no Brasil, 1985” e “Fetaemg 30 anos de 
luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Eli Braga Coelho

Data da morte: 20/03/1985 

Local: Itamarandiba 

Eli Braga Coelho era posseiro e possuía 59 anos quando foi assassinado. Os res-
ponsáveis pelo crime foram os grileiros Geraldo Lourenço de Almeida e Amazo 
Abelim, que já vinham ameaçando os posseiros da região para que deixassem 
as terras. 

Eli Braga residia e trabalhava na propriedade desde seu nascimento e lá plantava 
milho, arroz e feijão para subsistência. Ele liderava cerca de 10 famílias de pos-
seiros que moravam, muitos deles, há mais de 50 anos em uma área de aproxi-
madamente 120 hectares, que tentavam na Justiça conseguir a posse definitiva. 
Essa terra era cobiçada por Geraldo Lourenço e, na Justiça, o processo já estava 
bem encaminhado em favor das famílias de posseiros.410 

No dia 20/03/1985, as ameaças feitas a Eli Braga foram cumpridas e ele foi mor-
to pelos grileiros com três tiros, dois no peito e um nas costas. Após a morte de 
Eli Braga, os grileiros ameaçaram outro posseiro da região de apenas 19 anos.

O nome de Eli Braga consta nas publicações “Camponeses mortos e desapare-
cidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos 
no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime e impunidade 1964 
– 1985”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 – Campo-
neses torturados, mortos e desaparecidos”, “Conflitos de terra no Brasil, 1985” 
e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Alceu Ribeiro 

Vítima: José Felix

Data da morte: 23/03/1985 

Local: Malacacheta

Alceu Ribeiro e José Félix eram lavradores e foram assassinados no dia 
23/03/1985, pelos irmãos Sebastião Pego e Odilon Pego, devido a uma disputa 
de terras em Malacacheta. O nome de Alceu Ribeiro e de José Félix, a data e o 
local de suas mortes constam nas publicações “Camponeses mortos e desapa-
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recidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos 
no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de Terra 1985, vol. I” e “1985 Conflitos de 
Terra no Brasil”. Já nas publicações “Assassinatos no campo crime e impunidade 
1964-1986” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”, o nome de José Félix 
aparece como José Felipe. A Covemg não localizou outras informações sobre 
esses assassinatos.

Vítima: Sebastião Gomes Pereira

Data da morte: 1º/04/1985 

Local: Malacacheta

O lavrador Sebastião Gomes Pereira, 52 anos, era casado e tinha seis filhos 
quando foi assassinado. Ele foi atingido por quatro tiros no dia 1º/04/1985, pro-
feridos por pistoleiro não identificado. O mandante do crime foi o fazendeiro 
Gerson Rocha Silva. 

O homicídio foi motivado por conflito de terras. Gerson Rocha cobiçava as terras 
de Sebastião Gomes Pereira, que sofreu ameaças durante cinco anos para que 
saísse do local, uma área de 50 hectares localizada a 16 quilômetros do municí-
pio de Malacacheta. O conflito já havia sido denunciado nas delegacias de polícia 
de Teófilo Otoni, Ladainha e Malacacheta.411 

O nome de Sebastião Gomes Pereira consta nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime e 
impunidade 1964 – 1985” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Francisca Prata

Data da morte: 02/08/1985 

Local: Carbonita 

Francisca Prata era lavradora e possuía 35 anos quando foi assassinada com dois 
tiros na cabeça pelo policial João Aventura, no município de Carbonita. Francisca 
foi morta ao tentar ajudar o marido Jorge Prata, que havia sido baleado na perna 
pelo mesmo policial. 

Jorge teria prendido no curral de suas terras três animais que invadiram a pro-
priedade e estavam estragando a plantações, para devolvê-los ao proprietário. O 
lavrador reivindicava uma indenização pelos danos causados à plantação pelos 
animais. Se recusando a pagar a indenização, o proprietário dos animais se diri-
giu às terras da vítima, acompanhado pelo policial João Aventura e por um juiz de 
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paz, na tentativa de obrigar Jorge a devolver os animais. Ao se recusar, Jorge foi 
ferido na perna pelo policial João Aventura e, quando Francisca foi tentar ajudar 
o marido, o policial a acertou com dois tiros na cabeça.412 

O nome de Francisca Prata consta nas publicações “Camponeses mortos e 
desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no campo crime e impunidade: 
1964-1986”, “Conflitos de Terra no Brasil, 1985” “Conflitos de Terra, 1985, vol I” e 
“Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: José Esteves Viana

Data da morte: 02/10/1985 

Local: Novo Cruzeiro

José Esteves Viana era lavrador e tinha 37 anos quando foi assassinado pelo 
pistoleiro Pelé em uma emboscada. Seu nome, o ano e o local de sua morte 
constam nas publicações “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da 
Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 
1988”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 – Campone-
ses torturados, mortos e desaparecidos”, “Assassinatos no campo crime e im-
punidade: 1964-1986”, “Conflitos de Terra no Brasil, 1985” e “Fetaemg 30 anos 
de luta: 1968 a 1998”. Porém, não foram encontradas informações adicionais 
sobre o caso. 

Vítima: José Nunes Ferreira

Data da morte: 12/03/1985 

Local: Poté

José Nunes Ferreira, 52 anos, era lavrador e foi assassinado enquanto fazia a 
colheita da sua plantação de milho no dia 12/03/1985. Ele tinha problemas de 
saúde em virtude de um atropelamento que havia sofrido e sobrevivia plantando 
em uma faixa de terra do estado às margens da rodovia Rio-Bahia, no municí-
pio de Poté. Ele foi assassinado por um homem conhecido como Jamil, que, 
segundo as fontes consultadas, tinha conflitos com José Nunes por causa da 
plantação.413

O nome de José Nunes Pereira consta nas publicações “Camponeses mortos e 
desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no campo crime e impunidade 
1964-1986”, “Conflitos de terra, vol I, 1985”, “Conflitos de Terra no Brasil, 1985” 
e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.
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Vítima: Não Identificada

Data da morte: fevereiro de 1986 

Local: Virgem da Lapa

As poucas informações sobre esse assassinato constam na publicação “Con-
flitos de Terra, vol.II, 1986”, que informa que a vítima foi morta por policial após 
tortura, em fevereiro de 1986, na cidade de Virgem da Lapa. 

Vítima: Jorge Passos

Vítima: Maria Rosa Passos

Data da morte: 16/04/1986 

Local: Frei Gaspar

Jorge Passos e Maria Rosa Passos eram filhos do lavrador Otacílio Souza 
Passos e foram assassinados a tiros em 16/04/1986 por pistoleiros que agiam a 
mando do grileiro João Pereira de Souza. No ano de 1976, o pai de Jorge Passos, 
Otacílio Souza Passos comprou duas terras herdadas por Flausomiro Rodrigues 
Salomão, ficando com a documentação de uma delas. No mesmo ano, a senhora 
Lina Alves de Oliveira comprou todas as terras da mesma herança. A partir de 
1982, o filho de Lina, o grileiro João Pereira de Souza, passou a ameaçar Otacílio, 
para que ele saísse das terras.414

Preocupado com as ameaças, Otacílio cercou a propriedade. No dia 16/04/1986, 
o grileiro, acompanhado de 11 pistoleiros, derrubou a cerca e invadiu a proprie-
dade, dirigindo-se a casa do lavrador, que mandou seu filho Jorge Passos buscar 
ajuda no Sindicato de Trabalhadores Rurais. Enquanto isso, um dos pistoleiros 
atirou em direção à casa de Otacílio, acertando sua filha Maria Rosa Passos, que 
não resistiu aos ferimentos e morreu. Otacílio revidou acertando um dos pis-
toleiros e o grileiro João Pereira de Souza e em seguida conseguiu fugir com a 
família. Entretanto, os pistoleiros encontraram o filho de Otacílio, Jorge Passos, 
na estrada e atiram a queima roupa.415

Os nomes de Jorge e Maria Rosa Passos constam nas publicações “Campone-
ses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de terra, vol II, 1986” e 
“Conflitos de terra no Brasil, 1986”. Na revista “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 
1998” existe referência apenas ao assassinato de Jorge Passos.

Vítima: Aristides Gonçalves Pereira

Data da morte: 07/05/1986 

Local: Ladainha

Aristides Gonçalves Pereira era trabalhador rural e morava há 40 anos no Sítio 
Caiapó quando foi assassinado. As terras que ele e sua família habitavam perten-
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ciam à família de sua esposa antes de serem compradas por ele. Porém, cerca 

de 30 anos antes de seu assassinato, teve início um conflito pela posse da terra, 

que envolveu o fazendeiro José Ramalho dos Santos, que procurava incorporar 

as terras de Aristides às suas.416 

José Ramalho teria feito uma nova medição em suas terras e, no dia 07/05/1986, 

quando Aristides se dirigia à cidade de Teófilo Otoni para denunciar a situação, 

foi assassinado na estrada por Virgílio417, genro do fazendeiro, que confessou o 

crime. 418 O corpo de Aristides Gonçalves Pereira só foi encontrado pela polícia 

três dias depois. 

O nome de Aristides Gonçalves Pereira é citado na relação de trabalhadores 

rurais vítimas da violência no campo em 1986 na Revista “Fetaemg 30 Anos de 

Luta: 1968-1998”.

Vítima: Joaquim José Xavier

Data da morte: 10/11/1986 

Local: Fazenda Montanha, Rio do Prado

Joaquim José Xavier era trabalhador rural na fazenda Montanha, localizada no 

município de Rio do Prado e foi despedido após quatro anos de trabalho. Entrou 

na Justiça contra o proprietário da fazenda reclamando direitos trabalhistas e 

ganhou a ação. A partir de então, o trabalhador foi impedido pelo proprietário, 

Rubens Lacerda, de passar pela fazenda. No entanto, Joaquim Xavier começou 

a trabalhar como boia-fria em uma fazenda vizinha (de propriedade de Gino 

Carvalho dos Santos) e era obrigado a atravessar a fazenda Montanha, pois 

aquele seria o único acesso. 

Joaquim José Xavier foi assassinado em 10/11/1986 por volta das 16h, quando 

retornava da fazenda onde trabalhava. Ele foi morto por Natael Lacerda, irmão de 

Rubens Lacerda, com tiros de cartucheira. Segundo o sargento Denair Oliveira, 

a arma do crime foi encontrada próxima à casa de Natael.419

Conforme a CPT, “o delegado de Rio do Prado, Joviano Pereira Braga, encaminhou 

a ocorrência para o delegado de polícia de Almenara, Mauro Santiago Neves, 

que irá conduzir o inquérito policial”.420 No entanto, a Covemg não conseguiu 

localizar o inquérito. 

O nome de Joaquim Xavier consta nas publicações “Camponeses mortos e 

desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
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Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de Terra no Brasil, 1986” e “Conflitos 
de Terra, vol II, 1986”. 

Vítima: José Dias de Matos

Data da morte: 04/01/1988 

Local: Itaobim 

José Dias de Matos era secretário do STR de Itaobim e possuía 60 anos quando 
foi assassinado. Ele era conhecido pelo seu trabalho em defesa dos trabalhado-
res rurais da região e por sua militância nas CEBs da Igreja Católica.421

Ele foi vítima de uma emboscada no dia 04/01/1988 por volta das 11h30, en-
quanto transportava uma carga de mandioca, fruto de seu trabalho. José Dias 
recebeu um tiro de cartucheira no pescoço, que o matou imediatamente. O au-
tor do crime foi Alcides Gonçalves Barbosa, e o mandante, o fazendeiro Dejaniro 
Gil de Souza. 

De acordo com as informações contidas nos registros da CPT-MG e do Cedefes, 
uma das possíveis motivações para o crime seria o fato de José Dias defender 
os direitos de outro trabalhador rural ameaçado de demissão pelo fazendeiro, 
que, por isso, vinha ameaçando o sindicalista.422 

Os responsáveis foram intimados a prestar esclarecimentos à polícia e Dejaniro 
haveria dito que preferia morrer a depor. Dejaniro tentou se matar jogando seu 
carro no rio enquanto passava pela ponte do Rio Jequitinhonha, foi socorrido e 
encaminhado ao hospital, porém fugiu antes de receber alta. Alcides Gonçalves 
também fugiu.423 

O nome de José Dias de Matos consta nas publicações “Camponeses mortos e 
desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de terra no Brasil, 1988” e “Fetaemg 
30 Anos de Luta: 1968-1998”.

Vítima: João Dutra

Data da morte: 1988 

Local: Araçuaí 

O nome de João Dutra, o ano e o local de sua morte constam nas publicações 
“Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, 
“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de 
terra no Brasil, 1988” e “Fetaemg 30 Anos de Luta. 1968-1998”.
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Em relato feito à Comunidade Setúbal, zona rural de Araçuaí, aparecem os 

seguintes detalhes:

Aqui em nossa comunidade um fazendeiro (Cenivaldo) 
matou a tiros e facadas um trabalhador (João Dutra). Esse 
fazendeiro foi um grande perseguidor dos pequenos e até 
agora nada aconteceu com ele. Hoje é um dos grandes fa-
zendeiros porque tomou parte das terras dos pequenos tra-
balhadores. Nossa comunidade reza para que a justiça divina 
reine sobre a terra.424 

A Covemg não localizou outras informações sobre o assassinato nas fontes 
analisadas. 

Noroeste
O povoamento da região Noroeste ocorreu a partir do século XVII, quando foram 
criadas as primeiras fazendas de gado. É a região menos densamente povoada 
de Minas Gerais. Em 1988, a Fetaemg assim a descreveu: 

A região Noroeste é uma área de grandes proporções, pre-
dominantemente marcada por latifúndios desocupados, sem 
exploração econômica nenhuma, ou com a exploração de re-
florestamento em terras agricultáveis. A pecuária é bastante 
presente e, em termos de agricultura, o forte são as mono-
culturas para exportação, como a soja, que se desenvolve 
a região, ao mesmo tempo expulsa o trabalhador rural, por 
ser uma lavoura totalmente mecanizada. [...]. Nesta região é 
comum haver um único proprietário para mais da metade da 
área de um município.425

De acordo com dados do Censo realizado em 1980 pelo IBGE, a região se esten-
dia por cerca de 60 mil quilômetros quadrados, cobrindo quase 10% de Minas 
Gerais. Sendo que 46% dos imóveis possuíam menos de 100 hectares e ocupa-
vam 5,6% da área, enquanto 7,4% dos imóveis possuíam mais de mil hectares 
e ocupavam 54% da região.426

Devido à alta concentração da exploração de terras, a região foi palco de muitos 
conflitos agrários no período de 1961 a 1988. De acordo com a advogada da 
Fetaemg Sônia Mara de Souza Prata, que trabalhou na região na década de 1980:

a região do Noroeste de Minas era onde mais havia expulsão 
do homem da terra, do campo. E predominava naquela época 
várias áreas de posseiro que tava sendo expulso da terra, que 
era fazenda Tabocas, fazenda Barreirinho, fazenda São Pedro, 
eram vários conflitos de expulsão das famílias pra cidade.427
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A pesquisa realizada pela Covemg localizou diversos casos de expulsões de 
posseiros na região. Tramitavam, na década de 1980, muitos processos de 
desapropriação das áreas, como nas fazendas Bom Jesus e Guariroba, situadas 
em Paracatu; Mimoso e Rancharia, localizadas no município de Arinos; Saco 
Grande, Bálsamo, Tabocas, Barrerinho, São Pedro, Cipó, Picos, Extrema e Salitre, 
no município de Unaí; Barreirão e Prata dos Netos, no município de Presidente 
Olegário; Mamoneiras, Saco do Rio Preto, Assa Peixe e Riacho dos Cavalos, no 
município de Bonfinópolis de Minas; e Curralinho, no município de João Pinheiro. 

A maior parte dessas expulsões foi feita de forma violenta e, em alguns casos, 
provocou até mesmo a morte de trabalhadores rurais. A pesquisa localizou seis 
assassinatos e um desaparecimento na região, que serão descritos a seguir. 

Vítima: José dos Reis Soares

Data da morte: 15/10/1983 

Local: Paracatu

José dos Reis Soares era trabalhador rural e foi assassinado na fazenda Jambreiro, 
localizada no município de Paracatu, no dia 15/10/1983. A fazenda pertencia a 
Joaquim Pedro da Silva Neiva. Após a morte do trabalhador foi aberto inquérito 
policial, no entanto, o fazendeiro Joaquim Neiva, possivelmente o mandante do 
crime, facilitou a fuga do assassino, Francisco Filho,

fornecendo-lhe um caminhão para o transporte da mudan-
ça que foi levada para uma pequena cidade no canal de São 
Simão, divisa com Goiás e Mato Grosso, quem levou sua 
mudança foi um motorista por nome Lázaro, que também 
trabalhava para o Sr. Joaquim Pedro, na mesma fazenda.428

O crime foi denunciado ao STR de Paracatu no dia 24/10/1983 por José Luiz Soares 
e Pedro Pereira dos Santos, sendo o primeiro irmão da vítima e o segundo, seu 
cunhado. Contudo, não é possível afirmar as causas que levaram ao assassinato. 

Vítima: Paulista

Data da morte: 1983 

Local: Unaí

Paulista era posseiro na fazenda Saco Grande, no município de Unaí. De acordo 
com a CPT, ele foi assassinado pelo grileiro Marcelino Martins Carneiro ou por 
Geraldo Martins Carneiro.429 Esse apelido consta nas listagens e informações 
sobre mortes e desaparecimentos no campo, existentes nas publicações 
“Camponeses Mortos e Desaparecidos excluídos da Justiça de Transição”, 
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“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Fetaemg 30 Anos 
de Luta: 1968-1998” e “Assassinatos no campo: crime e impunidade, 1964-1986”. 
A pesquisa realizada pela Covemg não conseguiu apurar mais informações sobre 
Paulista, como nome, data precisa do assassinato e causa do crime. 

Vítima: Otávio Ferreira Gonzaga

Data do desaparecimento: 07/01/1985 

Local: Bonfinópolis de Minas

Otávio Ferreira Gonzaga era trabalhador rural e desapareceu no dia 07/01/1985, 
após sair para trabalhar em uma carvoaria localizada a cerca de 80 quilômetros 
de Unaí. Ele saiu junto com seu patrão Armando, conhecido como “Gordo”. No 
dia seguinte, Armando retornou até a casa de Otávio para entregar uma cesta 
de alimentos que, segundo ele, havia sido enviada pelo trabalhador. No dia 9 do 
mesmo mês, Armando novamente foi até a casa de Otávio com objetos pes-
soais do trabalhador e informou à família que ele havia desaparecido. A secreta-
ria de Segurança Pública solicitou à delegacia de polícia de Unaí que tomasse as 
providências cabíveis.430 No entanto, para a Covemg, não é possível afirmar as 
causas que levaram ao assassinato.

Vítima: Raimundo de Deus Vieira

Data da morte: 19/02/1985

Local: João Pinheiro

No dia 05/02/1985, Raimundo de Deus Vieira, trabalhador rural, foi detido na 
pensão Iracema, na cidade de João Pinheiro, sob a suspeita de roubo de gado. 
Ficou preso até o dia 8 do mesmo mês, quando foi ouvido em cartório e libera-
do. A partir de então, Raimundo de Deus passou a reclamar de profundas dores 
na altura do estômago e foi internado no Hospital São Lucas, na cidade de Patos 
de Minas, onde faleceu no dia 19/02/1985. Seu genro, Argemiro Moreira da 
Silva, após a morte do sogro, apresentou representação contra dois policiais de 
João Pinheiro, um policial militar conhecido como “Bigode” e outro policial civil 
conhecido como detetive Rogério, alegando que Raimundo de Deus havia sido 
espancado durante o período em que ficou detido e morrido em consequência 
dessa violência.431

O nome Raimundo de Jesus Vieira, e não Raimundo de Deus Vieira, consta 
nas publicações “Camponeses Mortos e Desaparecidos excluídos da Justiça 
de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e 
“Assassinatos no campo: crime e impunidade, 1964-1986”. De acordo com as 
informações pesquisadas, trata-se da mesma pessoa. 
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Vítima: Júlio Rodrigues de Miranda

Data da morte: 06/10/1985 

Local: Bonfinópolis de Minas

Júlio Rodrigues de Miranda, filho de Cândida Rodrigues Miranda, nasceu na 

roça, em 26/08/1941, no município de Bonfinópolis de Minas. Era casado com 

Cipriana da Cruz Rodrigues, com quem teve oito filhos e, no período em que 

foi assassinado, vivia na fazenda Riacho dos Cavalos, localidade Mandiocal, 

no mesmo município. Foi sócio-fundador do STR de Unaí e sua filha, Maria 

Aparecida Rodrigues de Miranda, foi presidente do mesmo Sindicato.

Júlio e Cipriana fixaram moradia na referida fazenda no ano de 1962. Tratava-se 

de uma grande área, cujo dono era desconhecido. Os termos da permissão para 

o uso da terra foram informais, acertados com um preposto que se apresentava 

como “gerente”. Receberam a terra “nua” e, com o trabalho realizado em muti-

rão, junto com outros posseiros, construíram moradias e roças. Segundo carta 

aberta enviada pela Fetaemg:

Desde 1972, ano em que a fazenda foi adquirida por Boa-
ventura e seu irmão Edmundo, essas famílias começaram a 
sofrer todo tipo de ameaça. Impuseram às famílias o paga-
mento da parceria da produção de 50% (meia), muito embora 
elas recebessem a terra nua, tirando assim a condição de 
sobrevivência; jogavam capim em quase todas as lavouras e 
colocavam o gado para comer o pouco que as famílias planta-
vam; destruíam cercas e queimavam casas. Em 1982, derru-
baram a casa do trabalhador Júlio (assassinado). Também em 
1982 foi ameaçado de morte o menor Itamar Rodrigues de 
Miranda, de 13 anos, filho de Júlio.432

No dia 06/10/1985, após mais de 20 anos de residência na fazenda, num domingo 

pela manhã, Júlio Rodrigues, com 44 anos, foi assassinado por Boaventura 

Moreira Magalhães, que, no mesmo ato, baleou sua esposa Cipriana, pelas 

costas, quando ela tentava socorrer o marido, configurando dois crimes. O 

suposto dono da terra chegou na comunidade armado com um revólver [calibre] 

38, acompanhado por dois jagunços, também armados. Perguntou a Júlio 

Rodrigues onde se encontrava sua filha, Maria Aparecida, que era a presidente 

do STR de Unaí, atuante em toda a região. Boaventura procurava por Maria 

Aparecida, mas como ela não estava, logo disparou um tiro no rosto de Júlio, 

disparou o segundo tiro contra Cipriana, pelas costas, e um terceiro tiro fatal, no 

peito de Júlio. De acordo com o jornal Pelejando de novembro de 1985,
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Seu Júlio, pai de Maria Aparecida, presidente do Sindicato 
dos Trabalhadores Rurais de Unaí-MG, era um homem escla-
recido e firme na luta. Na hora de morrer, seu sangue man-
chou o jornal Pelejando que D. Cipriana lia para ele. Nunca 
faltou a uma reunião do sindicato dos trabalhadores rurais da 

comunidade.433

O assassino de Júlio Rodrigues foi levado a julgamento. Na primeira instân-

cia, dois anos após a ocorrência dos crimes, o assassino foi inocentado pelo 

tribunal do júri, com o resultado de 7X0. Esse resultado foi possível devido 

à tese de “legítima defesa”, sustentada pela conclusão do inquérito policial. 

Essa tese foi acolhida pelo promotor e pelo juiz. Em grau de recurso, houve 

a anulação do julgamento de primeiro grau e, dois anos depois, ocorreu o se-

gundo julgamento. Na ocasião, derrotada a tese de “legítima defesa”, o réu, 

confesso, deveria ser julgado pelos dois crimes, assassinato e tentativa de 

homicídio. No entanto, o juiz, primeiro, descaracterizou a tentativa de assas-

sinato, transformando-a em lesões corporais leves, ou seja, o tiro desferido 

pelas costas de Cipriana deixou de ser um crime a ser levado a júri popular. 

Essa conduta permitiu que o réu fosse julgado e condenado por apenas um 

dos crimes. Como réu primário, ele foi beneficiado com o sursis. Utilizando-se 

da tese de “boa conduta”, obteve o direito de não cumprir a pena em regime 

fechado, sendo condenado a uma pena alternativa: contribuição em dinheiro 

para a Sociedade São Vicente de Paulo e apresentação mensal à Justiça, du-

rante dois anos. Para a filha de Júlio e Cipriana, Maria Aparecida, “toda essa 

trajetória seguindo os rituais da Justiça nos provou que a impunidade prevale-

ceu. Um crime que compensa.”434

A morte de Júlio Rodrigues de Miranda foi o primeiro caso de assassinato de 

trabalhador rural que, segundo conhecimento da Anistia Internacional, chegou 

à fase de julgamento perante tribunal do júri.435 Seu nome consta nas publi-

cações “Camponeses Mortos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Tran-

sição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato 

da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985: Camponeses torturados, 

mortos e desaparecidos”, “Conflitos de Terra, vol. I, 1985”, “Assassinatos no 

Campo: crime e impunidade 1964 a 1985”, “Conflitos de terra no Brasil, 1985” 

e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”. O assassinato é citado também em 

documento do Serviço Nacional de Informações (SNI), nº 11338/85/ABH/ACE, 

que trata de “Problemas Fundiários – Reforma Agrária” (SNI, 1985, p.2). Além 

disso, a família entrou com pedido de anistia, cujo processo se encontra em 

tramitação na Comissão Nacional da Anistia. 
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Vítima: Benedito de Melo Peres

Data da morte: 1985 

Local: Paracatu

Benedito de Melo Peres era trabalhador rural e foi assassinado na fazenda Boa 
Sorte, em Paracatu (MG). Ele foi morto pelo próprio irmão devido à disputa por 
terras.436 Seu nome é citado nas publicações “Camponeses Mortos e Desapa-
recidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos 
no campo 1946 a 1988” e “Fetaemg 30 Anos de Luta. 1968-1998”.437 

Vítima: Walter Gonçalves de Carvalho

Data da morte: 25/01/1986 

Local: Paracatu

Walter Gonçalves de Carvalho era trabalhador rural e foi assassinado na fazenda 
Buritizeiro, em Paracatu (MG), no dia 25/01/1986, às 4h55. O trabalhador rece-
beu quatros tiros de revólver calibre 38.438 De acordo com o jornal Pelejando de 
abril de 1986, “os assassinos são Urcelino da Silva Neiva, Negrão e Chaveiro. 
Após o crime, Urcelino da Silva Neiva foi para Paracatu onde ficou livre andando 
pelas ruas.”439 Dois dias após o assassinato, o STR de Paracatu divulgou docu-
mento noticiando a violência no meio rural da região e denunciando a impunida-
de para os crimes ocorridos contra trabalhadores rurais. 

Sobre a morte de Walter Gonçalves, o STR de Paracatu afirmou que não se 
sabia as causas, mas reforçou que o principal criminoso, Urcelino da Silva 
Neiva, conhecido como Letinho, estava “em plena liberdade pelas vias públicas 
de Paracatu.”440

O nome de Walter Gonçalves de Carvalho consta como trabalhador rural assas-
sinado em 1986 nas publicações “Conflitos de Terra, vol II, 1986”; “Conflitos de 
Terra no Brasil, 1986”, “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Jus-
tiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” 
e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”. 

Norte
Historicamente, o início da ocupação do Norte de Minas data do século XVII, a 
partir de dois movimentos populacionais: um, vindo de Pernambuco e da Bahia 
e, outro, de São Paulo. A área já era habitada por várias tribos indígenas que fo-
ram, em sua maioria, dizimados pelos novos ocupantes. A região passou então a 
ser constituída por fazendas de gado. Paralelamente à pecuária, desenvolveu-se 
também a agricultura de subsistência com o plantio de arroz, feijão, mandioca 
milho e cana-de-açúcar.
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No século XX, a expansão da agricultura na região ocorreu por meio de dois pro-
cessos complementares. O primeiro, de concentração de terras nas mãos de la-
tifundiários e empresários, e o segundo, de investimentos governamentais que 
subsidiaram a modernização da agricultura. A região era constituída por grandes 
áreas de terras devolutas, com pouca infraestrutura e que estavam isoladas dos 
principais polos econômicos do estado. Parte dessas terras era ocupada por 
posseiros e pequenos agricultores que praticavam a agricultura de subsistência 
e de pouca inserção comercial.

Durante o regime autoritário, sob o discurso governamental da necessidade 
de integração da região ao processo de desenvolvimento nacional, agências 
federais, como a Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste (Sudene) 
e a Companhia para o Desenvolvimento do Vale do São Francisco e Paraíba 
(Codevasf) viabilizaram grandes investimentos financeiros na região. Essas 
duas agências concederam também incentivos fiscais para o desenvolvimento 
da agropecuária empresarial, a agroindústria irrigada e o reflorestamento. De 
outro lado, a ação da Ruralminas, responsável pela gestão das terras devolutas, 
encarregava a repassar grandes extensões de terra na região para latifundiários e 
a grandes empresas. Esses fatores favoreceram a eclosão de diversos conflitos 
na região, o que fez com que o Norte de Minas, no período pesquisado, fosse a 
região de Minas Gerais com maior número de assassinatos e desaparecimentos 
de trabalhadores rurais: 32 casos.

Vítima: Nilo Gomes Teles

Data de desaparecimento: entre 1964 e 1967

Local: Varzelândia

Nilo Gomes Teles era baiano e desapareceu no período dos despejos de Ca-
choeirinha. Segundo depoimento prestado em julho de 1984 a Sônia Nicolau 
dos Santos, Jesuína Soares de Moura, conhecida como Dona Zuína, posseira 
residente em Cachoeirinha à época, afirmou:

Sumiu também um companheiro meu [Nilo Gomes Teles] [...] 
esse companheiro meu eles andou com ele aqui dentro des-
se comércio piado, amarrado dentro do carro de um dia prá 
outro e soltou ele aqui amarrado e esse homem desapareceu 
que até o dia de hoje ninguém dá notícia. Não se sabe se 
eles matou, jogou n’água ou se enterrou pro mato ou o que 
fizeram com ele.441

Ao narrar sobre esse caso, Dona Zuína contava sobre a violência empreendida 
pelo coronel Georgino Jorge e seus jagunços na região e acredita que o desapa-

recimento tenha ocorrido a mando do coronel. 
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Porque o Georgino prometeu que ele ia sumir gente aqui den-
tro de uma tal maneira, que os companheiros não haveria de 
achar nem osso comido pelos urubu prá levar pro sepulcro. 
E isso ele me disse foi a mim o dia que ele me ameaçou...442

Contudo, essa foi a única referência encontrada pela pesquisa sobre o desapare-
cimento de Nilo Gomes Teles. Possivelmente o mandante do crime foi o coronel 
Georgino Jorge de Souza, que atuou no processo de expulsão dos posseiros e 
exerceu influência em Cachoeirinha como coronel reformado, adquirindo ter-
ras e sendo responsável por diversas violências e ameaças, conforme relatado 
na seção anterior. Várias publicações que abordam o conflito de Cachoeirinha 
mencionam o coronel Georgino Jorge como o mandante dos assassinatos de 
posseiros ocorridos na região. No entanto, não se descarta a hipótese de fazen-
deiros como, Manoelito Maciel de Salles e Sebastião Alves da Silva, também 

terem envolvimento com os crimes.

Vítima: Dulce Gonçalves Pereira

Data da morte: 1967

Local: Varzelândia

O nome de Dulce Gonçalves Pereira, a data e o local de seu assassinato constam 

da dissertação de mestrado intitulada “À procura da terra perdida – Para uma 

reconstituição do conflito de Cachoeirinha.”443 A pesquisa da Covemg identificou 

que Dulce Gonçalves Pereira, provavelmente, é a mesma pessoa que Dúlcia 

Gonçalves de Araújo, a segunda esposa de Saluzinho, que teria morrido em 

decorrência das violações a que foi submetida, com suspeita de participação direta 

de agentes do Estado, conforme detalhado na descrição do caso “Saluzinho: 

o mito da resistência”, neste Capítulo. A confusão dos nomes é apontada por 

Leonardo Campos, no livro “Saluzinho: luta e martírio de um bravo”. 444 

A Covemg suspeita que a morte de Dúlcia possa ter relação com o segundo des-

pejo realizado em Cachoeirinha, ocorrido em 1967, mas também com as torturas 

que os policiais que perseguiram Saluzinho a submeteram, o que ocorreu na 

mesma época. A falta de documentos e outros relatos que possam comprovar 

a ligação entre a tortura e morte exigem que duas novas linhas de investigação 

sejam contempladas: a primeira delas deve verificar se Dúlcia morreu durante 

a expulsão dos posseiros no distrito Cachoeirinha (em Varzelândia). Neste caso, 

possivelmente o mandante do crime teria sido o coronel Georgino Jorge de 

Souza, que atuou no processo de expulsão dos posseiros e exerceu influência 

em Cachoeirinha como coronel reformado, adquirindo terras e sendo responsá-
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vel por diversas violências e ameaças, conforme já relatado. Várias publicações 

que abordam o conflito de Cachoeirinha mencionam o coronel Georgino Jorge 

como o mandante dos assassinatos de posseiros ocorridos na região. No entan-

to, não se descarta a hipótese de fazendeiros como, Manoelito Maciel de Salles 

e Sebastião Alves da Silva, também terem envolvimento com os crimes. 

A outra linha de investigação deve verificar se Dúlcia, na verdade, morreu em 

decorrência das torturas sofridas na região de Varzelândia onde vivia (chamada 

Serra Azul) e, portanto, por ação dos policiais que estavam em busca de 

Saluzinho. A Covemg não conseguiu avançar nessas linhas investigativas, mas 

recomenda o prosseguimento das pesquisas sobre este caso.

Vítima: Marcionílio

Data de desaparecimento: 1967

Local: Varzelândia 

Marcionílio era posseiro na região de Cachoeirinha, então distrito de Varzelândia 

e desapareceu em 1967, ano em que foi realizado o despejo. Ele foi colocado em 

uma caminhonete, com as mãos e os pés atados, pelo pistoleiro Juju e nunca 

mais foi visto. Marcionílio era conhecido na região como o “velhinho das cachor-

ras” por andar sempre acompanhado desses animais. 

Segundo relato de Maria Pereira dos Santos, 

Tinha o finado Marcionílio... Esse eu vi [...] eu tenho dó do 
finado Marcionílio, o velho das cachorrinha, até hoje. Ele, que 
ele era assim meio, levéião, assim né, dadá, ele falava que 
pra ele sair do lote dele só se viesse o batalhão pra poder 
tirar ele. Aí nessa hora que eles chegou esse Marcionílio 
gritava, eles amarrou finado Marcionílio, eles desapareceram 
com ele, não sei se matou ou o que fez. Amarrou ele, isso 
eu vi com esses dois olho meu assim, amarrou ele e veio 
com ele piado e jogou no jipão. Num era jipão não... era jipão 
mesmo, jogou ele como se fosse um saco de mamona. 
Nunca mais vi ele. Ele era sozinho. Quem cuidava dele era 
nós, eu mais finado Henrique. Porque ele era meio leve 
do juízo, ele trabalhava, mas ele não era muito certo não. 
Trabalhador, mas tinha dia que ele não girava bem. Ele não 
tinha, ninguém não sabe nem quem era a família dele. Não 
sabe se era baiano... Sei que ele chegou aqui e nós ficou 
tendo cuidado com ele. E esse velhinho sumiu que ninguém 
sabe pra onde Marcionílio foi. Eu tenho uma dó assim. Mas 
foi triste, triste, uma coisa triste.445
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Seu nome consta nas publicações “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”, 

“Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, 

“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato da Re-

pressão Política no Campo – Brasil 1962-1985: Camponeses torturados, mortos 

e desaparecidos” e “Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986”. 

Vítima: Ursino Oliveira Lima (Sino, Alcino)

Vítima: Antônio Montes de Brito (Antonio Manso)

Vítima: Juarez Barbosa da Silva

Data das mortes: entre 1964 e 1969 

Local: Varzelândia 

Os nomes desses três posseiros aparecem citados como assassinados nos pe-

ríodos dos despejos realizados em Cachoeirinha na dissertação “À procura da 

terra perdida – Para uma reconstituição do conflito de Cachoeirinha”. A autora 

colheu depoimento de Dona Zuína, em julho de 1984, e a posseira narrou:

Eles mataram Antônio Montes de Brito aqui dentro da casa 
dele, dentro da residência, matado pelo cabo José Guilherme 
a tiro. Juarez aqui na rua matado pelo cabo Luiz [Luiz Soares 
da Fonseca] [...]. O cabo atirou nele no meio da rua. Mataro 
também o Sino, matado por um pistoleiro de Manoelito 
[Manoelito Maciel de Salles], por nome Antonio Preto, aqui 
na rua, matado por uma pexerada [...]. Matou e ficou por isso 
mesmo.446

Em reunião pública realizada pela Covemg em Verdelândia, no dia 06/06/2017, 
Dona Zuína novamente se recordou das mortes de Juarez, Antônio Manso e 

Ursino. 

morreu um companheiro nosso chamado Juarez [...] eles ma-
tou um compadre nosso chamado Juarez. Matou um compa-
nheiro nosso chamado de Antonio Manso [...] matou finado 
Alcino [Sino], homem trabalhador finado Alcino, esse que 
matou chamava Antonio de Manelito [Manoelito Maciel de 
Salles], o jagunço que matou.447

O assassinato de Antônio Manso pelo cabo José Guilherme foi confirmado em 
documento oficial da delegacia de Polícia Civil de Minas Gerais encontrado no 
acervo da Coseg, que informa que o cabo José matou Antônio com três tiros 
de revólver.448 Foi possível verificar ainda, em documentos do DOPS/MG, que o 
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cabo José Guilherme e o soldado Delorme Spinola responderam ao processo nº 
2833 da Auditoria da Justiça Militar de 24/04/1967.449

Também em documentos do DOPS/MG há o registro que o cabo Luiz Soares da 
Fonseca, autor dos tiros contra o posseiro Juarez Barbosa da Silva, foi absolvido 
em 25/04/1972.450

Em documento de 1983, assinado pelo padre José Silveira, vigário de Varzelândia, 
no período dos despejos, consta que: 

Os posseiros, na sua maioria, gente humilde e religiosa, nun-

ca mataram ninguém. Os fazendeiros começaram a criar ca-

sos como os posseiros para que reagissem e pudessem ser 

eliminados. Até o presente já eliminaram quatro posseiros: 

Antônio “Manço”, Ursino, Martim Fagundes... Alguns morre-

ram mais de desgosto que de doença. Emílio de tal, José da 

Esperança...451

Não foi possível identificar a data precisa de cada um desses assassinatos, mas 
há suspeita de que o de Ursino Oliveira Lima possa ter ocorrido em 1969, visto 
que, em um dos documentos do DOPS/MG452, consta que a denúncia sobre a 
morte foi recebida em 15/10/1969. 

Vítima: Martino Afonso (Martinho Afonso)

Data da morte: 1970 

Local: Varzelândia

Martino Afonso, ou Martinho Afonso, foi assassinado em decorrência dos dese-
jos realizados em Cachoeirinha em 1964 e 1967 que expulsaram os posseiros 
das terras que ocupavam. O mandante do crime foi o coronel Georgino Jorge de 
Souza. O nome de Martinho Afonso consta nas publicações “Fetaemg 30 anos 
de luta 1968 a 1998”, “Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986”, 
“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, mas, nesta última, o 
ano do assassinato aparece como 1978 e, não, 1970. 

Vítima: Valdivino Gonçalves de Oliveira

Data da morte: 1972

Local: Bocaiúva 

Valdivino Gonçalves de Oliveira era posseiro e residia na fazenda Copacabana, 
no município de Bocaiúva, junto com sua esposa Joana Gonçalves de Oliveira 
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e seus seis filhos. Desde 1953, o fazendeiro, médico e presidente do Sindicato 
Rural de Bocaiúva, José Caldeira Brant, tentava expulsar a família de Valdivino 
de sua posse. Em 1970, a perseguição à família se intensificou, e, em 1972, o 
corpo de Valdivino foi encontrado em estado de decomposição, com suspeita 
de ter sido asfixiado pelo fazendeiro José Caldeira Brant.453 O fazendeiro não 
foi indiciado como suspeito de ter cometido o crime e continuou a ameaçar a 
família mesmo após a morte do genitor. Seu nome é citado nas publicações 
“Fetaemg 30 anos de luta 1968 a 1998”, “Assassinatos no campo crime e impu-
nidade 1964-1986”, “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça 
de Transição” e “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”.

Vítima: Fidelcino Ferreira Bispo

Data da morte: 1º/11/1975 

Local: Espinosa

Fidelcino Ferreira Bispo era pequeno proprietário de terra. No dia 1º/11/1975 foi 
espancado e assassinado a tiros pelo pistoleiro Antônio Tolentino Dantas e seu 
irmão, José Barbosa Dantas, a mando do então vereador de Espinosa, Serafim 
Rodrigues Muniz que queria tomar-lhe a escritura de suas terras.

Por interferência política, o delegado municipal, Aureliano de Freitas, não deu 
prosseguimento ao inquérito policial. Fidelcino Dias Santana e João Cândido 
de Souza entraram com uma ação no Ministério da Justiça contra o mandante 
e os executores do crime, por não confiarem no juiz de direito local, Ronald de 
Carvalho, que acumulava o comando das comarcas de Espinosa e Monte Azul. 
O juiz já havia recebido terras do vereador Serafim, que as transferiu para nomes 
de terceiros para evitar que aparecesse algum envolvimento entre eles.

O promotor de justiça José Pontes Junior indiciou os denunciados em 
22/12/1975, o processo foi recebido pelo juiz Ronald de Carvalho em 05/02/1976, 
mas, até 10/09/1976, nada havia sido feito, nem mesmo o interrogatório dos 
denunciados. 

Há a referência de que Oswaldo Campos de Oliveira teria afirmado que o man-
dante do assassinato de Fidelcino Ferreira Bispo foi o irmão do deputado Serafim 
– Zezito Tolentino Dantas, conhecido como Zé Godoi – e que este também o 
ameaçou de morte dizendo “já mandei matar um e poderei mandar matá-lo”.

Os dados descritos sobre a morte de Fidelcino Ferreira Bispo foram compilados 
de documento confidencial do Coseg, Informe nº 3/DRSP/76.454 Pelo documento 
não foi possível identificar se Antonio Tolentino Dantas e Zezito Tolentino Dantas 
seriam a mesma pessoa. 
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Vítima: Martinho Fagundes de Lisboa (Martim Fagundes)
Data da morte: 1975 

Local: Cachoeirinha – então distrito de Varzelândia

Martinho Fagundes foi uma liderança entre os posseiros de Cachoeirinha. Se-
gundo documento assinado pelo padre José Silveira, vigário de Varzelândia no 
período: 

[Martinho Fagundes] era um preto velho muito inteligente 
que representava os posseiros junto aos fazendeiros. Ele 
mesmo disse que estava sendo perseguido por eles. Vivia 
escondido em Janaúba. Um pistoleiro Capixaba contratado 
por um fazendeiro o localizou em Janaúba e o assassinou. O 
pistoleiro foi preso na Bahia. Confessou o crime, disse que 
foi contratado por 15.000,00 cruzeiros, pelo filho de João 
Antônio por nome de Valdir Alves Coutinho. O pistoleiro foi 
trazido para Janaúba, para a cadeia. Mas “fugiu.455

Dona Zuína também se recorda do assassinato de Martinho Fagundes: “Martins 
Fagundes eles matou ele também, era o líder nosso que eles mataram tam-
bém.”456 Em depoimento prestado à Covemg o ex-assessor sindical da Fetaemg 
Luiz Antônio Chaves também narrou esse assassinato. 

Martinho Fagundes liderou a oposição para não aceitar aque-
la área proposta pelos fazendeiros. E ele que se deslocou 
várias vezes para Belo Horizonte, onde teve contato inclusive 
com o governador Rondon Pacheco, teria ido até Brasília tam-
bém, onde conversou com vários deputados, e enviou carta 
ao Costa e Silva. Algumas fontes informam, os posseiros não 
confirmaram, de que Costa e Silva teria mandado uma comis-
são investigar a situação deles em Cachoeirinha, né? Ele foi 
assassinado por um pistoleiro em Janaúba, esse pistoleiro 
foi preso na Bahia, trouxeram pra Janaúba, ele não ficou uma 
semana na cadeia e fugiu, nunca mais deu notícia dele.457

O assassinato de Martinho Fagundes de Lisboa é citado na dissertação de mes-
trado intitulada “À procura da terra perdida – Para uma reconstituição do conflito 
de Cachoeirinha” 

Vítima: Praxedes Ferreira da Silva

Data da morte: 28/10/1978 

Local: São Francisco

Praxedes Ferreira da Silva era lavrador em Serra das Araras, na Fazenda Game-
leira, localizada no município de São Francisco. Ele tinha 21 anos quando foi 
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assassinado devido a um conflito iniciado no ano de sua morte, quando 23 

famílias de posseiros passaram a ser ameaçadas, tendo suas terras invadidas e 

suas cercas cortadas. No dia 28/10/1978, José Mendes Amorim cortou a cerca 

da roça do pai de Praxedes, assassinando, em seguida, o filho com vários tiros. 

Praxedes Ferreira da Silva era sobrinho de Eloy Ferreira da Silva, presidente do 

STR de São Francisco, que anos depois também foi assassinado. 

Em 29/08/1986, José Mendes de Amorim foi julgado e condenado a cinco anos 

de prisão pelo assassinato de Praxedes. O nome de Praxedes Ferreira da Silva 

consta nas publicações “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”, “Campone-

ses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 

Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no campo crime 

e impunidade 1964-1986” e “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 

1962-1985: Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”.

Vítima: Nelson de Paula Neto

Data da morte: 31/05/1976 

Local: Monte Azul 

As únicas informações sobre o assassinato do lavrador Nelson de Paula Neto 

constam no acervo da Coseg. De acordo com informe confidencial, Nelson 

de Paula foi morto a tiros pelo advogado e grileiro Juraci Rodrigues Primo, em 

31/05/1976, no centro da cidade de Monte Azul. O documento não informa a 

causa do assassinato, mas, pelo conteúdo, deduz-se que o crime teria ocor-

rido devido à disputa por terra. O informe apresenta informações sobre o juiz 

de Monte Azul e Espinosa, Ronald de Carvalho, que foi preso pela prática de 

grilagem de terras. Ronald de Carvalho não garantia andamento aos inquéritos 

envolvendo problemas de terras e, ao que tudo indica, um desses casos não 

investigados foi o assassinato de Nelson de Paula Neto.458 

Vítima: Patrocínio Caldeira

Data da morte: 1979

Local: Riachinho, zona rural de Montes Claros

Patrocínio Caldeira era pequeno proprietário na localidade de Riachinho e se en-

contrava muito doente quanto teve sua terra invadida pelo fazendeiro Bernardo da 

Costa Zuba, conhecido por outros atos de violência na região.459 O fazendeiro, 

juntamente com seus jagunços, agrediu os familiares de Patrocínio, ameaçan-

do-os de morte. O filho de Patrocínio conseguiu reagir às agressões e atacou 

Bernardo Zuba, o que permitiu à família sair do local e se esconder no mato. 
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Como Patrocínio se encontrava muito doente, não resistiu à fuga e faleceu por 

falta de tratamento, pois a família temia aparecer na região e ser linchada pela 

“bernadada”.460 Com isso, Bernardo Zuba se apossou da terra de Patrocínio 

Caldeira, cujo nome consta nas publicações “Camponeses mortos e desapare-

cidos: Excluídos da Justiça de Transição” e “Relatório final: Violações de Direitos 

no campo 1946 a 1988”. 

Vítima: Não Identificada

Data da morte: junho de 1981 

Local: Fazenda Cachoeirinha, Manga

As poucas informações deste assassinato constam nas publicações “Campone-
ses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e “Assassinatos no campo crime 
e impunidade 1964-1986”, que informam sobre a morte de um trabalhador rural 
não identificado na fazenda Cachoeirinha, situada no município de Manga, apon-
tando a responsabilidade para os fazendeiros Manoelito Maciel de Salles e Se-
bastião Alves da Silva. Possivelmente, a citada fazenda Cachoeirinha representa 
o mesmo local denominado como Nova Cachoeirinha, localizado na região da 
Jaíba, para onde muitos posseiros do povoado de Cachoeirinha migraram.

Vítima: Jerônimo Costa Ribeiro

Data da morte: 14/07/1984

Local: Fazenda Pindaíba, Córrego do Olho D’Água – município de Salinas 

O posseiro Jerônimo Costa Ribeiro, 37 anos, foi assassinado a tiros na fazenda 
Pindaíba, local onde morava, no dia 14/07/1984. Ele era casado com Josefina 
Maria Lima e possuía cinco filhos, todos menores. Jerônimo Costa Ribeiro foi 
morto por Abraão, que era seu vizinho. Após o crime, Abraão fugiu. Relatório 
produzido pela CPT-MG em março de 1985 afirmava que “até o momento não 
foi aberto o Inquérito Policial, não sabemos ao certo a origem do crime.”461 

A Covemg não conseguiu encontrar outras informações que esclareçam o mo-
tivo do crime, mas, pelo fato do assassinato estar em documentação produzida 
pela CPT-MG, julgou-se que deveria ser incluído neste relatório. 

Vítima: José Celestino de Souza

Data da morte: 19/07/1984 

Local: Fazenda Galanto, comunidade de Rodeadouro – município de Rubelita

José Celestino, 67 anos, era proprietário de terreno comprado 17 anos antes 
da data da sua morte, onde morava juntamente com a família. O assassinato 
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foi cometido pelo grileiro Esperidião Ferreira de Medeiros, em 19/07/1984.462 

No dia do crime, Esperidião e seus filhos “abriram uma picada” (desmataram 

um trecho para abrir caminho) nas terras de Celestino que, juntamente com sua 

família, tentou impedir o serviço. Celestino foi atacado com foice e facadas e 

morreu no local. Uma de suas filhas foi ferida na perna e outra, que estava grá-

vida, levou um coice. Já seu filho desmaiou ao ver o pai morto.463 Esperidião foi 

preso e autuado em flagrante, e o inquérito foi enviado à comarca de Salinas. Já 

seus filhos conseguiram fugir. 

O nome de José Celestino consta nas publicações “Fetaemg 30 anos de luta: 

1968 a 1998”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, 

“Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição” e 

“Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986”. 

Vítima: Geraldo Gonçalves de Oliveira

Data da morte: 02/11/1984

Local: Bocaiúva 

Geraldo Gonçalves de Oliveira, 20 anos, era filho do lavrador Valdivino Gonçalves 

de Oliveira, assassinado 12 anos antes pelo médico, fazendeiro e grileiro José 

Caldeira Brant. No dia de sua morte, 2 de novembro, Dia de Finados, Geraldo, 

juntamente com seu irmão Nivaldo, de 16 anos, levou flores para colocar na 

sepultura de seu pai. Os jovens foram surpreendidos por José Caldeira Brant, 

que estava a cavalo junto com dois capangas. Há muitos anos ele ameaçava a 

família de Geraldo, por causa das terras que ocupavam. O fazendeiro atirou nos 

rapazes e acertou Geraldo, que morreu no local. Nivaldo, defendendo-se dos 

ataques, agrediu José Caldeira Brant com uma faca de cozinha que trazia para 

chupar cana.464 O fazendeiro, mesmo ferido, tentou galopar em direção à sede 

fazenda, mas não resistiu e também morreu. Nivaldo, que tinha menos de 18 

anos, foi conduzido à delegacia local. 

O STR de Bocaiúva e a Fetaemg denunciaram o assassinato e as perseguições 

e ameaças vividas pela família de Nivaldo após a morte do fazendeiro. 

O nome de Geraldo Gonçalves de Oliveira consta nas publicações “Camponeses 

mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 

Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato da Repressão Política no 

Campo – Brasil 1962-1985: Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”, 

“Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986” e “Fetaemg 30 anos 

de luta: 1968 a 1998”.
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Vítima: Eloy Ferreira da Silva

Data da morte: 16/12/1984 

Local: São Francisco

Eloy Ferreira da Silva, filho de Arlindo Ferreira da Silva e Maria Gomes Ferreira, 
era casado com Luzia e pai de 10 filhos. Quando foi assassinado, ocupava o 
cargo de presidente do STR de São Francisco. Era natural de Goiás, de onde saiu 
com 8 anos de idade (1938), indo para o Norte mineiro. Filho de lavradores, ele 
e seus parentes trabalhavam como agregados até se tornarem posseiros em 
áreas devolutas na região da Serra das Araras, onde viviam aproximadamente 
220 famílias.

No dia 16/12/1984, às 9h, Eloy foi assassinado no distrito de Serra das Araras, 
com quatro tiros: no peito, na garganta, no abdômen e na parte anterior ao bra-
ço, sugerindo que fora disparado pelas costas.465 O executor, Paulo Leonardo 
Pereira, tinha um cúmplice, José Mendes Amorim, também acusado pela morte 
do sobrinho de Eloy, Praxedes Ferreira da Silva, em 1978. 

Dois dias antes de ser assassinado, Eloy havia denunciado à secretaria de esta-
do do trabalho e ação social de Minas Gerais, por meio de carta, uma série de 
ameaças que vinha recebendo por parte de Paulo Leonardo Pereira, que arran-
cava também as cercas de sua propriedade. Naquele final de semana, Eloy havia 
programado uma viagem a Belo Horizonte para denunciar pessoalmente, aos 
órgãos competentes, as ameaças de morte que vinha sofrendo.466

Minutos após o sepultamento de Eloy, o delegado encarregado do caso, Márcio 
Lima Carence, indiciava como executores do sindicalista os grileiros Paulo 
Leonardo Pereira e José Mendes Amorim. Após 10 dias do ocorrido, os acusa-
dos se apresentaram às autoridades, na delegacia de homicídios de Belo Hori-
zonte, a 750 quilômetros do local do crime. A partir do inquérito policial, a defesa 
dos acusados montou a tese de legítima defesa, que foi acolhida pela Promo-
toria Pública e pelo Poder Judiciário. O executor do crime foi condenado a sete 
anos de prisão, porém recorreu da decisão e não foi preso. Quanto ao cúmplice, 
José Mendes de Amorim, e o suposto mandante, sequer foram indiciados, pre-
valecendo a impunidade. 

Paulo Leonardo não foi o único beneficiário da morte do sindicalista: 

no dia 18 de dezembro enquanto o corpo de Eloy descia à se-
pultura, latifundiários e comerciantes ricos de São Francisco 
soltavam rojões, devoravam suculentos churrascos e se em-
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briagavam alegremente. Estavam comemorando, aliviados, o 
desaparecimento daquele que, com tanta firmeza, liderara a 
resistência dos trabalhadores do campo contra o latifúndio.467

Após o assassinato de Eloy, a Contag recebeu um telegrama denunciando que 
o crime havia sido cometido em virtude da atuação do líder sindical em defesa 
das famílias de agricultores pressionadas por grileiros. 

Em 1981, Eloy já denunciara publicamente a perseguição que 
ele e seu companheiro sindical Marcelino Pereira da Silva 
eram submetidos pelo Juiz local. Na mesma ocasião, denun-
ciou que o Juiz havia obrigado onze pequenos proprietários 
a assinarem (com as digitais) a desistência de parte de suas 
terras, beneficiando um grande grileiro da região.468 

Eloy ficou conhecido como herói dos posseiros em razão de sua incansável luta 

em defesa desses e de pequenos proprietários contra a invasão de grandes gri-

leiros e latifundiários. Nos anos 1970, fez parte de um grupo de lideranças rurais 

formado pela atuação das CEBs e da CPT, com forte atuação nas regiões Norte 

e Noroeste de Minas Gerais. Esse grupo almejava a organização de sindicatos e 

o fortalecimento das lutas coletivas dos camponeses, para fazer frente ao pro-

cesso de expropriação, repressão e violência desencadeado por latifundiários, 

empresários, grileiros e agentes do Estado contra os camponeses. 

Em 1978, Eloy se tornou delegado sindical na Serra das Araras e, em 28 de ou-

tubro do mesmo ano, seu sobrinho Praxedes Ferreira da Silva, de 21 anos, foi 

assassinado. Eloy foi eleito Presidente do STR de São Francisco em 1981 e logo 

passou a atuar na defesa dos trabalhadores rurais do seu município e no apoio a 

outras lutas dos trabalhadores na região. 

No dia 21/04/1984, Eloy foi condecorado com a Medalha da Inconfidência, 

entregue pelo governador Tancredo Neves, tendo sido o primeiro trabalha-

dor rural a receber a comenda. Na ocasião, Eloy afirmou ao jornalista que o 

entrevistara: 

A política mudou e está ficando melhor para o nosso lado. 
Está na hora da reforma agrária sair do papel porque a terra é 
um dom de Deus para todos e não pode ficar concentrada na 
mão de quem não produz.469 

Após assumir a presidência do STR de São Francisco, Eloy se envolveu intensa-

mente na liderança de conflitos pela posse da terra que se aguçavam na região, 
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no período final da ditadura militar. Durante os três anos que antecederam a sua 

morte, ele denunciava todo tipo de violência dos grileiros e latifundiários que 

avançavam a posse dos trabalhadores rurais.470

O seu trabalho levou à solução do conflito da fazenda Vereda Grande, onde mo-

ravam 36 famílias de pequenos posseiros, contra a invasão de Antônio Luciano. 

A referida fazenda foi a primeira área destinada à reforma agrária, em Minas 

Gerais, a ser desapropriada por dispositivo do Estatuto da Terra que previa a 

desapropriação de terra onde fosse provado um conflito de interesse social.471 

O nome de Eloy Ferreira da Silva consta nas publicações “Camponeses Mortos 

e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações 

de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato da Repressão Política no Campo 

– Brasil 1962-1985: Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”, 

“Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986”, “Fetaemg 30 anos 

de luta 1968 a 1998”, “Rua Viva: O Desenho da Utopia” e “Eloy: Morre uma 

voz, nasce um grito”. Ele ainda é citado no documento do Serviço Nacional de 

Informações Relatório do (SNI), nº 11338/85/ABH/ACE, que trata de “Problemas 

Fundiários – Reforma Agrária” (SNI, 1985, p.14). Consta que a família não entrou 

com pedido de anistia.

Vítima: Moacir da Silva

Data da morte: 04/04/1985 

Local: São Francisco 

Moacir da Silva era trabalhador rural e possuía 23 anos quando foi assassinado. 
Ele trabalhava na fazenda Galba, localizada no Vale do Urucuia, no município de 
São Romão. Moacir e outros trabalhadores rurais receberam uma boa proposta 
para irem trabalhar nessa fazenda, entretanto, ao fim do serviço, não receberam 
o que havia sido prometido. Os trabalhadores foram então conversar com o fa-
zendeiro. Este afirmou que não pagaria o valor combinado, causando revolta nos 
trabalhadores, que pediram demissão. Após esse acontecimento, o fazendeiro 
mandou o pistoleiro conhecido como ‘’Antônio Boi’’ matar Moacir, que foi assas-
sinado a tiros na estrada localizada no município de São Francisco. Logo após sua 
morte, relatos informam que dois indivíduos que se identificaram como delegado 
de polícia e soldado do Exército executaram a perícia e sepultaram o corpo de 
Moacir, que foi enrolado em um cobertor.472 O assassinato é citado nas publi-
cações “Camponeses Mortos e Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transi-
ção”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato da 

Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985: Camponeses torturados, mor-
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tos e desaparecidos”, “Assassinatos no campo: crime e impunidade 1964-1986” 
“Conflitos de terra no Brasil, 1985” e “Fetaemg 30 anos de luta 1968 a 1998”.

Vítima: Durvalino Soares dos Santos

Vítima: Minalvo Pereira da Silva

Data da morte: 09/05/1985 

Local: Porteirinha

Em 1983, o lavrador Minalvo Pereira da Silva comprou de Aureliano Rodrigues 
60 hectares de terra da fazenda Coco de Gravatá, no município de Porteirinha. 
Alegando não ter recebido pagamento, Rodrigues revendeu a mesma área ao 
ex-delegado de Polícia Civil473 e advogado de grileiros da Jaíba, Asdrúbal Geovani 
Vital474. Um ano depois, em 1984, Asdrúbal tentou invadir as terras de Minalvo, 
quando este se ausentou para ir a Belo Horizonte. Asdrúbal expulsou a família de 
Minalvo, porém, quando o camponês retornou de viagem, voltou para a posse 
junto com a mulher e os filhos. 

No início de 1985 houve apuração policial que constatou que Minalvo pagou 
Aureliano pelo terreno, porém Minalvo continuava recebendo ameaças do ex-
-delegado e de Sinderley Ernandes Mendes, político no município de Janaúba 
que havia concorrido às últimas eleições para ocupar o cargo de vice-prefeito.475

Minalvo Pereira da Silva tinha 62 anos, era casado e pai de 11 filhos. Ele empre-
gou Durvalino Soares dos Santos, que se encontrava numa situação difícil, por 
não conseguir trabalho. Durvalino também era casado, tinha 50 anos e era pai de 
10 filhos.476 No dia do assassinato, Minalvo estava preparando a terra para plantar 
alho quando Asdrúbal Vital chegou acompanhado de Sinderley Ernandes Mendes 
e de Alex Fernandes477 (jagunço e cunhado de Asdrúbal)478. O ex-delegado ficou 
conversando na sede da fazenda enquanto Sinderley e Alex foram até a horta e 
mataram Minalvo e Durvalino. Dois filhos de Minalvo, que também estavam tra-
balhando no local, conseguiram escapar e comunicaram a polícia de Janaúba.479

Minalvo foi sepultado perto de Porteirinha, no dia 10 de maio, em cerimônia que 
reuniu lideranças sindicais do Norte de Minas. Durvalino foi sepultado em Belo 
Horizonte, no dia 11 de maio, reunindo 90 lideranças rurais que protestaram 
contra a violência no campo e exigiam a punição dos culpados. Havia faixas de 
protesto e uma delas estampava a frase: “democracia com reforma agrária”.480 

Em meio ao aumento dos assassinatos de camponeses, em 1986 houve uma 
CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para investigar as razões de al-
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gumas mortes no campo e consta os nomes de Durvalino Soares dos Santos 

e Minalvo Pereira da Silva.481 Os nomes desses lavradores são citados também 

nas seguintes publicações: “Camponeses Mortos e Desaparecidos: Excluídos 

da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 

a 1988”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985: Campo-

neses torturados, mortos e desaparecidos”, “Conflitos de terra no Brasil, 1985”, 

“Assassinatos no campo crime e impunidade 1964-1986” e “Fetaemg 30 anos 

de luta 1968 a 1998”.

Vítima: Geraldo Alves da Silva

Data da morte: 22/11/1985 

Local: Mato Verde 

Geraldo Alves da Silva, 37 anos, morava e trabalhava nas terras do fazendeiro 

Antônio Celso Silveira há 11 anos e nos meses anteriores ao assassinato, o lati-

fundiário estava descumprindo os tratos feitos com o trabalhador e ameaçando-

-o de morte. Geraldo Alves da Silva fez várias denúncias do ocorrido à delegacia 

regional de Janaúba. A Fetaemg também ingressou com notificação criminal 

contra o fazendeiro, porém nenhuma providência foi tomada.482

No dia 22/11/1985, aproximadamente às 17h, Geraldo Alves da Silva voltava para 

casa, na fazenda Barreirinho, município de Mato Verde, quando foi vítima de 

uma emboscada perpetrada pelos pistoleiros Marciano Martins dos Santos e 

Osmar Messias dos Santos, a mando do fazendeiro e dirigente do PMDB de 

Mato Verde, Antônio Celso Silveira.483 Tereza Carlos dos Santos testemunhou o 

assassinato e disse que: 

Marciano começou a atirar e a vítima [Geraldo] tentou se 
esconder, pois sua arma estava sem munição; o filho menor 
da vítima, presenciando o fato, observou que o acusado 
Osmar, também armado, tentou atingir a vítima pelas costas; 
o menino alertou o pai e este se voltou e o acusado Marciano 
aproveitou para atirar na vítima pelas costas.484

A Covemg teve acesso ao processo de investigação do assassinato de Geraldo 

Alves da Silva (Autos nº 0429.03.0027117-2) e constatou a morosidade e 

impunidade dos criminosos. Até hoje o crime não foi julgado, sendo que o último 

registro deste processo data de 2009, quando o juiz de Monte Azul submeteu 

os acusados Antônio Celso Silveira, Marciano Martins da Silva e Osmar Messias 

dos Santos a julgamento pelo tribunal do júri, tendo o direito de recorrerem em 

liberdade.485
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A violência no campo em Minas Gerais foi tamanha que, entre abril de 1984 e 
março de 1986, foram assassinados 26 trabalhadores rurais, fato que mereceu 
a abertura de uma CPI na Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Foi pedido 
melhor investigação das mortes desses camponeses, inclusive de Geraldo 
Alves da Silva.486 Seu nome consta nas publicações “Camponeses Mortos e 
Desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988” e “Conflitos de terra no Brasil, 1985”. 

Vítima: João Antunes da Silva

Data da morte: 14/08/1986

Local: Janaúba

Há poucas informações sobre o assassinato de João Antunes da Silva; consta 
que era trabalhador rural e que foi morto por pistoleiros não identificados 
em 14/08/1986, em Janaúba.487 Segundo documento localizado no acervo da 

CPT-MG 

João Antunes da Silva estava em sua casa quando um ele-
mento, que ainda não foi identificado, desferiu-lhe um tiro, 
matando-o instantaneamente. Segundo o delegado Carlos 
Barbosa, da Delegacia Regional de Janaúba, a morte de João 
Antunes pode ter sido vingança, uma vez que, no ano pas-
sado, ele matou um lavrador naquela cidade, por causa de 
um litígio de terras. O Delegado Carlos Barbosa está dando 
andamento nas investigações para apurar o assassinato.488

O nome de João Antunes da Silva, a data e o local de seu assassinato constam 
nas publicações “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça 
de Transição”489 “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e 

“Conflitos de Terra no Brasil, 1986”.490

Vítima: Pedro Antônio de Oliveira

Data da morte: 03/01/1986 

Local: Salinas 

Poucas são as informações sobre a morte do trabalhador rural Pedro Antônio 
de Oliveira. Encontrou-se apenas registro de data e local do assassinato – 
03/01/1986, no município de Salinas – e que o responsável foi agente privado. 
Esse registro consta nas publicações “Camponeses mortos e desaparecidos: 
Excluídos da Justiça de Transição”491, “Relatório final: Violações de Direitos no 
campo 1946 a 1988”, “Conflitos de Terra, vol II, 1986”492 e “Fetaemg 30 anos de 

luta: 1968 a 1998”.493
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Vítima: Osvaldo Fernandes de Oliveira

Data da morte: 23/05/1986 

Local: Várzea da Palma

Osvaldo Fernandes de Oliveira foi assassinado em Várzea da Palma no dia 
23/05/1986. O trabalhador rural tinha 53 anos e o crime ocorreu após intensa 
discussão com seu patrão, o fazendeiro Sebastião Vaz Miranda, 49 anos, que 
não estava efetuando adequadamente o pagamento ao seu funcionário.494 No ar-
quivo da CPT-MG foi encontrada notícia sobre a morte, com o título “Fazendeiro 
assassinou agregado pelas costas”, a qual relata que:

Após ter atirado no agregado, o fazendeiro Sebastião Vaz fu-
giu de sua residência, onde ocorreu o crime, indo para local 
ignorado. O lavrador foi socorrido pelos policiais de Várzea da 
Palma, mas morreu ao chegar no hospital. Os policiais espe-
ram que a qualquer momento o fazendeiro se apresente, já 
que ele é considerado como uma pessoa de muitos bens na 
cidade, onde goza de grande prestígio.495

O nome de Osvaldo Fernandes de Oliveira é citado nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de terra no Brasil, 
1986” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Manoel Versiane dos Santos

Data da morte: 1º/11/1986 

Local: Jequitaí

A pesquisa realizada pela Covemg localizou dois documentos que informam so-
bre a morte de Manoel Versiane dos Santos, ambos elaborados pela CPT/MG. 
Conforme um desses relatos:

Ao sair do trabalho e se dirigir para a casa de sua mãe, Ramira 
Pereira, Manoel foi abordado pelo delegado Veraldino mais 
dois militares à paisana que desceram do carro com armas 
na mão gritando que ‘eram da polícia’. Manoel se assustou 
e saiu correndo. O delegado atirou acertando Manoel na ca-
beça e nas costas. O delegado afirma que Manoel seria sus-
peito de ter roubado seu carro, estar armado e não ter identi-
ficação. Manoel não sabia dirigir, segundo testemunhas, não 
tinha arma e levava consigo todos os documentos. A família 
contratou um advogado em Montes Claros. Foi instaurado 
inquérito pelo delegado regional de Segurança Pública.496

Manoel Versiane dos Santos foi assassinado por agente público no município de 

Jequitaí em 1º/11/1986.497 



181

A
s 

gr
av

es
 v

io
la

çõ
es

 d
e 

di
re

it
os

 h
um

an
os

 n
o 

ca
m

po
 

(1
96

1-
19

88
)

Vítima: Anapoleão Fernandes Viana

Data da morte: 09/06/1986 

Local: São João do Paraíso

O pequeno proprietário Anapoleão Fernandes Viana tinha uma rixa com o fazen-

deiro Djalma de Oliveira. Os dois possuíam propriedades limítrofes e entre elas 

havia uma faixa de terra que há dois anos vinha sendo ocupada por posseiros e 

era alvo de disputa. Anapoleão incentivou os posseiros a entrarem com ação na 

justiça e eles ganharam a causa na comarca de São João do Paraíso. 

Carta encontrada pela Covemg no arquivo do Cedefes relata o caso. O texto 

foi escrito na ocasião por Maria Zilah de Mattos e enviada a Jerônimo, ambos 

agentes da CPT-MG:

Nestes dias em São João do Paraíso, o fazendeiro e político 
Djalma de Oliveira assassinou o pequeno fazendeiro 
Napoleão [Anapoleão Fernandes Viana] em sua casa. Motivo: 
Sr. Napoleão [Anapoleão] dizendo defender um grupo de 
posseiros há 2 anos, com procuração dos mesmos entrou 
com ação na justiça, nestes dias o juiz concedeu a liminar 
favorável ao Sr. Napoleão [sic]. O Sr. Djalma já havia invadido 
parte das terras, não quis entregar – os posseiros confiando e 
sem estar preparados acabou perdendo as terras...498

Diante da derrota jurídica, o fazendeiro Djalma procurou vingança. Armado de 

um revólver e uma faca, ele foi até a casa de Anapoleão e, após discussão, dis-

parou cinco tiros à queima-roupa. Após a queda da vítima, ainda desferiu quatro 

golpes de faca.499

Vítima: Sebastião Pederneira Santos

Data da morte: junho de 1986 

Local: Porteirinha 

Na pesquisa realizada pela Covemg foi possível encontrar somente as informa-

ções que o lavrador Sebastião Pederneira Santos foi assassinado a tiros por José 

Maria Fernandes, em junho de 1986, no município de Porteirinha.500 É necessá-

rio verificar se José Maria Fernandes seria José Soares dos Reis, fazendeiro de 

Porteirinha cujo apelido era ‘José Fernandes’ e que, em 1987, matou o campo-

nês Orlando Silva. O nome de Sebastião Pederneira Santo é citado na publica-

ção “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.
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Vítima: Orlando Silva

Data da morte: 23/01/1987 

Local: Fazenda Boca do Mato - Porteirinha 

Orlando Silva tinha 36 anos quando foi assassinado na fazenda Boca do Mato, 
no distrito de Jacaré Grande, município de Porteirinha. Segundo reportagem do 

jornal Pelejando, 

o motivo do crime foi um litígio de terras que Orlando Silva ar-
rolava há tempos com José Soares dos Reis, 52 anos, conhe-
cido na região com o apelido de ‘José Fernandes’. Conforme 
foi apurado pela polícia local o assassino foi o próprio José 
Fernandes que estava acompanhado de mais dois pistoleiros 
armados de garruchas e revólveres. Todos fugiram após co-
meterem o crime.501

O nome de Orlando Siva consta nas publicações “Camponeses mortos e 
desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de terra no Brasil, 1987” e “Fetaemg 
30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Ângelo dos Santos

Data da morte: 23/03/1987 

Local: Ibiaí

Ângelo dos Santos tinha 7 anos de idade quando foi assassinado com um tiro 
de cartucheira, na fazenda de Araras, a quatro quilômetros da cidade de Ibiaí. No 
Boletim Integração, nº 24, produzido pela CPT do Norte de Minas em maio de 
1987, consta que: 

o vigia da fazenda, Antônio Bispo, tinha ordens do proprietá-
rio ‘Veríssimo’ para não permitir que ninguém pescasse na 
lagoa existente. Antônio Bispo esperava que o pai da criança, 
José dos Santos aparecesse. O que não aconteceu. Quem 
aparecera foi Ângelo dos Santos, que recebeu um disparo de 
cartucheira na cabeça. A criança foi atendida num hospital de 
Pirapora. Ainda com vida, foi transferido para a Prontoclínica 
São Lucas em Montes Claros, onde veio a falecer. O corpo foi 
sepultado no dia 23 de março em Ibiaí.502

O nome de Ângelo dos Santos foi encontrado nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da justiça de transição”503 “Relatório final: 
Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e “Conflitos de Terra no Brasil, 
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1987”504, que informam que o mesmo era criança quando foi morto, por respon-
sabilidade de agente privado e motivo de conflito de terra, porém registram a 
data da morte como 13 e, não, 23/03/1987.

Vítima: Joaquim Soares da Silva

Data da morte: 04/01/1988 

Local: Coração de Jesus 

Joaquim Soares da Silva era lavrador e foi assassinado na comunidade do 
Espigão, localizada no município de Coração de Jesus. O pistoleiro José Lúcio 
de Souza foi contratado pelo fazendeiro Valter Pinto Mota que vinha ameaçando 
Joaquim Soares da Silva devido à disputa pela posse da terra onde o lavrador 
morava desde que nasceu. 

Em outubro de 1987, o mesmo pistoleiro havia atirado no filho de Joaquim 
Soares, Gilvan Soares da Silva. No dia da audiência relativa ao caso, 04/01/1988, 
Joaquim Soares foi morto ates de prestar depoimento. De acordo com o jornal 
Pelejando de julho de 1988, a delegacia de Coração de Jesus ainda não havia 
apurado e nem punido os culpados pelo crime.505 

O nome de Joaquim Soares da Silva consta nas publicações “Fetaemg 30 anos 
de luta: 1968 a 1998”, “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Jus-
tiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” 
e “Conflitos de Terra no Brasil, 1988”.506

Vítima: Hermes Bispo da Silva

Data da morte: 15/04/1988

Local: Fazenda Poço da Vovó, distrito de Otinolândia - município de Monte Azul

A Fazenda Poço da Vovó era de propriedade da Universidade Federal de Viçosa 
(UFV), que não havia explorado o terreno, sendo, por isso, considerada terra 
improdutiva.507 A fazenda ocupava trecho de influência do Projeto Jaíba.508 Em 
1985, cerca de 160 famílias de posseiros ocuparam uma área de 3 mil hectares 
e, desde então, sofriam ameaças do grileiro Pedro Trindade Filho, que tentava 
expulsá-las, derrubando barracos, queimando e destruindo plantações, para se 
apossar das terras. 

Após um ano, em 1986, o grileiro entrou com um pedido de reintegração de 
posse na comarca de Monte Azul, que foi recusado pelo juiz por falta de docu-
mentação que comprovasse o domínio.509 Em fevereiro de 1987, Pedro Trindade 
tentou novamente expulsar os posseiros, mas desta vez com o apoio da UDR e 
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da Polícia Civil.510 As casas de vários posseiros foram destruídas, inclusive a de 
Alaor Neres Miranda e sua esposa, Maria Geralda Ferreira, que estava internada 
no hospital para dar à luz sua segunda filha. Por causa da violência, apenas 90 
famílias permaneceram no local antes mesmo da chegada da Polícia Civil.511 

O conflito entre os posseiros e o grileiro ia se agravando, aumentando a violên-
cia contra os que resistiam. Em abril de 1988 somente cinco famílias estavam 
no local, ocupando uma gleba de 15 hectares cada. Alaor e Maria Geralda conti-
nuavam plantando milho, feijão, mandioca e frutas no local e demoraram quase 
um ano para reconstruir o barraco, ainda que dividindo a moradia com Hermes 
Bispo da Silva e seu filho, Almir Queiroz da Silva.512

No dia 14/04/1988, o comandante do destacamento de Otinolândia, sargento 
Plínio, da Polícia Militar, acompanhado dos jagunços Julio Ferreira da Silva (Julião) 
e Manoel Batista da Silva (Manelão) foi chamado por Pedro Trindade Filho para 
orientar os posseiros a abandonarem o local. Às 14h do mesmo dia, uma equipe 
de policiais militares de Janaúba, integrada por 11 detetives e comandada pelo 
capitão Osvaldo, também da Polícia Militar, foi à fazenda e, após três horas, 
com a ajuda dos mesmos jagunços, destruíram com motosserra os casebres 
dos posseiros, inclusive o barraco das famílias de Alaor Neres Miranda e 
Hermes Bispo da Silva. Eles tiveram que construir uma barraquinha de lona para 
se abrigarem. Havia duas crianças entre os desabrigados das famílias Neres 
Miranda e Bispo da Silva, sendo uma de 2 anos e outra de 9 meses.513

No dia seguinte, Alaor foi até Otinolândia tentar resolver o problema da moradia 
e buscar remédio para uma de suas filhas, que estava doente, e, enquanto esta-
va na cidade, os jagunços Julio Ferreira da Silva, Manoel Batista da Silva e Zinho, 
montados a cavalo, foram até o barraco de lona. Lá encontraram Maria Geralda, 
as duas filhas, Hermes e o filho Almir, sacaram os revólveres e disparam contra 
Hermes, matando-o na hora. Almir tentou fugir e foi perseguido pelos jagunços 
que estavam a cavalo, sendo atingido por quatro tiros nas costas. Maria Geralda 
também tentou fugir com as filhas, arrastando-se pelo mato, e ficou na mira do 
revólver do pistoleiro Zinho, que foi impedido de atirar pelos outros jagunços, 
que disseram que matariam apenas homens. Mesmo sem apresentar sinal de 
vida, Hermes ainda foi atingido a facadas pelos pistoleiros.514

Em reportagem do jornal Estado de Minas, de 1º/05/1988 há o registro que 
diversas entidades sindicais (Fetaemg, Cut, PT, PCdoB, Associação Brasileira 
de Reforma Agrária, Sindicato dos Metalúrgicos de Betim e dez Sindicatos de 
Trabalhadores Rurais de Minas Gerais) foram na região conversar com trabalha-
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dores e com os delegados de polícia de Jaíba e Janaúba, Raimundo Nonato e 

Carlos Barbosa, respectivamente. Eles informaram que os três pistoleiros acu-

sados do crime estavam foragidos, provavelmente escondidos em Curvelo, e 

que faltavam condições para dar prosseguimento ao inquérito policial. 

Representantes das entidades foram até o hospital e acompanharam a alta 

médica de Almir Queiroz da Silva, que voltou para casa. Com o assassinato de 

Hermes Bispo da Silva, os posseiros Alaor Neres Miranda, Maria Geralda Ferreira 

e Luciano Cardoso de Moura continuaram sofrendo ameaças de morte do grileiro 

Pedro Trindade Filho e precisaram se mudar para a casa de parentes. No mesmo 

dia da alta hospitalar de Almir, encontravam-se na fazenda quatro funcionários 

do Mirad, que faziam vistoria para avaliar a possibilidade de desapropriação para 

reforma agrária, uma vez que a UFV, proprietária legal, nunca havia explorado a 

terra. As últimas informações encontradas pela Covemg demonstram que não 

houve prosseguimento do inquérito policial515 e, até 2001, a propriedade ainda 

não havia sido transformada em assentamento.516 

O nome de Hermes Bispo da Silva consta nas publicações: “Camponeses mor-

tos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Viola-

ções de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no Campo: crime e 

impunidade 1964 – 1985” e “Fetaemg 30 anos de luta: 1968 a 1998”.

Vale do Rio Doce
O Vale do Rio Doce, desde a sua ocupação em tempos mais remotos, vem sen-

do alvo de disputas. Para lá rumaram nordestinos escorraçados pela seca, pela 

fome e pelo latifúndio, além de migrantes sem-terra de várias partes do País. 

Aquelas terras sem fim, região toda formada por mata fechada, terra de cultura, 

com água brotando por todos os lados, e, “sem dono”, representava a esperança 

e a oportunidade da vida, um pedaço de chão onde homens sem posses e invi-

síveis viram a possibilidade de fincar suas raízes.

Eram imensas matas de terras devolutas, herança do regime das sesmarias que 

Dom Pedro I, por meio de um documento, indicou a faculdade da “concessão 

de sesmarias a todos os que, até 1836, se dirigissem para a região do Rio Doce 

e ali se dispusessem a cultivar a terra e a comercializar seus produtos.”517

A partir dos anos 1940, a região foi se tornando uma das principais áreas da 

pecuária bovina de corte. 
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À medida que as matas foram ficando distantes e tornando 
desvantajosa [...] a pecuária foi se tornando a atividade princi-
pal... A lavoura existente nas fazendas era a de sobrevivência, 
o fazendeiro não queria investir. Só queria lucro, mal davam 
sal ao gado. As fazendas de Governador Valadares não tinham 
nem sede, era só uma casinha e em torno dela não tinha 
nada plantado.518 

Para os camponeses, a fertilidade daquelas terras significava a possibilidade de 
deixar para trás uma vida de miséria e abandono e conseguir um pedaço de 
terra. Mas, com o passar do tempo, eles acabaram sendo expulsos por meio de 
ações violentas. 

O posseiro, gente humilde, pobre, achou que entrando na ter-
ra e fazendo um aberto, plantando, etc., seria dono da terra. 
Mas acontece que vieram os grandes, poderosos, e tocaram 
esse povo de qualquer jeito. Compravam ou abriam um peda-
ço na mata e depois partiam por cima dos outros... Tocavam 
o sujeito para fora impiedosamente, o sujeito com a família e 
tudo. Às vezes, gente morava ali há 10 ou 15 anos. Mataram 
demais, quebraram esse povo de lá de qualquer maneira. 
Queimaram barracos e tocaram eles sem dó.519

A região foi alvo também de vários processos de grilagem e fraude nos proces-
sos de regulamentação da terra. 

Houve diversos tipos de irregularidades e fraudes nos pro-
cessos que requeriam a legitimação de terras na Secretaria 
de Agricultura. Havia um mercado paralelo de venda de pos-
ses, sendo que, qualquer pessoa poderia pedir a medição das 
terras, não necessariamente os ocupantes com moradia ha-
bitual. As terras eram medidas e aprovadas pelo chefe do Dis-
trito de Terras e, então, iam à hasta pública, se os ocupantes 
não manifestavam interesse na compra das mesmas, elas 
eram arrematadas por quem propusesse a compra. [...]. Os 
posseiros moradores de áreas de difícil acesso e analfabetos 
não tomavam conhecimento da venda das terras que ocupa-
vam e ficavam a mercê da lei e dos grileiros. 520

De acordo com Pereira521, nas terras do Rio Doce, as lutas dos posseiros contra 
os grileiros se intensificam a partir das décadas de 1940 e 1950. Com isso, a 
região foi se transformando e a concentração de terras aumentou. 

No Rio Doce há um processo constante e nítido de concen-
tração da propriedade rural. É a substituição da pequena gle-
ba lavourista do posseiro pelo latifúndio da pecuária extensiva 
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do fazendeiro [...] através da grilagem de terras, da espoliação 
do posseiro, do despejo violento de milhares e milhares de 
famílias de pequenos lavradores, gerando um drama humano 
doloroso, criando um problema social agudo, gestando a re-
volução. [...] É isso que explica o porquê da intensidade arre-
batadora que tomou a luta pela reforma agrária.522 

Esse quadro de violência no campo foi realmente no período de 1961 a 1988. Fo-
ram localizadas pela pesquisa 18 casos de assassinatos de trabalhadores rurais 
e seus apoiadores na região, que serão descritos a seguir. 

Vítima: Augusto Soares da Cunha

Vítima: Otávio Soares Ferreira da Cunha

Data da morte: 1ª/04/1964 e 04/04/1964

Local: Governador Valadares

Otávio Soares da Cunha, filho de Anna Soares de Almeida e Roberto Soares 
Ferreira, nascido em 1898, em Minas Gerais, era farmacêutico em Governador 
Valadares e pequeno proprietário rural. Foi assassinado aos 66 anos, em 
Governador Valadares, onde sofreu um atentado, juntamente com os seus 
filhos Wilson e Augusto. A família pretendia retirar Wilson da cidade, devido aos 
rumores de que ele era considerado comunista pelas forças de repressão.

Os três se encontravam dentro do carro da família, quando foram abordados por 
Maurílio Avelino de Oliveira (fazendeiro, reservista e reincorporado à PM). Fin-
gindo ser amigo, o miliciano se aproximou do carro e retirou a chave da ignição. 
A seguir, juntamente com seus acompanhantes Lindolfo Rodrigues Coelho e 
Wander Campos (também reservistas reincorporados à PM), disparou contra a 
família Soares. Augusto, de 33 anos, faleceu no local, enquanto Otávio, mesmo 
alvejado, conseguiu abrir a porta do carro e engatinhar em direção a casa de 
Wilson, mas foi atingido por um tiro no rosto, disparado por Lindolfo, falecendo 
três dias depois. Wilson ficou gravemente ferido, mas foi o único sobrevivente. 
O atentado à família Soares, que resultou em duplo assassinato por meio de 
execução sumária, é comprovadamente o primeiro crime da ditadura militar no 
Estado de Minas Gerais.

A morte por execução sumária de Otávio e Augusto e o atentado à vida de 
Wilson estão ligados ao ambiente de disputa pela terra entre latifundiários e tra-
balhadores rurais. Dos três filhos de Otávio, Wilson e Milton eram identificados 
como comunistas pelos grandes fazendeiros locais, por terem apoiado o Sindi-
cato dos Trabalhadores na Lavoura de Governador Valadares.
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Segundo o processo nº 35.679, do Superior Tribunal Militar (STM), no dia 
1º/04/1964, o Delegado de Polícia de Governador Valadares declarou que: 

devido à falta de elementos no destacamento policial, convo-
cou Maurílio Avelino de Oliveira, Lindolfo Rodrigues Coelho 
e Wander Campos, todos reservistas, para prestarem ser-
viços, localizando e interceptando elementos comunistas, 
bem como conduzindo os prisioneiros à Delegacia, em virtu-
de do ‘Estado de Guerra’ em que se encontrava o Estado de 
Minas Gerais, aliás expressamente declarado pelo general 
Olímpio Mourão Filho, comandante da 4ª Região Militar, a 
cujo mando foi incorporada a ao Processo nº 35.679, do Su-
perior Tribunal Militar.

A estranha reincorporação dos três fazendeiros em serviços de natureza policial 
pelo delegado tenente-coronel Paulo Reis teria ocorrido às 8 horas da manhã do 
dia 1º/04/1964, apenas uma hora antes da ocorrência criminosa. Deve-se deixar 
em aberto, portanto, a possibilidade de que essa convocação tenha sido tão so-
mente um expediente formal forjado a posteriori para conferir alguma cobertura 
legal ao assassinato e facilitar a defesa jurídica. 

Segundo os depoimentos de Zalfa de Lima Soares, esposa de Wilson, e de 
Eunice Ferreira da Silva, empregada doméstica na residência da família, bem 
como as declarações dos próprios assassinos, sabe-se que às 9 horas do mes-
mo dia os três se dirigiram a casa de Wilson Soares da Cunha, na Rua Osvaldo 
Cruz, 203. O alvo principal da incursão seria o filho Wilson, que sobreviveu 
aos disparos. 

A viúva de Otávio, Guiomar Soares da Cunha, conseguiu do delegado Paulo 

Reis a abertura de Inquérito Policial. Segundo o jornal Última Hora, em 72 horas 

o delegado Bastos Guimarães tinha o nome dos criminosos e os denunciou ao 
juiz Alves Peito, que decretou a prisão preventiva dos acusados. Os assassinos 
passaram à condição de foragidos. A partir daí, travou-se uma batalha política 
envolvendo os coronéis Pedro Ferreira e Altino Machado, o major do Exército 
Henrique Ferreira da Silva, a Associação Ruralista de Governador Valadares e 
outros apoiadores do novo governo, resultando na decisão, tomada pelo coronel 
Dióscoro Gonçalves do Vale, comandante do ID-4, de requisitar, com base no 
primeiro Ato Institucional, que o processo das mortes fosse transferido para a 
justiça militar. 

O Inquérito Policial Militar (IPM) foi chefiado pelo major Célio Falheiros. Em 
19/08/1966, o conselho extraordinário de justiça do Exército, na sede da audito-
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ria da 4ª Região Militar, homologou a farsa jurídica inicial. O promotor Joaquim 
Simeão de Faria pediu ao conselho que decidisse se “no dia do crime ainda se 
considerava em estado revolucionário, pois, apesar dos tiros terem sido desfe-
chados pelas costas, se estivessem em estado revolucionário haveria de ser 
considerada a situação em que tais tiros foram desfechados” ou se os acusados 
simplesmente cometeram homicídio doloso. 

Os advogados dos criminosos alegaram que os três acusados “estavam no es-
trito cumprimento do dever legal”, que a “situação era revolucionária e estavam 
em guerra”, que “os acusados, ao receberem voz de prisão, tentaram a fuga, o 
que determinara a reação dos acusados, que somente poderiam tomar atitude 
enérgica e viril eis que de dentro da casa onde tentaram refugiar não se sabia 
o que de lá viria”. Na decisão, o conselho mandou apurar as responsabilidades 
das pessoas apontadas como subversivas e, por maioria de votos (4 a 1), absol-
veu os acusados Wander Campos e Lindolfo Rodrigues Coelho. A absolvição do 
acusado Maurílio Avelino de Oliveira foi por 3 a 2. O Ministério Público recorreu 
ao STM, que reformou a sentença.

Em Governador Valadares, havia sido oferecida denúncia contra os assassinos, 
em 17/05/1965. Os réus obtiveram no STF habeas corpus, recolhendo-se os 
mandados de prisão. Depois de uma série de tramitações judiciais, o STM, em 
11/01/1967, condenou os três criminosos a 17 anos e meio de reclusão, por 
unanimidade. O jornal Estado de Minas, de 03/11/1996, em matéria denomina-
da “Memória de um Crime”, assinada por Tim Filho, informa que os criminosos 
foram indultados por intermediação do governador Rondon Pacheco. O relator 
na CEMDP concluiu que: 

há decisões jurídicas comprovando que os três criminosos 
desempenhavam serviço de natureza policial convocados por 
autoridades militares. Tanto é que foram julgados, absolvidos 
e condenados no âmbito da Justiça Militar. Comprovada está 
também, fartamente, a motivação política dos crimes. Duas 
pessoas foram mortas, com tiros pelas costas e uma ferida, 
estando todas desarmadas, após receberem ordem de pri-
são. Preenchidos estão todos os requisitos exigidos pela Lei 
nº 9.140/1995.523

Diante disto, o relator votou pelo deferimento do processo. O general Oswaldo 

Pereira Gomes solicitou vistas ao processo e lavrou o seguinte voto vencido: 

Verificamos que o STF tomou uma decisão política por 4 a 
3 votos, mandando julgar pela Justiça Militar um ato Revo-
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lucionário de civis que obviamente não poderiam ser puni-
dos, por terem sido vitoriosos e, se fosse o caso de punir, 
o julgamento deveria ter-se realizado na Justiça comum. Ao 
final de tudo e para reparar o absurdo, a pedido do austero 
governador Rondon Pacheco e sob a responsabilidade do ina-
tacável homem público que foi o presidente Castelo Branco, 
os homicidas foram indultados. Essa Comissão não deve e 
não pode julgar com critérios políticos, sobretudo revanchis-
tas; estaremos, se assim fizermos, cometendo atos ilegais e 
contrariando frontalmente a Lei nº 9.140/95, que nos obriga 
no art. 2º a acatar o princípio da reconciliação e pacificação 
nacional, expresso na Lei nº 6.683, de 28/08/1979 – Lei de 
Anistia. Inaplica-se, pois, a Lei nº 9.140/95, no caso de pes-
soas baleadas em via pública, no dia 1/4/1964, às 9 horas, 
no quadro de um movimento revolucionário, vez que esses 
indivíduos não eram agentes públicos, nem poderiam sê-lo 
naquele momento quando o movimento não era ainda vito-
rioso; no caso os agentes eram simplesmente rebeldes.524

Os processos de Augusto e Otávio Soares Ferreira da Cunha tramitaram juntos. 

Ambos foram aprovados por 4 a 3 pela CEMDP, com votos contrários do general 

Osvaldo Gomes, de João Grandino Rodas e de Paulo Gonet. 

Pai e filho foram reconhecidos como mortos pela Comissão Especial de Mortos 

e Desaparecidos Políticos: procedimento administrativo CEMDP 345/96. Seus 

nomes constam também no Dossiê ditadura: Mortos e Desaparecidos no Brasil 

(1964-1985), no relatório da Comissão Nacional da Verdade, Mortos e Desapa-

recidos Políticos, volume III e nas publicações “Camponeses Mortos e Desapa-

recidos Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos 

no campo 1946 a 1988” e “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 

1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”. 

Vítima: José Máximo da Fonseca

Data da morte: 25/05/1968 

Local: São José da Safira 

José Máximo da Fonseca era posseiro e liderava os camponeses na localidade 

de Perdidos, município de São José da Safira. Ele foi assassinado em 25/05/1968. 

Seu nome consta nas publicações “Camponeses Mortos e Desaparecidos ex-

cluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no cam-

po 1946 a 1988”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 1962-1985 

– Camponeses torturados, mortos e desaparecidos”, “Assassinatos no campo: 

crime e impunidade, 1964-1986” e “Fetaemg 30 Anos de Luta. 1968-1998”. Con-
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tudo, a pesquisa realizada pela Covemg não conseguiu levantar informações 

sobre as causas e possíveis agentes responsáveis pelo crime. 

Vítima: Avelino Pereira Guimarães

Vítima: Adelino Pereira Guimarães

Data da morte: 07/10/1980 e 14/10/1980

Local: Fazenda Lambari, Braúnas e cadeia pública de Itabira 

Adelino Pereira Guimarães, de 38 anos, era posseiro na região de Braúnas e 
reclamava na Justiça o direito de propriedade da terra onde morava. Ele alegava 
que a área era habitada pela sua família desde os tempos de seus avós. Adelino 
vivia na terra junto com sua família, esposa e filhos, além do seu pai Avelino 
Pereira Guimarães e sua mãe Otávia Conceição Guimarães. O conflito se iniciou 
em 1975 quando o fazendeiro Gil Vieira Terra invadiu pela primeira vez a fazenda, 
denominada Lambari, afirmando ser o proprietário da área. Desde então a famí-
lia de Adelino passou a sofrer constantes ameaças e pressões do fazendeiro. 

Em agosto de 1979, Gil Vieira, acompanhado de policiais e capangas armados, 
invadiu a fazenda de Adelino “espancando indistintamente homens, mulheres e 
crianças. Ao se despedirem o sr. Gil e seus acompanhantes prometeram voltar. 
Então seria para matar a todos.”525

Após essa ameaça, Adelino procurou os meios legais para se defender, indo com 
frequência a Belo Horizonte para tratar com advogados. Mas no dia 06/10/1980, 
Gil Vieira, juntamente com cinco policiais à paisana e um oficial de justiça foram 
até a casa de Adelino. 

Adelino estava no campo [...] quando viu os homens virem no 
meio da boiada, ele desceu deixando duas crianças no alto da 
serra, onde trabalhava. Conseguiu chegar à casa antes dos 
elementos. Estes começaram logo a atirar. Adelino rebateu a 
tiros e acertou dois policiais, um deles vindo a falecer.526

O policial morto era o cabo da PM José Gonçalves Ferreira, que na ocasião esta-
va de férias e fora contratado pelos fazendeiros Geraldo Pacheco e seu genro Gil 
Vieira Terra para invadirem a fazenda Lambari.527 Já o policial ferido, que também 
era cabo da PM, se chamava José Ribeiro da Silva. 

No dia seguinte uma guarda da polícia com cerca de 60 homens se dirigiu ao 
local e lançou um verdadeiro arsenal de armas e bombas em direção às residên-
cias do posseiro, que havia se escondido no mato, e de seus familiares. Avelino, 
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pai de Adelino, resolveu sair de casa para se entregar aos policiais, foi recebido 
por um tiro de fuzil e faleceu no local. Após atirarem em Avelino, que possuía 62 
anos, os policiais saquearam sua casa e levaram ferramentas, dinheiro e algu-
mas espingardas.528 Segundo a esposa de Avelino, Otávia Conceição Guimarães: 

Quem atirou em Avelino estava postado junto a porteira [...] 
que a declarante quis socorrer seu marido, mas foi brutal-
mente empurrada por alguns soldados afastando-a do corpo 
de Avelino e conduzida até uma horta pouco distante da casa 
e aí agredida a murros e pontapés por um soldado de cor 
morena e bigode preto e que estava fardado.529 

Na ocasião, os policiais também prenderam Afonso Pereira Guimarães, filho de 
Avelino, Tobias Pereira Guimarães, primo de Afonso, José Paulo Pereira Filho, 
irmão de Avelino, e Divino. Os dois últimos foram amarrados com um cabresto 
e espancados com coronhadas de fuzis e pancadas de cassetete. Os quatro 
foram liberados após o pagamento de fiança no valor de 2 mil cruzeiros.530

Alguns dias depois, em 12/10/1980, Adelino foi capturado pelos policiais, na casa 
do seu vizinho José Pedro Lage, e conduzido para a delegacia de Braúnas, sen-
do transferido, no dia seguinte, para a delegacia da cidade de Itabira. De acordo 
com depoimento de Maria das Graças Guimarães, esposa de Adelino: 

Dia 12 como estava chovendo muito Adelino, que estava fo-
ragido no mato, se viu obrigado a refugiar-se na casa de José 

Figura 14 – Imagens do suposto suicídio de Adelino Pereira Guimarães. Fonte: Acervo 

Coseg. Pasta 88 – Braúnas
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Lage [...] ele foi preso na casa mencionada, onde todos os 
moradores foram espancados; que Adelino foi algemado [...] 
que o mesmo foi barbaramente espancado pelos policiais [...] 
que quando a declarante viu o mesmo estava sangrando pela 
boca e com o rosto todo roxo.531

No dia 14 de outubro Adelino foi encontrado morto no banheiro da cela da ca-
deia. A polícia alegou suicídio por enforcamento e que o preso teria utilizado um 
cabo condutor de energia elétrica para se matar.532

Logo após o ocorrido, o médico legista, Celso Botelho Falcão, do Instituto Médico 
Legal de Belo Horizonte, foi até Itabira para examinar o corpo. Ele constatou 
várias fraturas no corpo de Adelino que indicavam espancamento. Segundo ele, 
“não há dúvida de que o rapaz foi espancado seriamente. Ele tinha contusões no 
duodeno e no cérebro, além de equimoses nos olhos e na testa, o que sugere 
espancamento.”533 Mas no relatório de necropsia assinado pelo mesmo perito 

consta a seguinte informação: 

O resultado do exame anátomo patológico não fornece ele-
mentos para afirmar ou negar a existência de enforcamento, 
estrangulamento ou esganadura. Diante dos dados colhidos 
durante a necropsia e dos resultados, concluímos que a mor-
te se deu por asfixia mecânica por compressão do pescoço.534

Em 1982, o bispo auxiliar de Itabira, Dom Lélis Lara, denunciou o crime e o 
fato dos assassinos continuarem impunes. “Gostaria que tudo fosse apurado 
e divulgado o resultado do inquérito. Estamos perplexos, sem uma resposta. 
Precisamos de uma definição, pois afinal onde fica a Justiça nisto?”535 Em 
resposta, o secretário de Segurança Pública Armando Amaral, informou que o 
inquérito sobre a morte de Adelino Guimarães foi encaminhado à comarca de 
Itabira e que outro foi instaurado, presidido inicialmente pelo capitão Expedito 
Antônio Almeida, para apurar as violências contra o filho de Avelino.536 

De acordo com o informe nº 316 produzido pelo Exército, em abril de 1982, em 
resposta ao pronunciamento de Dom Lélis Lara: 

Inquérito Policial procedido pelo Delegado Francisco de Assis 
Teixeira para apurar a morte de Adelino, concluiu que: ‘ao ser 
preso Adelino foi fisicamente maltratado e moralmente humi-
lhado pelos policiais; [e que] houve suicídio.537 

A pesquisa realizada pela Covemg localizou também documentos que mencio-
nam o assassinato de José Pereira Filho, em 1979, na fazenda Lambari, por Gil 
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Vieira Terra e que o seu filho havia sido morto na delegacia de Itabira.538 No en-

tanto, devido às similaridades dos casos a Covemg não encontrou documentos 

que comprovassem que se tratavam de outros assassinatos. 

Os nomes de Avelino e Adelino Pereira Guimarães constam nas publicações 

“Camponeses Mortos e Desaparecidos excluídos da Justiça de Transição”, “Re-

latório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no cam-

po: crime e impunidade, 1964-1986” e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.

Vítima: Carlos Zomar

Data da morte: 02/01/1982 

Local: Fazenda Alexandrenópolis, Água Boa

As informações apresentadas constam no relatório do delegado de polícia de 

Belo Horizonte, Ruy Eustaquio Alves Resende, enviado para o juiz da comarca 

de Capelinha. Segundo o documento, Carlos Zomar era empregado da fazen-

da Alexandrenópolis, propriedade de José Bernadino Pereira, conhecido como 

Juquita. O fazendeiro e dois capatazes assassinaram Zomar no dia 02/01/1982, 

esconderam seu corpo e simularam que ele estivesse vivo. No mesmo dia, João 

da Conceição Meira que também era empregado de Juquita, encontrou-se com 

Zomar nas imediações da fazenda e o levou até a presença do fazendeiro e do 

capataz Julio de Jesus Oliveira. Zomar foi submetido a violentos maus-tratos, 

sem poder reagir, uma vez que o proprietário e o capataz estavam de armas em 

punho e, em seguida, dispararam contra ele. Após a morte de Zomar, o fazen-

deiro ordenou que outro empregado, Vasco Pereira de Jesus, colocasse o corpo 

de Zomar no interior de um balaio, sobre o lombo de um animal, usando como 

contrapeso algumas pedras e o transportasse para local conhecido como Manga 

do Meio, situado na mesma fazenda. 

Na manhã seguinte, o fazendeiro conversou com seus irmãos José Nonato 

Pereira, José Paulo Pereira e José Maria Pereira, eles acordaram que enterrariam 

o corpo e para ocultar o crime, José Nonato enviaria um telegrama para a família 

da vítima, simulando ser Carlos Zomar, dizendo que estava viajando e voltaria 

brevemente. Diante do ajuste, o capataz Julio de Jesus Oliveira sepultou o corpo 

e somente no dia 16 de janeiro, José Nonato enviou o telegrama aos familiares de 

Carlos que moravam em Guanhães. Estes desconfiaram do telegrama, tentaram 

com que a delegacia de Água Boa investigasse o caso e não obtendo resposta 

procuraram Ruy Eustaquio Alves Resende, na delegacia de Belo Horizonte, que 

esclareceu o assassinato. Devido à crueldade do assassinato, a população local 

ficou revoltada e temendo a integridade física dos mesmos e também à fuga 
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para outro estado, o delegado fez um pedido para que os assassinos fossem 

presos no DOPS de Belo Horizonte.

Na análise do crime foram realizados auto de exumação e reconhecimento, auto 
de corpo de delito preliminar e auto de necropsia de nº 535, que não conseguiu 
localizar os projéteis devido à precariedade do local de sepultamento e o tempo 
decorrido. Porém, foi apreendido o revólver do fazendeiro Juquita emprestado 
para o capataz Julio, usado para matar a vítima. O revólver utilizado pelo fazen-
deiro já havia sido vendido.539

Vítima: Felício Germano Mendes

Vítima: José Amâncio Rocha

Vítima: Sávio Gonçalves da Silva

Data da morte: 24 e 25/09/1984 

Local: Santa Maria do Suaçuí

Felício Germano Mendes, de 31 anos, José Amâncio Rocha, conhecido como 
“Zé Guedes” e Sávio Gonçalves da Silva eram trabalhadores rurais em Santa 
Maria do Suaçuí e foram assassinados em circunstâncias não esclarecidas pela 
pesquisa. Os dois primeiros foram mortos no dia 24/09/1984 e o terceiro no 
dia 25 de setembro do mesmo ano. De acordo com correspondência enviada 
pelo então deputado estadual João Batista dos Mares Guia ao presidente da 
Assembleia Legislativa de Minas Gerais, solicitando a apuração dos assassinatos 
de oito trabalhadores rurais ocorridos em 1984, dentre eles dos três descritos 
acima, as mortes estavam relacionadas com a luta pela posse da terra ou pelo 
cumprimento de direitos trabalhistas.540 

Em correspondência enviada por Hilqueas Faria da seção de buscas da Coseg 
para o coordenador do órgão em 20/11/1984 consta a informação de que para 
esses três homicídios foram abertos inquéritos policiais, sendo indiciados 
Geraldo Conrado dos Santos, Júlio da Paixão, Laucides Pereira da Rocha, 
José Carlos Alvarenga, conhecido como “Jota”, e seu irmão Antonio Alvarenga 
Rosa.541 Já em ofício emitido pelo secretário de segurança pública, Chrispim 
Jacques Bias Fortes, em 18/12/1984, enviado para a secretária particular do 
governador, consta que: 

a) Quanto a Felício Germano Mendes, o inquérito foi remeti-
do à Justiça da Comarca, tendo sido indiciados Júlio da Pai-
xão, Geraldo Conrado dos Santos, Laucides Pereira da Rocha 
denunciados, e recebidas as denúncias estando os réus sen-
do regularmente processados criminalmente. 
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b) Quanto a José Amâncio Rocha, apelidado “Zé Guedes” 
está em conclusão o inquérito devendo ser encaminhado ao 
Poder Judiciário. O autor é Antônio Alvarenga Rosa, que já 
confessou plenamente o crime. 
c) Quanto a Sávio Gonçalves da Silva, inquérito já foi enviado 
à Justiça da Comarca, os réus Geraldo Conrado dos Santos 
e Júlio da Paixão já denunciados pelo Ministério Público.542

Em reportagem do jornal Folha de São Paulo há registro de que Felício Germano 
Mendes foi assassinado pouco depois de prestar depoimento na polícia sobre 
um crime de morte e previu que seria o próximo a ser assassinado por causa de 
uma disputa de terra.543

No entanto, a pesquisa não conseguiu obter outras informações sobre a causa 
das mortes e tudo indica que realmente havia uma disputa de terras entre os 
indiciados e os trabalhadores rurais assassinados. 

Os nomes de Felício, José Amâncio e Sávio Gonçalves constam nas publicações 
“Camponeses Mortos e Desaparecidos excluídos da Justiça de Transição”, “Rela-
tório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no campo: 
crime e impunidade, 1964-1986” e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.

Vítima: Não identificada

Data da morte: 26/03/1985 

Local: Água Boa 

As poucas informações desse assassinato constam no periódico Pelejando, que 
afirma “tem-se a notícia de mais um assassinato de trabalhador em Água Boa, 
no último dia 26. Este crime teria sido praticado pelo filho do fazendeiro José 
de Vitório, mas não temos ainda dados precisos.”544 O caso é citado nas publica-
ções “Camponeses Mortos e Desaparecidos excluídos da Justiça de Transição” 
e “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, que indicam 
que um trabalhador rural foi morto por agente privado no dia 26/03/1985, em 
Água Boa (MG).

Vítima: Francisco Alves Pereira

Data da morte: 11/07/1985 

Local: Córrego do Japão, Coluna

Francisco Alves Pereira, de 59 anos, era lavrador e foi assassinado por Sebastião 
Pereira de Andrade, por volta das 13 horas do dia 11/07/ 1985, no lugar denomi-
nado Córrego do Japão, no município de Coluna. Francisco recebeu quatro tiros 
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de revólver calibre 32, na área da fazenda onde morava de propriedade de João 
Gregório Calixto, cunhado de Sebastião Pereira de Andrade. 

O nome de Francisco Alves Pereira é citado nas publicações “Camponeses Mor-
tos e Desaparecidos excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Viola-
ções de Direitos no campo 1946 a 1988”, e “Assassinatos no campo: crime e 
impunidade, 1964-1986”.

Nos autos do processo sobre o assassinato, localizado pela pesquisa, consta 
que “os fatos ocorreram quando a vítima tentou impedir que o denunciado pas-
sasse com o gado em terrenos onde Francisco tinha uma plantação de cana.”545

Em suas declarações, Sebastião Pereira de Andrade confessou a autoria do cri-
me. De acordo com relatório produzido pelo delegado de polícia Carlos Alberto 

de Abreu, em 21/08/1985: 

Sebastião Pereira de Andrade confessa a autoria do delito, 
esclarecendo que possui um terreno no Córrego do Japão e 
[...] junto com Alcebíades foram levar um gado até as suas 
terras e no caminho iam passar defronte a casa de Francis-
co Alves Pereira, o qual morava nas terras de seu cunhado 
João Gregório Calixto, quando passavam com o gado surgiu 
a vítima desses autos com uma foice na mão passando pelo 
gado vindo em sua direção para ataca-lo, ocasião em que 
puxou do revólver fazendo disparos, fugindo em seguida 
e logo depois tomou conhecimento que Francisco faleceu 
devido aos tiros.546

Entretanto, o processo não informa a pena imposta a Sebastião Pereira de 
Andrade. Assim, não foi possível saber se ele foi julgado e foi preso ou se 
permaneceu em liberdade. 

Vítima: Júlio Eustáquio de Oliveira

Data da morte: 28/07/1985

Local: Sabinópolis

Júlio Eustáquio de Oliveira, de 21 anos, era vaqueiro e foi assassinado no 
município de Sabinópolis, com quatro tiros, pelo fazendeiro Afrânio Ferreira 
de Oliveira. O crime aconteceu por volta das 11 horas do dia 28/07/1985 e o 
fazendeiro fugiu logo em seguida.547

A pesquisa não conseguiu, no entanto, identificar os motivos do crime. Seu 
nome consta nas listagens e informações sobre camponeses mortos e desapa-
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recidos existentes nas publicações “Camponeses Mortos e Desaparecidos ex-
cluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 
1946 a 1988”, e “Assassinatos no campo: crime e impunidade, 1964-1986”. No 
entanto, o local do assassinato consta como Guanhães. 

Vítima: Divino Balbino Lana

Data do desaparecimento: 10/10/1985

Local: Engenheiro Caldas

Divino Balbino Lana era lavrador e possuía 29 anos quando desapareceu. Ele foi 
retirado algemado de uma oficina mecânica em Engenheiro Caldos e colocado 
à força em um veículo, após esse evento não foi mais visto. O crime teve como 
mandante o fazendeiro Nilton de Andrade Flores que pagou ao soldado refor-
mado Elizeu Ferreira de Souza a quantia de Cr$12 milhões para eliminar Divino. 

O motivo para o desaparecimento foi que, antes anos, os fazendeiros Ariel Flores 
de Mendonça, pai de Nilton de Andrade Flores, João Jocoico e Antônio Vitório de 
Nalon invadiram as terras de Lucinda Maria de Jesus, avó de Divino, localizadas 
no Córrego dos Ilhéus, área rural de Engenheiro Caldas. Eles realizavam 
constantes ameaças a Lucinda Maria de Jesus e à sua filha Sebastiana Maria de 
Jesus, mãe de Divino, para abandonarem a área. Divino, que morava em Belo 
Horizonte, voltou a residir na terra e entrou com uma ação da Justiça contra os 
fazendeiros.548 O conflito pela terra foi o motivo que levou o fazendeiro Nilton 
de Andrade Flores a contratar o soldado reformado Elizeu Ferreira de Souza, 
conhecido pistoleiro da região, para efetuar o crime. 

A mãe de Divino prestou queixa sobre o desaparecimento do filho e, dias de-
pois, Nilton de Andrade foi preso e confessou o crime, sendo levado para a 
5ª Delegacia Regional de Polícia de Governador Valadares.549 Nilton de Andrade 
alegou legítima defesa informando que Divino, em duas ocasiões, havia tentado 
acabar com a sua vida.550 Sobre o pagamento do pistoleiro, que estava foragido, 
Nilton informou que: 

O dinheiro para o pistoleiro eu consegui emprestado, Cr$ 2 
milhões com o fazendeiro João Jocoico, Cr$ 2 milhões com 
meu irmão José Roberto e Cr$ 1 milhão com meu outro ir-
mão Nivaldo Flores, todos residentes em Engenheiro Caldas, 
sendo que João Jocoio também é proprietário de quatro al-
queires no terreno.551

O nome de Divino Balbino Lana consta nas publicações “Camponeses mortos e 
desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Violações de 
Direitos no campo 1946 a 1988”, “Retrato da Repressão Política no Campo – Brasil 
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1962-1985 – Camponeses torturados, mortos e desaparecidos” e “Fetaemg 30 
anos de luta: 1968 a 1998”.

Vítima: Paulici Pereira da Mata

Vítima: Alcir Alves da Silva 

Data da morte: 28/01/1986 

Local: Localidade de Ribeirão de São Félix – Sabinópolis 

Havia na localidade de Ribeirão de São Félix um atalho utilizado pelos lavradores 
que cortava a fazenda cujo proprietário era Sebastião Fernandes. O uso desse 
atalho incomodava o fazendeiro, que realizava constantes ameaças aos tran-
seuntes. Em 27/01/1986, o lavrador Paulici Pereira da Mata, de 38 anos, acompa-
nhado de sua mulher, a professora Maria Moreira Mata, e seus filhos menores 
de idade, atravessaram a fazenda e Paulici sofreu um atentado recebendo um 
tiro na mão. Paulici foi até a delegacia e denunciou o ocorrido, a polícia fez o 
registro e prometeu tomar providências.552

No dia seguinte, Paulici Pereira da Mata e Alcir Alves da Silva, de 25 anos, sofre-
ram uma emboscada, por volta das 16 horas, armada pelo fazendeiro Sebastião 
Fernandes, seus filhos e capangas. Alcir foi assassinado com 30 tiros, já Paulici 
mesmo baleado tentou se defender e atirou contra os agressores, acertando 
José Afonso, que morreu no local e ferindo gravemente Clemente Fernandes, 
ambos filhos do fazendeiro. Em seguida, Paulici foi morto com mais de 40 tiros 
e teve sua cabeça degolada por uma foice.553 

Além do fazendeiro e seus filhos foram identificados mais quatro participantes 
da emboscada, José Augusto, Dirceu, Ivan e José Francisco. Após a chacina o 
fazendeiro Sebastião Fernandes e seus quatro capangas fugiram. A polícia pren-
deu José Maria Fernandes, de 31 anos, filho de Sebastião Fernandes.554 

Os nomes de Alcir Alves da Silva e Paulici Pereira da Mata constam nas publica-
ções “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, 
“Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de ter-
ra, vol II, 1986”, “Conflitos de terra no Brasil, 1986” e “Fetaemg 30 anos de luta: 
1968 a 1998”.

Vítima: Salvador Mota Viana

Data da morte: 15/06/1986 

Local: Peçanha

O lavrador Salvador Mota Viana foi assassinado a tiros na Praça Matriz, em 
Peçanha, por autor desconhecido.555 As circunstâncias e as causas da morte 
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não foram localizadas pela pesquisa, mas seu nome consta em levantamento 

realizado pelo Mirad/INCRA sobre conflitos de terras que ocasionaram mortes 

em 1986. O nome de Salvador Mota Viana também é citado na relação de tra-

balhadores rurais vítimas da violência no campo em 1986 na Revista “Fetaemg 

30 Anos de Luta. 1968-1998”.

Vítima: Geraldo Damião dos Santos

Data da morte: 23/03/1987 

Local: Sítio José de Oliveira, Antônio Dias

No dia 23/03/1987, o lavrador Geraldo Damião dos Santos de 20 anos foi cruel-

mente assassinado. Ele morava com seu irmão Juarez de 12 anos, no sítio José 

de Oliveira, perto da Comunidade de Roseira, no município de Antônio Dias. 

Eles eram órfãos e procuravam cuidar da herança de seus pais – o pequeno sítio 

de um hectare onde residiam.

Suas terras estavam sendo disputadas por José Izídio Alves, conhecido grileiro 

da região. Ele ameaçou Geraldo de morte várias vezes e chegou a plantar euca-

lipto na propriedade dos órfãos. O grileiro há anos perseguiu a tia deles, Dona 

Olinda, que teve a cerca destruída e a plantação desfeita. Em 1986, o filho do 

grileiro, Antônio Izídio, cujo apelido era Toné, junto com dois capangas, espanca-

ram os filhos de Dona Olinda, João Batista e José. Ambos ficaram gravemente 

feridos e tiveram que ser socorridos no hospital em Nova Era.

Foi também Toné quem assassinou Geraldo a tiros. Geraldo estava se deslocan-

do para o trabalho na Cantina da Eletrovale quando foi surpreendido na estrada 

por Antônio Toné, na altura da comunidade do Piçarrão, município de Nova Era.

Após o assassinato, os moradores do local, em especial a família de Dona Olinda 

ficaram indignados e aterrorizados, pois José Izídio dissera que “depois de ma-

tar esse, pretendia matar todos dali.” Os agentes da CPT, padre Ernesto, padre 

Antônio e irmã Lila foram até a comunidade e procuraram o delegado de Nova 

Era para que fosse aberto um inquérito policial com o intuito de apurar a morte 

de Geraldo e punir os responsáveis. 

O nome de Geraldo Damião dos Santos consta nas publicações “Camponeses 

mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Relatório final: Vio-

lações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Conflitos de terras no Brasil, 1987” 

e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.
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Vítima: Sebastião R. dos Santos

Data da morte: setembro de 1987 

Local: Antônio Dias

Sebastião R. dos Santos era garimpeiro e trabalhava na jazida de Alexandrita, em 
Antônio Dias. Foi assinado pela Polícia Militar em setembro de 1987. Seu nome 
consta na publicação “Conflitos de terra no Brasil, 1987”, no entanto, a pesquisa 
realizada pela Covemg não localizou outras informações sobre este caso.556

Sul
No período da ditadura militar, o Sul de Minas se destacava na produção agríco-
la em pequenas propriedades, que cultivavam, principalmente, café, cereais e 
cana-de-açúcar. A região também era produtora de leite. Segundo o Censo do 
IBGE de 1970, havia usinas de açúcar em Passos, e a região Sul era tradicional-
mente ligada ao estado de São Paulo, do qual fez parte até 1764.557

Nessa região ocorreram dois assassinatos em 1966, na região do Pântano, em 
Piumhi, cujas mortes serão apresentadas a seguir. Já na década de 1970 não 
foram encontrados relatos de conflitos agrários e assassinatos. Porém, na dé-
cada de 1980, essa região se destacou na organização camponesa pela luta 
de direitos trabalhistas. A primeira greve de trabalhadores rurais do estado de 
Minas Gerais aconteceu em Passos, no ano de 1980, e paralisou cinco mil ca-
navieiros.558 

Os assassinatos de Luiz Antônio Faria, Antônio dos Santos e Maria Rita de 
Fátima dos Santos, inserem-se neste contexto de reivindicação de direitos 
trabalhistas e serão apresentados na sequência. Por fim, será relatado o as-
sassinato de Manoel Albino.

Vítima: José Vaz dos Santos

Vítima: Joaquim Rodrigues Pereira

Data da morte: 07/03/1966

Local: Pântano do Cururu, Piumhi559

Em 07/03/1966 ocorreu o assassinato de dois camponeses pelo filho de 
Laurentino Batista Lopes, latifundiário da região do Pântano do Cururu, no 
município de Piumhi. José Vaz dos Santos, 41 anos e Joaquim Rodrigues Pereira, 
53 anos, estavam colhendo arroz quando foram assassinados. 

José Vaz dos Santos, conhecido como Butuca, havia entrado com ação judicial 
contra o proprietário reclamando a posse de cerca de 300 alqueires de terras re-
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cuperadas na área do Pântano. No dia do crime, os lavradores estavam colhendo 
arroz quando o filho do proprietário, Laurentino Batista da Silva, de 20 anos, re-
clamou a terça parte do cereal, sendo-lhe negado. O filho do proprietário sacou 
um revólver, atirou em José no crânio e em Joaquim no coração. Butuca era 
casado com Antonieta da Silva, e deixou 10 filhos, o mais velho com 12 anos e o 
mais novo com 4 meses. Joaquim Rodrigues Pereira era casado com Alda Lara 
Pereira e deixou 8 filhos. O duplo homicídio causou grande comoção na cidade 
onde as vítimas eram bastante conhecidas. Laurentino Batista da Silva fugiu e 
não respondeu a nenhum processo judicial. A secretaria de segurança pública 
determinou que o DVS ajudasse nas investigações e uma caravana coordenada 
pelo delegado de polícia Thacyr Menezes Sia se deslocou para Piumhi.560 

Vítima: Luiz Antônio Faria

Data da morte: 06/12/1982 

Local: Conceição da Aparecida

Luiz Antônio Faria era tratorista agrícola e foi morto por seu patrão, o fazendeiro 
Demerval de Carvalho, após cobrar 15 mil cruzeiros referentes à prestação de 
trabalho. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Conceição Aparecida elaborou 
Nota de protesto contra sua morte.

As autoridades policiais de Conceição da Aparecida devem 
ficar alerta e punir severamente os criminosos que atentam 
contra os Trabalhadores Rurais. Em 1981, o trabalhador rural 
LUIZ ALVES FERREIRA foi estupidamente agredido pelo pa-
trão Nelviro Alves dos Santos; e, hoje dia 06 de dezembro, o 
trabalhador LUIZ ANTÔNIO FARIA, foi barbaramente assassi-
nado por DEMERVAL DE CARVALHO (irmão do prefeito elei-
to) por ter cobrado uma dívida de Cr$15.000,00 a que tinha 
direito por trabalho rural.561

Vítima: Antônio dos Santos

Vítima: Maria Rita de Fátima dos Santos

Data da morte: 28/12/1985 

Local: Virgem do Socorro, Virgínia

Antônio dos Santos tinha 33 anos e era casado com Maria Rita de Fátima dos 
Santos, de 29 anos. Eles tinham uma filha de 8 anos562 e Maria Rita estava grávi-
da quando o patrão de Antônio, o fazendeiro Jorge Inácio Torres foi à residência 
do casal para assassiná-los.563 Antônio dos Santos era trabalhador rural e entrou 
com uma ação na Justiça contra Jorge Inácio Torres por descumprir a legislação 
trabalhista e ganhou a causa.564 
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No dia 28/12/1985, por volta de 13 horas, Carlito Augusto, genro de Jorge Inácio 
Torres, procurou Antônio dos Santos em sua casa. Antônio estava trabalhando 
e na residência estava Maria Rita de Fátima dos Santos e Pureza da Conceição 
Batista, respectivamente esposa e irmã de Antônio. Antes de ir embora Carlito 
ameaçou a família de Antônio de morte. No final da tarde, Antônio voltou para 
casa e logo em seguida chegou seu patrão, Jorge Inácio Torres, que o assassi-
nou junto com sua esposa.565

Segundo documentos do auto de prisão em flagrante delito da delegacia de 
Itanhandu, do dia posterior ao duplo homicídio, Jorge Inácio Torres confessou 
os assassinatos alegando que após perder a ação trabalhista procurou Antônio 
para fazer novo acordo e como obteve resposta negativa “perdeu o controle” e 
sacou uma arma de fogo que trazia na cintura, dando um tiro na perna e uma 
facada na altura das costelas do lado esquerdo de Antônio. O fazendeiro relatou 
que Antônio e Maria Rita tentaram fugir, indo juntos até uma pinguela, quando 
Antônio correu para um lado e Maria Rita para o outro. Jorge perseguiu primeiro 
Antônio que caiu morto no chão e depois foi atrás de Maria Rita, que se abrigou 
na casa de sua prima, Dona Marieta.566 Maria Rita foi pedir ajuda e avisou Maria 
Ribeiro da Silva (Dona Marieta) que o marido estava ensanguentado. Elas esta-
vam do lado de fora da casa, quando chegou o fazendeiro e atirou em Maria Rita. 
Ela entrou dentro da casa e ele a perseguiu, atirando mais uma vez e matando-a. 
“Jorge Inácio Torres saiu tranquilamente da casa, sem dizer uma palavra.”567

Os exames de corpo delito constataram que Antônio dos Santos foi assassi-
nado com dois tiros e duas facadas568 e Maria Rita de Fátima dos Santos com 
dois tiros.569

Imediatamente após o duplo homicídio, Jorge Inácio Torres também tentou 
matar com tiros o seu vizinho de propriedade, Manoel Araújo Guimarães, pois 
acreditava que havia instruído Antônio dos Santos a processá-lo na Justiça.570 
Manoel ficou gravemente ferido, mas sobreviveu.571

Não foi possível saber se Jorge Inácio Torres respondeu a processo judicial pe-
los assassinatos. A última notícia encontrada foi veiculada no jornal Pelejando, 
de janeiro de 1986, que informou: “o fazendeiro encontra-se preso, mas políti-
cos pressionam pela soltura do perigoso assassino.”572

No livro “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transi-
ção”, as mortes constam como ocorridas em janeiro de 1986 e o nome da víti-
ma como Maria Rita dos Santos,573 esses equívocos também aparecem nas pu-
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blicações “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “1986. 
Conflitos de Terra no Brasil”, da CPT574, “Conflitos de Terra, Vol II”, elaborado 
pelo Mirad/INCRA575 e na revista “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.576

Vítima: Manoel Albino

Data da morte: junho de 1986 

Local: Jacutinga

Informações sobre Manoel Albino foram encontradas na revista “Fetaemg 30 
Anos de Luta: 1968-1998”577 e no arquivo do núcleo de pesquisa, documen-
tação e referência sobre movimentos sociais e políticas públicas no campo, 
CPDA/UFRRJ: 

Jacutinga- MG. Junho 1986. Manoel Albino (TR [Trabalhador 
Rural] morto por 3 indivíduos não identificados). *Responsá-
veis: Antônio Dionísio Pereira, Antônio Galvão Lopes, Mauro 
Ferreira da Silva. O lavrador Manoel Albino foi assassinado 
com um picão (instrumento agrícola) e enterrado com cova 
rasa. (CPT/MG).578

A Covemg não localizou outras informações nas fontes analisadas.

Zona da Mata 
A região da Zona da Mata localiza-se no Sudeste de Minas Gerais. Até meados 
do século XVIII, era totalmente coberta pela Mata Atlântica, e a vegetação fe-
chada servia de barreira natural que dificultava o escoamento de ouro e pedras 
preciosas da região mineradora.579 Mas foi justamente por se localizar entre as 
regiões das minas, os grandes centros e as regiões portuárias localizados no Rio 
de Janeiro que a Zona da Mata se desenvolveu, principalmente em decorrência 
do declínio da mineração, no final do século XVIII, começando a ser povoada e 
tendo como atividade econômica o extrativismo vegetal, além de uma agricul-
tura de subsistência.

No século XIX a região começou a vivenciar a expansão da produção cafeeira. 
Apesar da riqueza gerada pelos cafezais, em poucos anos a fertilidade do solo 
ficou comprometida, devido ao caráter migratório e extensivo da cultura implan-
tada na região e às dificuldades impostas pelo relevo acidentado.

A queda na produtividade do café promoveu relativa decadência e estagnação 
econômica da região, mas também estimulou o desenvolvimento de lavouras 
de produção de alimentos – principalmente a agricultura familiar nas terras 
oriundas das divisões entre herdeiros – e de pecuária leiteira e de corte com 
caráter extensivo.
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Percebe-se, pois, que a estrutura fundiária da região, com o 
predomínio quase absoluto de pequenas propriedades rurais, 
se deve principalmente à decadência da produção cafeeira 

nos moldes exigidos pelo modelo agroexportador.580

Além da predominância de pequenas propriedades, outra característica que di-
fere a Zona da Mata de regiões como o Vale do Rio Doce, Noroeste e Norte do 
estado é a motivação dos conflitos rurais, que eram travados mais em resposta 
à organização política dos trabalhadores, ao desejo de manutenção do poder e 
às questões trabalhistas do que por disputa por terras que levavam à expulsão 
de posseiros por latifundiários.

Em pesquisa sobre a ação da Igreja Católica e a formação de STRs na Mata de 
Muriaé, Fernando Schettini (2013) considera que: 

A ação mediadora que deu origem aos STRs da Mata de Mu-
riaé teve início em finais de 1960 e foi promovida pela Igreja 
Católica por meio de alguns padres da região e pelo Movi-
mento da Boa Nova. Esse movimento, que tinha como prin-
cipal objetivo a fundação de CEBs, adotava a realização de 
cursos e leitura e reflexão do evangelho como principal me-
canismo para fomentar a criação dessas comunidades. Para 
tanto, sua principal estratégia era fomentar o diálogo entre 
a população mediada, qual seja, os camponeses da Zona da 
Mata Mineira. Buscamos, assim, compreender como esse 
diálogo em torno de temas bíblicos desembocou no reconhe-
cimento dessa população enquanto categoria e em sua orga-
nização política e sindical.581

Schettini582 explica que a Zona da Mata começou a experimentar a organiza-
ção camponesa em meados de 1980, quando nascem na região vários STRs. 
A fundação desses sindicatos pode ser considerada, aliás, um efeito não pre-
meditado da ação evangelizadora da Igreja Católica. Dentre os municípios que 
se destacaram nesse tipo de mobilização estão Muriaé (englobando também 
Miradouro) e Tombos.

Segundo o trabalhador rural José Maria dos Santos, que foi o primeiro presiden-
te do STR de Miradouro, as discussões e reflexões nas CEBs estimularam que 
os trabalhadores percebessem a necessidade de criar alguma ferramenta para 
defender seus direitos: “aí aparece como primeira ferramenta a organização sin-
dical.”583 O mesmo ocorreu em Tombos, onde Vanderli Pereira Pinheiro (Derli), 
um dos fundadores e primeiro presidente do STR, recorda a atuação do padre 
Elisete Lopes Gusmão, que apoiava os trabalhadores e estimulava a atuação da 
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CPT na região, e, por isso, chegou a ser perseguido, sofrer emboscada e ver 
uma das capelas em que atuava ser fechada.

Schettini identifica que tal relação se irradiou a partir da pequena cidade de 
Eugenópolis, localizada a 26 quilômetros de Muriaé, diante da ação pastoral 
inovadora iniciada por um religioso francês que chegou à região em 1957, padre 
Gwenael Kerandel, em conjunto com um grupo de leigos católicos e o Movi-
mento da Boa Nova (Mobon), que atuava na evangelização rural e organização 
de núcleos comunitários no Vale do Rio Doce.

A atuação do padre Gwenael em meio aos camponeses chamou a atenção do 

regime ditatorial brasileiro que, em 1968, promoveu intervenção no seminário 

de Eugenópolis, sob a alegação que o padre estaria implantando núcleo de guer-

rilha na região. A “atuação da polícia do Estado no seminário, além de incutir 

medo naqueles que participavam do trabalho do padre Gwenael, fez com que 

muitas pessoas que discordavam de seus métodos de evangelização passas-

sem a taxá-lo de comunista ou subversivo.”584 Foi na busca por rebater tais 

acusações, se aproximar da comunidade e desenvolver um novo projeto de 

evangelização que o padre apostou no auxílio do Mobon. 

Embora não fosse um movimento de caráter político, o MO-
BON fez com que a população envolvida nos trabalhos de 
comunidades, ao buscar retirar a religião da esfera meramen-
te discursiva e tentar aplicá-la e vivenciá-la no dia-a-dia de 
sua realidade, experimentassem a organização em torno dos 
interesses mais imediatos de sua comunidade. O isolamento 
no qual viviam os camponeses da Mata de Muriaé, consta-
tado pelo padre Gwenael, começa a ser quebrado por uma 
nova forma de socialização, pela qual as pessoas buscam 
melhorar a vida na comunidade.585

Ainda que o Mobon não tivesse abertamente cunho político, as atividades das 
comunidades de base funcionavam como ação política, uma vez que mobiliza-
vam a população rural para questionar a baixa remuneração, a falta de perspecti-
vas de melhoria de vida, de acesso à educação, assistência à saúde, luz elétrica, 
água encanada, entre outros confortos urbanos negados aos camponeses. As 
discussões sobre os direitos trabalhistas não foram promovidas pelo Mobon, 
mas levadas pela população rural aos grupos de reflexão das CEBs.

Entrevistas de lideranças rurais concedias a Schettini e à Covemg demonstram 
que em geral os fazendeiros não permitiam aos líderes de CEBs realizar reuniões 
em suas propriedades ou repreendiam os empregados que participassem dos 
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encontros mesmo que fora de suas terras. A partir da segunda metade da década 
de 1970, a organização na Zona da Mata se fortalece, especialmente com auxílio 
e orientações da Emater, do Centro de Tecnologias Alternativas (CTA), ligado à 
Universidade Federal de Viçosa (UFV) e da CPT. Posteriormente, começam a se 
estabelecer na região os STRs e os núcleos do Partido dos Trabalhadores (PT). 

Schettini (2013) estima que a partir das ações das CEBs, decorrentes da ação do 
Mobon na Mata de Muriaé, ao menos 15 STRs foram criados na região, todos 
a partir de 1984, sendo que inicialmente não foram reconhecidos por Contag 
e Fetaemg. Segundo José Maria dos Santos, o assessoramento da CPT foi 
também o que propiciou a organização de tantos sindicatos no mesmo período 
e “um vínculo de solidariedade na região”. Como resposta à organização dos 
trabalhadores do campo, veio a violência.

Tal violência será descrita a partir dos dez assassinatos identificados na região e 
a seguir relatados. Os relatos dos casos de morte serão iniciados pelas ocorrên-
cias localizadas no entorno de Miradouro devido a uma condicionante importan-
te: a atuação da mesma família de fazendeiros em uma série de crimes.

Vítima: Antônio “Velho”

Vítima: Maria Bernardina

Data da morte: 1977 

Local: localidade de Monte Alverne, município de Miradouro

Maria Bernardina e seu filho Antônio “Velho” tinham uma pequena propriedade 
e algumas cabeças de gado, eram trabalhadores rurais e foram mortos a facadas 
quando estavam em casa. Relatos de quem vivia na região na época dão conta 
de que um grupo586 armado com facas chegou à residência à noite chamando 
por Antônio “Velho”, que foi esfaqueado. A mãe ouviu o barulho e chegou com 
uma lamparina para ver o que havia ocorrido, quando se deparou com os suspei-
tos, que a atingiram em seguida. Ela também teria sido esfaqueada e degolada.

O histórico da violência contra os trabalhadores rurais no município de Miradou-
ro tem como marco a atuação da família Ribas, cujos irmãos ficaram conhecidos 
na região como “irmãos Cadetes”.587 Segundo documentos encontrados nos 
arquivos do Cedefes e da CPT-MG, desde que se instalaram na localidade de 
Monte Alverne, distrito de Miradouro, tal família passou a espalhar o medo e a 
ameaçar os moradores da região que se colocassem em seu caminho.

Conforme correspondência da CPT-MG incorporada ao relatório dos conflitos 
de terra elaborado pela coordenadoria de conflitos agrários do Mirad/INCRA 
em 1986: 
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Esse clima de terror teve início, segundo os trabalhadores 
da região, com a chegada da família Ribas, vulgarmente co-
nhecida como ‘os cadetes’, que teriam assassinado em 1977 
Maria Bernardina e Antônio “Velho” (mãe e filho) [...].588

Outro relato da CPT-MG589 informa que “investigações policiais revelaram [...] 
o envolvimento dos Cadetes nos assassinatos da pequena proprietária Maria 
Bernardina e de seu filho Antônio ‘Velho’”.

Moradores da região e os relatos da CPT, entretanto, dizem que também existe 
a suspeita de que familiares de Antônio “Velho” poderiam ser os mandantes 
do crime, praticado com participação dos Ribas, visando ficar com a pequena 
propriedade pertencente a Maria Bernardina e ao filho.

Como Antônio “Velho” era solteiro e não tinha filhos, os moradores acreditam 
que os mandantes do crime tinham o intuito de se apossar de suas terras. Sus-
peita-se que essas tenham sido as primeiras mortes a marcar a era de violência 
e medo na região de Miradouro, Araponga e Ervália. 

Pelo fato de nas denúncias encontradas590 constarem apenas o nome “Antônio 

Velho”, sendo “Velho” um apelido, e a Covemg não ter conseguido identificar 

o nome completo de Antônio, não foi possível localizar o atestado de óbito ou 

processo que possa ter sido instaurado no Fórum da Comarca de Muriaé, que 

atendia os casos de Miradouro na época. Também por isso, a Covemg não teve 

Figura 15 – Ficha criminal. Fonte: Fórum da Comarca de Muriaé
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condições de apurar a relação com a família Ribas nem se a suposta motivação 
para o crime se confirma. Algumas fichas591 com referência a Antônio Ribas de 
Oliveira como réu foram localizadas no Fórum da Comarca de Muriaé e em uma 
delas consta o nome da Antônio Geraldo Neto como vítima. Ele foi assassinado 
em Monte Alverne e poderia ser Antônio Velho, mas a data do crime é diferente 
(1968 e, não, 1977). Antônio Geraldo Neto também poderia ser “Antônio do 
Beijo”, que foi assassinado na região tendo as suspeitas recaído sob os Ribas. 
Não se sabe se “Antônio do Beijo” era camponês – por isso ele não foi incluído 
na lista de mortos no período – e os documentos592 que mencionam sua morte 
citam apenas que teria ocorrido por desentendimentos políticos com os cadetes.

Os nomes de Antônio “Velho” e Maria Bernardina são citados nas publicações 
“Conflitos de terra no Brasil, 1986” e “Conflitos de terra, vol II, 1986”. 

Vítima: Nelson Fernandes Espínola

Data da morte: 15/07/1985 

Local: São Francisco do Glória

Nelson Fernandes Espínola, conhecido como Nelson Randolfo, era trabalhador 
rural na localidade de Monte Alverne, distrito de Miradouro, quando foi assas-
sinado em 1985. Ele era irmão da segunda esposa de João Dias Paes, morto 
aproximadamente um ano depois. 

Conforme informações de moradores da região, integrantes da família Ribas 
(Cadetes) teriam “prendido” e retirado Nelson de casa e o levado à delegacia 
local sob a denúncia que ele estaria envolvido com o furto de uma produção de 
café. Na delegacia, Nelson teria atribuído o fato aos Ribas, que, em vingança, 
teriam planejado uma emboscada para matá-lo. O corpo de Nelson foi encon-
trado esquartejado dentro de um saco em um córrego do Rio Glória. Conforme 
a ficha criminal localizada no Fórum da Comarca de Muriaé, Antônio Ribas de 
Oliveira consta como réu no processo, denunciado pelos artigos 121, 211 e 163 
do Código Penal. José Ribas (Ziquita) é citado como “corréu”. 

Apesar de na ficha do processo a data da morte constar como 07/07/1985, no 
atestado de óbito localizado no livro 1C, folha 115, termo 224 do cartório de 
registro civil de São Francisco do Glória, está registrada a data de 15/07/1985. 

Após a morte de Nelson, Antônio Ribas de Oliveira, um dos irmãos Cadetes, 
foi também assassinado, suspeita-se que por vingança pelos crimes até então 
praticados. Além da citação nos casos dos trabalhadores rurais, Antônio Ribas 

de Oliveira foi réu em outros processos. 
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O nome de Nelson Fernandes Espínola é citado nas publicações “Conflitos de 
terra, vol II, 1986”, “Conflitos de terra no Brasil, 1985” e “Assassinatos no cam-
po crime e impunidade, 1964-1986”.

Vítima: João Dias Paes

Vítima: Wantuil Dias Paes

Data da morte: entre 20 e 24 de março de 1986 

Local: Miradouro593 

A morte de João Dias Paes (conhecido como João “Laurindo”)594, cunhado de 
Nelson Randolfo, e de seu filho, Wantuil Dias Paes, moradores de Miradouro, 
também podem estar relacionadas à família Ribas. Isso é o que indicam cartas, 
depoimentos, relatos sindicais e artigos de jornais pesquisados pela Covemg.595

Em março de 1986, os corpos de pai e filho foram encontrados abandonados na 
estrada de Raul Soares, município próximo a Miradouro, com sinais de violência. 
Há indícios de que eles tenham sido torturados, amarrados vivos em um auto-
móvel e arrastados. Eles estavam desaparecidos há alguns dias. Há suspeita 
de que o assassinato teria relação com a morte de Antônio Ribas de Oliveira 
(Antônio Cadete), ocorrida algum tempo antes. A família Cadete suspeitava que 
a família Dias Paes poderia ter oferecido refúgio ao/s assassino/s de Antônio 
Cadete e estaria ameaçando-os. 

Além dessa suspeita, desavenças por conta de questões de terra também po-
dem ter motivado as mortes. Os Cadetes ficaram conhecidos na região por mu-
dar de lugar as cercas de suas propriedades sem o consentimento de vizinhos 
e de agir com truculência quando contrariados. 

Segundo denúncia encontrada no arquivo da CPT-MG, “[...] os Cadetes estariam 
pressionando pequenos proprietários a venderem suas propriedades a preços 
inferiores aos de mercado. Quem resistia às ofertas de compra recebia, em 
troca, ameaças, espancamentos e tocaias.”596

Conforme documentos localizados no acervo da Ruralminas, Antônio Ribas de 
Oliveira era ocupante de 13,5 hectares de terras devolutas referentes à fazenda 
Pai Inácio, na região de Miradouro, as quais requereu medição e direito de aqui-
sição preferencial em 1981.597 Dessas terras, dois hectares haviam sido adquiri-
dos em 1961598 e faziam divisa com propriedade de, entre outros trabalhadores, 
Laurindo Dias Paes, o pai de João e avô de Wantuil. Em 1982, a fazenda Pai 
Inácio foi finalmente concedida a Antônio Ribas de Oliveira pelo Programa MG II 
por meio de pagamento de Cr$ 9.639 à Ruralminas.599
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Quatro anos depois, a carta de socorro assinada pelo padre Agostinho Vanden 
Broek, então responsável pela paróquia São Paulo, de Muriaé, reforça o clima de 
terror que acometia Miradouro e descreve detalhes dos bastidores dos crimes:

[...] Devido à inoperância da polícia, o povo acabou fazendo 
justiça pelas próprias mãos matando o sr. Antônio Cadete. 
[...] Tem uns trinta capangas da família Cadete que armam 
tocaias e à noite ninguém mais tem coragem para sair. O 
povo está com medo e ninguém mais quer se comprometer 
com nada. De outro lado existe um grupo que planeja vin-
gança, caso alguém venha a morrer. E o pessoal da comuni-
dade quer evitar isso. [...] José Todd [Tote] [...] informou que 
já houve morte de um homem pobre, pai de oito filhos, que 
trabalhava para os Cadetes. Diz também que a polícia não 
age, pois acham que tem alguém poderoso dando cobertura 
aos acontecimentos. Como última notícia ele me falou do de-
saparecimento de um pequeno proprietário com o seu filho 
[João e Wantuil Dias Paes] que foi acusado de ter escondido 
os matadores do Antônio Cadete. Disse que 4 homens ves-
tidos como policiais entraram na casa deste homem e sumi-
ram com ele. Não sei se o homem voltou ou morreu, como 

eles estavam suspeitando.600

As informações acima, extraídas da correspondência da paróquia, datada de 
26/03/1986, faziam um alerta sobre o perigo e também sobre o possível en-
volvimento de policiais. Presidente do STR de Miradouro na ocasião, José 
Maria dos Santos se recorda da comoção da cidade após a morte dos Dias 
Paes e diz que a atuação da família Ribas se concentrava no distrito de Monte 
Alverne e em localidades do entorno, como Araponga, Ervália e São Francisco 

do Glória. 

Eles tinham coragem de matar mesmo. Tinham capangas e 
matavam com requintes de crueldade. Houve um caso [da fa-
mília Dias Paes] em que eles atiraram na[s] vítima[s] e depois 
arrastaram a[s] vítima[s] de carro, com requintes de cruelda-
de. [...] A informação que eu tinha é que eles foram amarra-
dos num carro e foram arrastados na estrada. Mas eu não 
lembro se ele[s] levou[aram] tiro antes, se foram espancados 
e depois teve o tiro de misericórdia [...]. Foi homicídio duplo 
que apavorou a cidade.601

Tanto a correspondência do padre Agostinho quanto o depoimento de José Maria 
reforçam o medo da população local, a relação com a polícia e a descrença que 
justiça pudesse ser feita. “Teve um período que ninguém saía à noite [...]. Se 
encontrasse um carro na estrada já pulava no mato com medo de ser Cadete. Virou 
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um terror na época. Mas, diretamente, o sindicato não teve intervenção direta 
com ele”602, conta José Maria dos Santos. Ainda que o sindicato denunciasse 
e informasse aos outros sindicatos e à CPT as ocorrências, havia sensação de 
impunidade, devido à proximidade entre os fazendeiros e as forças políticas locais. 
“Ele [Antônio Ribas] andava com o prefeito para baixo e para cima, e o prefeito 
se sentia até protegido por ele. Esse Nico Dias [prefeito Antônio Calixto Dias].”603

Artigo do jornal Pelejando de maio de 1986 anunciava já no título o “terror e 
medo em Miradouro”, ao tornar pública a morte de João e Wantuil Dias Paes, 

informando: 

Atribui-se o crime à família Ribas (mais conhecida como ‘Ca-
detes’) [...]. Com este, eleva-se para 12 o número de crimes 
na região. Todos sem solução jurídica, apesar de serem co-
nhecidos os culpados.604 

O artigo noticiava também que os dois teriam sido sequestrados e mortos em 
20/03/1986, mas que os corpos só teriam sido localizados na estrada de Raul 
Soares três dias depois. Já o livro “Camponeses mortos e desaparecidos: Ex-
cluídos da Justiça de Transição”605 informa o dia 21, e o anuário “Conflitos de 
Terra no Brasil, 1986,”606 da CPT, diz que a morte teria sido em 24/03/1986 e 
identifica a família Ribas entre os agressores.

Os nomes de João e Wantuil Dias Paes são citados nas publicações “Campo-
neses mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Conflitos de 
Terra no Brasil, 1986”, “Conflitos de terra, vol II, 1986”, “Relatório final: Violações 
de Direitos no campo 1946 a 1988” e “Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”.

A Covemg não conseguiu descobrir se o assassinato de João e Wantuil Dias 
Paes contou com inquérito policial nem identificar o processo criminal. Ofícios 
foram enviados às delegacias de Polícia Civil de Miradouro e Muriaé, que não 
retornaram até a conclusão da redação deste Relatório. A ficha referente ao caso 
não foi localizada no Fórum da Comarca de Muriaé. 

Vítima: João Novo

Vítima: Não identificada

Data da morte: 1986

Local: Araponga ou Miradouro

Referência a João Novo e a outro trabalhador rural não identificado (provavel-
mente seu irmão, José Novo) foi encontrada nas publicações “Camponeses 
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mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Conflitos de Terra 

no Brasil,1986”, “Conflitos de terra, vol II, 1986”, “Relatório final: Violações de 

Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assassinatos no campo crime e impunidade, 

1964-1986” e “Fetaemg 30 Anos de Luta. 1968-1998”. Há relatos de que João 

Novo e José Novo tinham parentesco com a família Ribas e que também traba-

lhavam nas terras dos “Cadetes”607, mas suspeita-se que tenham sido assassi-

nados por desavenças em relação à disputa política e por terra. 

Documento localizado nos arquivos da CPT-MG608 informa que um dos suspeitos 

de ter matado João Novo é Geraldo Sancler, que também era trabalhador rural, 

e, posteriormente, teria sido morto por vingança.

Como “Novo” é um apelido de João e a Covemg não conseguiu identificar o 

nome correto das vítimas nem o dia aproximado da morte, é preciso ampliação 

das pesquisas para que se verifique a motivação e autoria dos crimes e a possi-

bilidade de participação ou omissão de agentes públicos.

Vítima: Geraldo Sancler

Data da morte: 1986 

Local: Araponga ou Miradouro

Geraldo Sancler era de Fervedouro e teria sido morto a tiros em Araponga. Os 

dois municípios são vizinhos de Miradouro e, por isso, informações encontra-

das nos arquivos pesquisados pela Covemg e depoimentos prestados men-

cionam como local da morte os dois municípios. O nome de Geraldo Sancler 

é citado nas publicações “Camponeses mortos e desaparecidos: Excluídos da 

Justiça de Transição”, “Conflitos de Terra no Brasil,1986”, “Conflitos de terra, vol 

II, 1986”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988”, “Assas-

sinatos no campo crime e impunidade, 1964-1986” e “Fetaemg 30 Anos de 

Luta: 1968-1998”. 

Ele teria sido morto como represália por supostamente ter atuado no assassina-

to de João Novo. Suspeita-se que a morte possa ter o envolvimento dos irmãos 

Cadetes, devido à denúncia feita à época pela CPT-MG:

Geraldo Sancler assassinou João Novo. Logo depois Geraldo 
Sancler foi assassinado. A autoria da morte de Geraldo 
Sancler é atribuída aos Ribas (Cadetes) que queriam vingar 
a morte de João Novo. João Novo e Geraldo Sancler eram 
empregado[s] da família Ribas.609
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Não foi encontrada ação judicial que tivesse Geraldo Sancler como vítima ou 
réu no Fórum de Muriaé nem outros documentos que esclareçam melhor as 
informações da CPT-MG. Também não é possível afirmar se havia agente público 
envolvido nem se houve omissão do Estado.

Vítima: Oscar Varejeano Badaró

Data da morte: 15/08/1985 

Local: Cipotânea

Oscar Varejeano Badaró foi assassinado em 1985 por agente privado no muni-
cípio de Cipotânea. O nome de Oscar é citado nas publicações “Camponeses 
mortos e desaparecidos: Excluídos da Justiça de Transição”, “Conflitos de Terra 
no Brasil,1985”, “Relatório final: Violações de Direitos no campo 1946 a 1988” e 
“Fetaemg 30 Anos de Luta: 1968-1998”. Não foram localizadas outras informa-
ções sobre o caso, a vítima, os suspeitos e a possível motivação do crime nos 
arquivos pesquisados. Mas, há indícios de que o homicídio possa ter relação 
com conflito de terra ou por direitos trabalhistas. 

Vítima: Melchíades de Souza

Data da morte: 22/08//1988 

Local: Fazenda da Cachoeira, município de Tombos

Melchíades de Souza, 68 anos, trabalhador rural aposentado, filho de Joaquim 
Antonio de Souza e Jesuína Cândida de Jesus, natural de Providência (MG) e 
morador de Tombos, morreu na porta de casa na noite do dia 22/08/1988. Ele 
residia na Fazenda da Cachoeira, no município de Tombos, e, conforme nota do 
STR610, morreu após ser agredido com crueldade, provocando clima de revolta 
na população.

Segundo relato de Maria da Cruz Kaizer, sobrinha de Melchíades, à Covemg, o 
tio trabalhava e vivia há bastante tempo na Fazenda da Cachoeira, de proprie-
dade dos irmãos Emílio e Rubens Gouvea, e sua morte foi “encomendada”. “O 
chamaram na porta de casa à noite, em agosto de 1988, dizendo que tinham um 
recado da família. Quando ele saiu, espancaram ele com pauladas e largaram o 
corpo lá.”611 A esposa de Melchíades, Zulmira Melo de Souza, vivia em Itaperu-
na (RJ) com os filhos.

Ainda conforme a sobrinha, o suspeito de ter sido o mandante do crime era o 
administrador da fazenda, conhecido como Norberto. 

Ele contratou um moço que veio à cidade só para matar meu 
tio. Depois de tudo o que fizeram, esse administrador sen-
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tou no bar do meu marido, tomou cerveja, meu marido tinha 
bar e lanchonete no Centro da cidade, colocou o moço num 
ônibus e mandou ele embora de Tombos. O rapaz sumiu. Di-
zem que ele recebeu dois mil cruzados para fazer o serviço. 
Enquanto meu tio agonizava na porta de casa, esse adminis-
trador estava no bar da minha família. Ele foi morto por volta 
das 21h, mas só lá para as 23h, que ele foi chamar ajuda e 
disse no bar o que tinha acontecido. Ele estava esperando ele 
[Melchíades] terminar de morrer.612 

Maria da Cruz Kaizer diz não saber os motivos que levaram ao crime nem se o 
administrador da fazenda teria agido a mando de outras pessoas. 

O que sei é que aqui tinha um detetive de polícia muito bom 
que encontrou o rapaz, que confessou ter recebido os dois 
mil [cruzados] para matar. Ele ficou preso por cinco anos. 
Mas o Norberto não acharam, pois foi levado embora de Tom-

bos escondido num carro de um dos donos da fazenda.613 

No atestado de óbito de Melchíades consta que ele morreu em decorrência de 
traumatismo craniano encefálico, o que seria condizente com as agressões a 
pauladas. A sobrinha da vítima diz não ter conhecimento se o tio teria vínculo 
com partido político, sindicato, CPT ou outra organização camponesa. Segundo 
o então presidente do STR de Tombos, Vanderli Pereira Pinheiro, “essa morte 
é um mistério”, pois o caso não passou pelo sindicato e foi conduzido por um 
advogado da família. “Quando a gente descobriu a morte, achou que nem tinha 
relação com trabalho. Achou que não era. Achou que era uma coisa pessoal, 
mas, depois, com o tema da história, a gente viu que tinha a ver.” 614

A Covemg não conseguiu mais informações sobre a motivação do crime. Sus-
peita-se que poderia ter relação com questões trabalhistas, mas outras pesqui-
sas precisam ser desenvolvidas e o acesso ao processo de Melchíades, solicita-
do sem sucesso ao Fórum da Comarca de Tombos, é indispensável para avançar 
na investigação.
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53  Depoimento de Raimundo Nonato Pereira prestado 
à Covemg em 29/04/2017, na cidade de Três Marias 
(MG).

54  APM. DOPS. Pasta 5291. Imag. 12-182. 

55  Depoimento de José Amaro da Silva e Manoel Castelo 
Branco prestado à Covemg em 29/04/2017, na cidade 
de Três Marias (MG).
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107  Centro de Estudos Mineiros. Entrevista Christóvão 
Mourão.
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503-505.
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Mourão e Sérgio Firmino Pereira. 17/02/1966 pp. 1; 
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132  Idem, p. 25.

133  APM. DOPS. Pasta 5087. Imag. 16-19.
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135  APM. DOPS. Pasta 5087. Imag. 155.

136  STM. Autos Findos 111 (1969) MG - V. 1. Carta para 
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SUPRA. s/d. pp.451-458.

137  SANTOS, 1985.

138  Idem. 

139  ANTUNES, 2010.

140  SANTOS, 1985.

141 Idem.

142  APM.DOPS. Pasta1064. Imag. 141-142.

143  Idem. 

144  Idem. Imag.170.

145  SANTOS, 1985, p. 47.

146  SENA, 2014.

147  SOUZA, 1996.

148  SILVA, 2011.

149  APM. DOPS. Pasta1064. Imag.155-156.

150  Intrigante como o tamanho das terras nas documen-
tações apresentadas pelos fazendeiros aumentou ao 
longo dos anos, sem explicação plausível. Por sua 
vez, o Coronel Georgino Jorge de Souza, advogado 
dos fazendeiros e comandante do batalhão que ex-
pulsou e perseguiu os posseiros, também se tornou 
proprietário de parte das terras em Cachoeirinha, 
como pagamento por seus serviços. Essa transação 
é ainda mais suspeita na medida em que Georgino 
adquiriu as mesmas terras duas vezes, uma de Ma-
noelito em 1968, outra da Ruralminas em 1975.

151  Arquivo Coseg. Ofício CONTAG, Delegacia Estado de 
Minas Gerais, 16 de junho de 1967. Imag. COSEG 
1147-1148.

152  SANTOS, 1985, p. 56, grifo da autora.

153  APM. DOPS. Pasta1064. Imag.200.

154  Arquivo CPT-MG. Pasta “Conflitos por terras no Nor-
te de Minas”, 1985. Imag. 2865-2870. 

155  ANTUNES, 2010, p. 98. 

156  Depoimento de Pedro Ferreira Queiroz prestado à 
Covemg no dia 06/06/2017, no assentamento Caitité, 
localizado no município de Verdelândia (MG). 

157  Depoimento de Maria de Jesus Dias Reis prestado 
à Covemg no dia 06/06/2017, no município de Verde-
lândia (MG). 

158  Depoimento prestado à Covemg em reunião pública 
realizada no dia 06/06/2017, no município de Verde-
lândia (MG). 

159  Idem. 

160  ANTUNES, 2010, pp. 107-108.

161  ANTUNES, 2010, p.100.

162  Acervo Coseg. Pasta 709- Varzelândia. Imag. Coseg 
1166.

163  Idem. Imag. Coseg 1169.

164  Idem. Imag. Coseg 1167-1168. 

165  Idem. Imag. Coseg 1169. 

166  Acervo CEDEFES. Imag. CDFS243. 

167  Depoimento de Carlos Melgaço Valadares prestado 
à Covemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Ho-
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168  Os documentos da Ruralminas registram a grafia do 
nome da fazenda como Caetité e os do INCRA re-
gistram o assentamento de modo diferente, como 
Caitité.

169  SANTOS, 1985, p. 136.

170  ANTUNES, 2010, p. 31.

171  ANTUNES, 2010, p. 99.

172  Em entrevistas cedidas a Santos (1985) alguns pos-
seiros narraram as perseguições cotidianas que so-
freram durante anos, como quando eram impedidos 
de se comunicar entre si e com atores externos, e 
também de plantar e coletar madeira na região.
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nião pública em 06/06/2017, na cidade de Verdelândia 
(MG). Ver entrevistas com posseiros em SANTOS 
(1985) e ANTUNES (2010).

174  ANTUNES, 2010, p.119.

175  Os posseiros afirmam que um comerciante de 
nome Ubalde dava cordas com esta intenção. 
Em documento do DOPS, há referência a Ubal-
do Maximo Carvalho, um comerciante residente 
em Cachoeirinha – ver APM. DOPS. Pasta1064.  
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delândia (MG).

178  Depoimento prestado à Covemg durante reunião 
pública realizada no dia 06/06/2017, na cidade de Ver-
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183 APM. DOPS. Pasta1064. Imag. 239.
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185  APM. DOPS. Pasta1064. Imag. 248-249.

186  Depoimento disponibilizado por Santos, 1985. 
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vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte. 

188  Idem. 

189  Arquivo CEDEFES. “Expulsão de posseiros preocupa 
a FETAEMG.” Jornal Estado de Minas, 28/09/1983. 
Imag.CDFS-1944.

190  ANTUNES, 2010, p. 104.

191  Arquivo CEDEFES. Artigo de Sonia Nicolau dos San-
tos sobre o conflito de Cachoeirinha, Cadernos do 
CEAS (Salvador), v. 110, 1987. Imag. CDFS-2029.

192  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta 0044, Imag. 91, 
107 e 108.

193  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta 0044, Imag. 75, 76, 77, 
79, 81 e 84. Ver também Santos (1985).

194  Arquivo CEDEFES. Cartilha da CPT “Cachoeirinha Ter-
ra da Esperança”, 1983. Imag. 2048.

195  SANTOS, 1985, p. 106. 

196  ANTUNES, 2010.

197  Arquivo CEDEFES. Juiz federal diz que o INCRA er-
rou e excluiu Cachoeirinha da reforma agrária, Esta-
do de Minas, 06/02/1988, p. 12. Imag.2872.

198  Arquivo CEDOC/CPT., Pasta 0044, Imag. 16, 22, 23 
e 24.

199  Arquivo CPT/MG. Recorte do jornal Estado de Minas 
de 23/09/1987, existente na Pasta intitulada Conflitos 
por terras no Norte de Minas. Imag. CPT-2867.

200  ANTUNES, 2010, p. 118-119.

201  Processo Ceivt-Conedh 185 – Joaquim Pereira da 
Silva Neto.

202  SILVA NETO, 1996.

203  Depoimento de João Dalício de Resende prestado 
à Covemg no dia 18/07/2017, na cidade de Belo Ho-
rizonte (MG).

204  Idem. 

205  Idem. 

206  APM. DOPS. Pasta 5304. Imag. 15.

207  Ofício 13.087/72 do Ministério do Trabalho e Previ-
dência Social, Delegacia Regional do Trabalho, de 
11/04/ 1972.

208  APM. DOPS. Pasta 4228. Imag. 2064-2065.

209  Idem. 

210  Depoimento de João Dalício de Resende prestado 
à Covemg no dia 18/07/2017, na cidade de Belo Ho-
rizonte (MG).

211  Depoimento de André Montalvão da Silva prestado à 
Covemg no dia 17/072017, por telefone.

212  Idem. 

213  Depoimento de André Montalvão da Silva prestado à 
Covemg no dia 17/07/2017, por telefone.

214  Idem. 

215  Idem.

216  APM. DOPS. Pasta 4228. Imag. 0694.

217  Arquivo Coseg. Rolo 21. Pasta PCB01. Imag. 
COSEG 0686-0687.

218  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes Cla-
ros (MG).

219  Revista Montes Claros em Foco, Ano XII, n. 34, abril 
de 1979, “Cabeça de posseiro vale 30 mil cruzeiros”.

220  Revista Montes Claros em Foco, Ano XII, n. 34, abril 
de 1979, “Cabeça de posseiro vale 30 mil cruzeiros”.

221  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes Cla-
ros (MG).

222  Arquivo CEDEFES. Nota da CPT-MG: “Carta aberta 
às autoridades, às comunidades e a todo o povo mi-
neiro”, de 23/09/1983. Imag. CDFS-2113-2114.

223  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes Cla-
ros (MG).

224 Idem. 

225  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes 
Claros (MG). Depoimento de Luiz Antônio Chaves 
prestado à Covemg no dia 26/05/2017, na cidade de 
Belo Horizonte (MG).
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226  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

227  Idem. 

228  Ver depoimento de André Montalvão da Silva pres-
tado à Covemg no dia 17/07/2017, por telefone. Ver 
depoimento de Rômulo Luiz Campos prestado à Co-
vemg no dia 14/07/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG). 

229  Arquivo INCRA. Processo do INCRA sobre área de 
tensão social na localidade de São Francisco, fazen-
da Atoleiro, 1981.

230  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

231  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes Cla-
ros (MG).

232  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

233  Depoimento de Rômulo Luiz Campos prestado à Co-
vemg no dia 14/07/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG). 

234  Idem. 

235  Depoimento de Sônia Mara de Souza Prata presta-
do à Covemg no dia 20/03/2017, na cidade de Belo 
Horizonte (MG).

236  Idem.

237  SILVA et. al., 2010.

238  Jornal Folha de Minas, 09/02/1964, p. 2.

239  Arquivo CPT-MG. Fazenda Mato Grande e São 
Miguel. Recorte do jornal Estado de Minas de 
22/01/1987. Imag. CPT 3782.

240  Depoimento de Paulo Gomes Ferreira prestado à Co-
vemg no dia 19/07/2017, por telefone.

241  Idem. 

242  Arquivo CEDEFES. Carta de Eloy endereçada a Dom 
Lélis Lara, 1982, Imag. CDFS-1829. Arquivo CEDE-
FES. Carta de Eloy endereçada a Afrânio Oliveira e 
Silva, 06/12/1984, Imag. CDFS-175-176.

243  Depoimento de Paulo Gomes Ferreira prestado à Co-
vemg no dia 19/07/2017, por telefone.

244  Idem. 

245  Depoimento de Maria Aparecida Rodrigues de Mi-
randa prestado à Covemg, no dia 21/07/2017, na cida-
de de Belo Horizonte-MG.

246  Idem.

247  Idem.

248  Arquivo CEDEFES. Relatório do Conselho de Defe-
sa dos Direitos da Pessoa Humana, processo MG-
05.943/86, de 12/05/1986. Imag. CDFS-2404-2408.

249  Arquivo CEDEFES. Ofício Nº 014/86 do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Unaí-MG, endereçado ao 
Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa Humana 
do Ministério da Justiça, 07/04/1986. Imag. CDFS-
2397-2398.

250  Depoimento de Maria Aparecida Rodrigues de Mi-
randa prestado à Covemg no dia 21/07/2017, na cida-
de de Belo Horizonte (MG).

251  Depoimento de José Maria dos Santos prestado à 
Covemg em 20/07/2017, por telefone.

252  Idem. 

253  Anuário sobre conflitos agrários da CPT de 1986 
inclui o nome de João Todd [o correto, conforme a 
família, é João Tote], um dos filhos de Tote Gomes, 
na lista dos trabalhadores rurais ameaçados. No do-
cumento consta que a família Ribas teria sido autora 
das ameaças (COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 
1986, p.48). Correspondência da CPT-MG à Secreta-
ria de Segurança Pública de MG também relata as 
ameaças aos “Tote” (Arquivo CPT-MG. Correspon-
dência da CPT-MG à SSP-MG, 1986, Imag. 5595 a 
5599).

254  O sigilo foi solicitado porque, até os dias de hoje, há 
habitantes de Miradouro que temem represálias da 
família dos Cadetes. 

255  Depoimento de Vanderli Pereira Pinheiro prestado à 
Covemg em 17/07/2017, por telefone. 

256  Idem. 

257  Idem. 

258  Arquivo CEDEFES. Jornal Pelejando, novembro 
de 1986. 

259  Depoimento de Vanderli Pereira Pinheiro prestado à 
Covemg em 17/07/2017, por telefone.

260  Depoimento de Juarez Santana em audiência pública 
realizada em 07/06/2017, na cidade de Montes Claros 
(MG). 

261  Depoimento de Antônio Inácio Corrêa prestado à 
Covemg, em 05/06/2017, na cidade de Januária-MG

262  Idem. 

263  Arquivo CEDEFES. Manuscrito de Daria Conceição 
Guimarães, de 29/08/1979. Imag. CDFS-1008.

264  Arquivo CEDEFES. Recorte do jornal Pelejando, nº 27, 
ano IV, abril de 1986. Imag. CDFS-783.

265  Arquivo CEDEFES. Carta da CPT, 08/03/1985, Cabo 
de polícia de Natalândia prende e espanca trabalha-
dor. Imag. CDFS-1855.

266  Idem.

267  Depoimento de André Montalvão da Silva prestado à 
Covemg no dia 17/07/2017, por telefone.

268  Depoimento de Afrânio Oliveira e Silva prestado à 
Covemg no dia 07/06/2017, na cidade de Montes Cla-
ros (MG).

269  Arquivo Coseg. Rolo 21. Pasta PCB01. Imag. 0781

270  Arquivo Coseg. Rolo 21. Pasta PCB01. Imag. 
0958-0959

271  Arquivo Coseg. Rolo 21. Pasta PCB01. Imag. 0818. 

272  Depoimento de Jafete Abrahão prestado à Covemg, 
no dia 2107/2017, na cidade de Belo Horizonte-MG.

273  Depoimento de José Antônio da Silva (José Alagoa-
no) prestado à Covemg, no dia 07/06/2017, na cidade 
de Montes Claros-MG.

274  Conforme Luiz Antônio Chaves em depoimento pres-
tado à Covemg e Campos (2014), no Paraná, Saluzi-
nho conseguiu uma posse, casou-se com a primeira 
esposa e teve filho. No entanto, um fazendeiro rei-
vindicou as terras e ele foi preso após resistência à 
desocupação. Quando saiu da prisão, não localizou 
mais a casa onde vivia e a família. Retornou depois a 
Minas Gerais, para assumir a terra deixada pelo pai.
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275  Denúncia contra Saluzinho oferecida pelo promotor 
de Justiça da Comarca de São João da Ponte, repro-
duzida em Campos (2014, p.52).

276  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017 na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

277  Jornal ESTADÃO, 22/10/1967, p. 5; e 24/10/1967, p. 5. 

278  Jornal ESTADÃO, 22/10/1967, p. 5.

279  A Covemg não conseguiu encontrar documentos 
que comprovem tal relação, mencionada nos depoi-
mentos, mas recomenda que a pesquisa tenha conti-
nuidade para que os indícios sejam averiguados.

280  O nome da segunda esposa de Saluzinho aparece 
grafado nas fontes consultadas como Dulce Gon-
çalves Pereira e Dúlcia Gonçalves de Araújo, mas, 
conforme Chaves (2005) e Campos (2014), o nome 
correto é Dúlcia Gonçalves de Araújo..

281  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

282  Capataz da fazenda de Oswaldo Alves Antunes.

283  CAMPOS, 2014, p.76.

284  Disponível em: < http://www.redebrasilatual.com.br/
revistas/113/a-verdade-vai-sendo-desenterrada-no-
-grande-sertao-3276.html>.

285  MOREIRA, 2010. 

286  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado o à 
Covemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Hori-
zonte (MG).

287  O nome de Saluzinho é citado em investigações do 
DOPS sobre integrantes da Ação Popular (AP) em 
tentativa do órgão de relacionar o movimento cam-
ponês com a AP, atribuindo a ela a responsabilidade 
de politizar trabalhadores rurais no Norte de Minas, o 
que os próprios IPMs tratam depois de desconside-
rar, visto não haver provas nem se tratar de “ação de 
grande monta” (APM. DOPS. Pasta 0040).

288  APM.DOPS. Pasta 0040.

289  Idem.

290  Depoimento de Carlos Melgaço Valadares prestado 
à Covemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Ho-
rizonte (MG). 

291  Sobre a constituição das identidades de camponês e 
latifundiário, ver Novaes (1997).

292  Depoimento de Carlos Melgaço Valadares prestado 
à Covemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Ho-
rizonte (MG).

293  Arquivo Auditoria Militar de Juiz de Fora, Ofício de 
remessa dos autos proc.8/68, 1968. Imag. AUDITO-
RIA_Saluzinho03.

294  Documento digitalizado disponível em Moreira (2010, 
p.103).

295  O texto foi publicado em 2007 no livro “A Tempo”.

296  CAMPOS, 2014, p. 54. 

297  MOREIRA, 2010, p.121. 

298  Depoimento de Luiz Antônio Chaves prestado à Co-
vemg no dia 26/05/2017, na cidade de Belo Horizonte 
(MG).

299  MOREIRA, 2010. 

300  Documento digitalizado disponível em Moreira (2010, 
p.116 a 118).

301  A grafia do nome foi encontrada como Max Hermann 
e Marx Hermann nos documentos.

302  Sobre o projeto de construção da cidade de Mari-
na ver reportagem especial do jornal Estado de 
Minas de 1º/09/ 2017. http://www.em.com.br/app/
noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-
-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-ser-
tao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml. 

303  Disponível em: <http://www.em.com.br/app/noticia/
especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-mari-
na,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-
-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml>. 

304  Arquivo Nacional. SNI. Informação 222/72/ABH/SNI, 
1972, AC_ACE_49230_72.

305  Depoimento de Geralda de Brito Oliveira prestado à 
Covemg em 19/07/2017, por telefone.

306  Depoimento de Geralda de Brito Oliveira prestado à 
Covemg em 19/07/2017, por telefone.

307  Arquivo Nacional. SNI (AC_ACE_49230_72). Informa-
ção 222/72/ABH/SNI, Anexo A, 1972, fls.7 

308  Arquivo Nacional. SNI (AC_ACE_49230_72). Informa-
ção 222/72/ABH/SNI, Anexo A, 1972. No documento 
consta que a carta foi dirigida ao “tenente coronel EE 
chefe da E-2 da IB-4”.

309  Arquivo Nacional. SNI (AC_ACE_49230_72). Informa-
ção 222/72/ABH/SNI, Anexo A, 1972, p.16-17.

310  O nome de Geralda consta primeiramente no docu-
mento como Geralda Antônio de Brito (Arquivo SNI 
(AC_ACE_49230_72). Informação 222/72/ABH/SNI, 
Anexo A, 1972.

311  Arquivo Nacional. SNI (AC_ACE_49230_72). Informa-
ção 222/72/ABH/SNI, Anexo A, 1972, fls.4. 

312  Ibidem, fls.9.

313  Arquivo Nacional. SNI (AC_ACE_49230_72). Informa-
ção 222/72/ABH/SNI, Anexo B, 1972.

314  Ibidem, fls.2.

315  Idem.

316  Depoimento de Geralda de Brito Oliveira prestado à 
Covemg em 19/07/2017, por telefone.

317  É importante observar que a Covemg localizou dois 
casos de suicídio que supostamente teriam relações 
com ameaças que as vítimas sofreram em decorrên-
cia de conflitos agrários e de defesa de trabalhadores 
rurais. Esses casos também estão descritos nesta 
seção. 

318  Especificamente no caso dos camponeses, é pre-
ciso destacar que o número de vítimas de desapa-
recimento é significativamente menor do que o das 
ocorrências no meio urbano.

319  Informação levantada em BRASIL (2013).

320  Informação levantada em FETAEMG (1998).

321  A determinação dessas nove mesorregiões foi ba-
seada nas regiões de planejamento do estado de 
Minas Gerais, divisão elaborada pelo governo do Es-
tado. Convém observar que existem outros critérios 
de divisão do Estado e que, para esta análise, Alto 
Paranaíba e Triângulo Mineiro foram considerados 
em conjunto. 

322  CARVALHO, 2011, p. 19. 

323  Ata da décima reunião da Comissão de Inquérito para 
apurar possíveis irregularidades praticadas na Rural-
minas, especialmente a ocorrência de empreguismo 
e destinação irregular de terras, de 26/03/1985, p. 48.

http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml
http://www.em.com.br/app/noticia/especiais/cidademarina/2017/09/01/cidade-marina,897091/marina-o-sonho-de-niemeyer-no-sertao-mineiro-que-a-ditadura-abafou.shtml
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324  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta CEMIG. Jornal O São 
Paulo de 16 a 22/12/1983, p. 8.

325  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Bartira. Jornal 
SIN, nº 7, out. 1985. 

326  BRASIL, 2013, p. 60. 

327  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Durval 
Ventura de Souza, Recorte do jornal O São Paulo de 
24 a 30/04/1981, p. 6. 

328  Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra, 
1986, p.186.

329  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Durval 
Ventura de Souza Carta denúncia escrita em 1981 
por Randulfo Resende de Oliveira, então secretário 
do STR de Monte Carmelo. 

330  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Durval 
Ventura de Souza. Informativo Terra, produzido pela 
Fetaemg, 17/06/1980. 

331  Arquivo CPT-MG. Correspondência enviada à Feta-
meg pelo STR de Frutal em 26/07/1985. 

332  Arquivo CEDEFES. Dossiê Violência na Fazenda Bar-
reiro produzido pela Fetaemg em 1987. 

333  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Quin-
zena, nº 30, 01/08/1987.

334  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Pele-
jando, nº 45, setembro de 1987.

335  Relatório policial datado de 07/12/1984. Documento 
presente nos autos nº 034411001123-8 em que Jura-
ci José Alves figura como vítima de homicídio.

336  Atestado de óbito de Izahú Rodrigues de Lima. Do-
cumento presente no processo nº 034411001123-8, 
localizado na Comarca de Iturama.

337  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. jornal 
Sem Terra, nº 49, dezembro de 1985.

338  Informações retiradas do processo nº 034411001123-
8, localizado na Comarca de Iturama.

339 Idem. 

340  Qualificação e interrogatório de 21/10/1992. Documen-
to presente no processo nº 034411001123-8.

341  Sentença do julgamento de Ivan Ferreira Neto. Do-
cumento presente no processo nº 034411001123-8.

342  Decreto disponível em: <http://www2.camara.leg.
br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92219-26-de-
zembro-1985-442385-publicacaooriginal-1-pe.html>. 

343  Arquivo CEDEFES. Manifesto dos assentados da Fa-
zenda Barreiro. 

344  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Comu-
nicado da CPT Minas Gerais. 

345  Arquivo CEDEFES. Dossiê Violência na Fazenda Bar-
reiro produzido pela Fetaemg em 1987. 

346 Idem. 

347  Arquivo CEDEFES. Estado de Minas, 10/07/1987, 
“Polícia de Uberaba expulsa posseiros e o INCRA 
protesta”. 

348  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. CNRA, 
nº 23, julho-agosto 1987. 

349  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Jornal 
do Brasil, 14/07/1987.

350  Idem. 

351  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Terra 
Notícias, nº 6, agosto 1987.

352  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Fazenda Barreiro. Estado 
de Minas, 06/04/1993. 

353  Autos da ação penal nº 0428.05.001341-9. Comarca 
de Monte Alegre de Minas (MG).

354  Movimento dos Trabalhadores Rurais sem Terra., 
1986, p. 341. 

355  Autos da ação penal nº 0428.05.001341-9. Comarca 
de Monte Alegre de Minas (MG).

356  Autos da ação penal nº 0428.05.001341-9. Comarca 
de Monte Alegre de Minas (MG). Nicanor Conegun-
des faleceu aos 84 anos, em 27/10/2011, e pelos au-
tos parece que não chegou a cumprir a pena. 

357  Antônio Gervásio Figueira faleceu no dia 23/03/2001 
na cidade de Canápolis (MG), aos 84 anos. 

358  Na primeira publicação o nome “Ismênia Mendes” é 
citado na página 85 e a data da sua morte é informa-
da como 23/10/1985 ao invés de 22/10/1985. Na se-
gunda publicação ‘Ismênia Mendes’ aparece citada 
no Quadro 11 – Trabalhadores assassinados em 1985 
e a data informada também é 23 de outubro. 

359  O nome Ismêne Mendes é relacionado como um 
caso exemplar de repressão no campo e as circuns-
tâncias de sua morte são descritas nas páginas 201 
a 210. Naquele momento a COVEMG ainda não tinha 
tido acesso aos inquéritos do espancamento e da 
morte da advogada. 

360  Autos nº 0481.04.033.280-3, Fórum de Patrocínio. 
Depoimento de Ismêne Mendes, Imag. 00011. 

361  Depoimentos presentes nos Autos nº 
0481.04.033.280-3, Fórum de Patrocínio. 

362 Autos nº 0481.04.033.280-3, Fórum de Patrocínio. 
Imag. 00026, 00040 e 00069. 

363 Autos nº 0481.04.033.278-7, Fórum de Patrocínio. 
Imag. 00266. 

364  Laudo nº 3906/85 assinado pelo perito criminal An-
tonio Rodrigues de Souza. O laudo consta nos autos 
nº 0481.04.033.278-7, Fórum de Patrocínio. Imag. 
00125. 

365  O recorte do jornal Estado de Minas de 03/02/1987 
encontra-se no Arquivo CEDOC-CPT, Pasta Assen-
tamento Triângulo: Limeira do Oeste Iturama. Imag. 
4909. 

366  Ministério do Planejamento e Coordenação Geral. 
Fundação IBGE. Instituto Brasileiro de Estatísti-
ca. Sinopse preliminar do Censo Demográfico. VIII 
Recenseamento Geral – 1970. Minas Gerais. p 16. 
Disponível em: <http://biblioteca.ibge.gov.br/visua-
lizacao/periodicos/311/cd_1970_sinopse_prelimi-
nar_mg.pdf>. 

367  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta 5- Fazenda Fortuna ou 
Caraíbas/00007. Jornal do Brasil. p. 15. 04/06/1986.

368  Arquivo Coseg. Reservado. Informe Interno. Arquiva-
do em 16/04/1984. Imag. 0691-0692.

369  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta 5 - Fazenda Fortuna ou 
Caraíbas/00001-00015. Correspondências, memo-
randos produzidos pela CPT e pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Matozinhos e recortes de 
jornais sobre a luta pela posse da terra da fazenda 
Fortuna.

370  BRASIL. Senado Federal. Secretaria de Informação 
Legislativa. Decreto nº 94.707, de 29/07/1987. Dis-
ponível em http://legis.senado.gov.br/legislacao/Lis-
taTextoIntegral.action?id=208180&norma=221526.

http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92219-26-dezembro-1985-442385-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92219-26-dezembro-1985-442385-publicacaooriginal-1-pe.html
http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1980-1987/decreto-92219-26-dezembro-1985-442385-publicacaooriginal-1-pe.html
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/311/cd_1970_sinopse_preliminar_mg.pdf>.  
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/311/cd_1970_sinopse_preliminar_mg.pdf>.  
<http://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/311/cd_1970_sinopse_preliminar_mg.pdf>.  
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371  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta 5- Fazenda Fortuna ou 
Caraíbas/00001-00015. Correspondências, memo-
randos produzidos pela CPT e pelo Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais de Matozinhos e recortes de 
jornais sobre a luta pela posse da terra da fazenda 
Fortuna.

372  BRASIL. Presidência da República. Casa Civil. 
Subchefia para Assuntos Jurídicos. Decreto de 
05/09/1991. Disponível em http://www.planalto.gov.
br/ccivil_03/DNN/Anterior%20a%202000/Dnn7-05-
09-91.htm#anexo. 

373  APM. DOPS. Pasta 0101.

374  STM, Apelação 37944 (1970). Vol 1. Extrato dos Esta-
tutos da Associação dos Lavradores e Trabalhadores 
Agrícolas de Três Marias. Assinatura dos associados. 
18/08/1961, p.513.

375  STM, Apelação 37944 (1970). Vol 1.pdf. Carta dos 
Camponeses para deputados e senadores em Bra-
sília. pp. 519-520.

376  STM, Apelação 37944 (1970). Vol 1.pdf. Estado de 
Minas Gerais. Secretaria da Segurança Pública. De-
partamento de Ordem Política e Social. Assentada. 
01/05/1964. pp. 57-64.

377  Depoimento de José Amaro da Silva prestado à Co-
vemg em 29/04/2017, na cidade de Três Marias (MG).

378  Arquivo CPT-MG. Estado de Minas, 03/06/1988, p. 
19. Imag. CPT3232.

379  Idem.

380  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de vaqueiro. 
jornal Pelejando. nº 16. Abril, 1985. 

381  SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2013. p.84; 
COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1985. Conflitos 
de Terra no Brasil, 1985; MOVIMENTO DOS TRABA-
LHADORES SEM TERRA, 1986, p.194. FETAEMG, 
1998, p. 27.

382  SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2013. p. 
137; MIRAD/INCRA. Vol II, 1986.p.118; COMISSÃO 
PASTORAL DA TERRA 1986, p. 32; Arquivo CPDA, 
Imag. CPDA 0072-0074; Arquivo CPT-MG, Imag. CPT 
4314-4317. Arquivo CEDEFES. Imag. CDFS 776.

383  MIRAD/INCRA,1986. p.118. A mesma informação 
foi encontrada no Arquivo do CPDA e da CPT-MG.

384  Arquivo CPT-MG. Recorte do jornal Estado de Minas 
de 04/02/1986, p.23. Imag. CPT 4317. 

385  Arquivo CPDA, Imag. CPDA 0100-0101. 

386  FETAEMG, 1998, p.27.

387  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Jair. Jor-
nal de Barbacena, 29/07/1988. A mesma informação 
foi encontrada no Arquivo da CPT-MG, Imag. CPT 
1789-1790.

388  Idem.

389  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Jair. Jor-
nal Pelejando, nº 57, 09/10/1988. 

390  Arquivo CEDOC/CPT. Pasta Assassinato de Jair. Jor-
nal de Barbacena, 29/07/1988. 

391  SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2013. 
p.65; COMISSÃO PASTORAL DA TERRA, 1988; FE-
TAEMG, 1998, p. 27.

392  SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS, 2013. p. 84.

393  MIRAD/INCRA, 1986, Vol II, p. 24.; FETAEMG, 1988, 
p. 27.; Arquivo CPDA. Imag. CPDA 91-92; COMAR-
CA DE PITANGUI. Tribunal de Justiça. Estado de Mi-
nas Gerais. Processo crime 5053. Réu Otávio Faria 
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Anexo A – Relação de trabalhadores rurais e seus apoiadores mortos e  
desaparecidos: os 109 casos pesquisados

Nome da vítima
Município 
de Minas 
Gerais

Região

Data da 
morte ou do 
desapareci-
mento

Agentes 
envolvidos 
(Público, 
Privado, 
Misto)

Casos que 
constam em 
relatórios de 
comissões 
da verdade*

Recomenda-
se outras 
pesquisas e 
apurações

Adelino Pereira 
Guimarães

Braúnas Rio Doce 14/10/1980 Público X X

Alceu Ribeiro Malacacheta
Jequitinhonha 
e Mucuri

23/03/1985 Privado X X

Alcir Alves da 
Silva

Sabinópolis Rio Doce 28/01/1986 Privado X X

Anapoleão 
Fernandes Viana

São João do 
Paraíso

Norte 09/06/1986 Privado X

Ângelo dos 
Santos

Ibiaí Norte 23/03/1987 Privado X X

Antônio dos 
Santos

Virgínia Sul de Minas 28/12/1985 Privado X

Antônio Montes 
de Brito

Varzelândia Norte 1964-1967 Público X

Antônio Velho Miradouro Zona da Mata 1977 Privado X

Aristides 
Gonçalves Pereira

Ladainha
Jequitinhonha 
e Mucuri

07/05/1986 Privado X

Arlindo Soares da 
Silva

Frei Gaspar
Jequitinhonha 
e Mucuri 

22/10/1983 Privado X X

Augustavo Gomes 
da Silva

Berilo 
Jequitinhonha 
e Mucuri

24/04/1984 Privado X X

Augusto Soares 
da Cunha

Governador 
Valadares

Rio Doce 01/04/1964 Público X

Aurelino Manoel 
dos Santos

Monte Alegre 
de Minas 

Triângulo 
Mineiro

06/11/1984 Privado X

Avelino Pereira 
Guimarães

Braúnas Rio Doce 07/10/1980 Misto X X

Benedito de Melo 
Peres

Paracatu Noroeste 1985 Privado X X

Carlos Zomar Água Boa Rio Doce 02/01/1982 Privado

Divino Balbino 
Lana

Engenheiro 
Caldas 

Rio Doce 10/10/1985 Privado X X

Divino João de 
Deus

São 
Domingos do 
Prata 

Central 02/02/1986 Privado X X

Dulce Gonçalves 
Pereira

Varzelândia Norte 1967 Público X

Durval Ventura de 
Souza

Frutal
Triângulo 
Mineiro

22/11/1979 Privado X X

Durvalino Soares 
dos Santos

Porteirinha Norte 09/05/1985 Misto X X

Eli Braga Coelho Itamarandiba
Jequitinhonha 
e Mucuri

20/03/1985 Privado X X
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Nome da vítima
Município 
de Minas 
Gerais

Região

Data da 
morte ou do 
desapareci-
mento

Agentes 
envolvidos 
(Público, 
Privado, 
Misto)

Casos que 
constam em 
relatórios de 
comissões 
da verdade*

Recomenda-
se outras 
pesquisas e 
apurações

Eloy Ferreira da 
Silva

São 
Francisco

Norte 16/12/1984 Privado X

Felício Germano 
Mendes

Santa Maria 
do Suaçuí

Rio Doce 24/09/1984 Privado X X

Fidelcino Ferreira 
Bispo

Espinosa Norte 01/11/1975 Misto X

Francisca Prata Carbonita 
Jequitinhonha 
e Mucuri

02/08/1985 Público X X

Francisco Alves 
Pereira

Coluna Rio Doce 11/07/1985 Privado X

Geraldo “Preto” Três Marias Central Abril/1964
Não 
identificado

X

Geraldo Alves da 
Silva

Mato Verde Norte 22/11/1985 Privado X

Geraldo Damião 
dos Santos

Antônio Dias Rio Doce 23/03/1987 Privado X X

Geraldo Gonçalves 
de Oliveira

Bocaiúva Norte 02/11/1984 Privado X X

Geraldo Sancler
Miradouro ou 
Araponga 

Zona da Mata 1986 Privado X X

Hermes Bispo da 
Silva

Monte Azul Norte 15/04/1988 Privado X

Ismêne Mendes Patrocínio Alto Paranaíba 22/10/1985
Não 
identificado

X X

Jair Augusto de 
Campos

Barbacena Central 22/07/1988 Privado X X

Jerônimo Costa 
Ribeiro

Salinas Norte 14/07/1984 Privado X

João Antunes da 
Silva

Janaúba Norte 14/08/1986 Privado X X

João Dias Paes Miradouro Zona da Mata
Entre 20 e  
24 /03/1986

Misto X X

João Dutra Araçuaí
Jequitinhonha 
e Mucuri

1988 Privado X X

João Leite
São 
Domingos do 
Prata

Central 02/02/1986 Privado X X

João Novo
Miradouro ou 
Araponga

Zona da Mata 1986 Privado X X

Joaquim José 
Xavier

Rio do Prado
Jequitinhonha 
e Mucuri

10/11/1986 Privado X X

Joaquim 
Rodrigues Pereira

Piumhi Sul de Minas 07/03/1966 Privado X
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Nome da vítima
Município 
de Minas 
Gerais

Região

Data da 
morte ou do 
desapareci-
mento

Agentes 
envolvidos 
(Público, 
Privado, 
Misto)

Casos que 
constam em 
relatórios de 
comissões 
da verdade*

Recomenda-
se outras 
pesquisas e 
apurações

Joaquim Soares 
da Silva

Coração de 
Jesus

Norte 04/01/1988 Privado X X

Joaquim Teixeira 
Jardim

Poté
Jequitinhonha 
e Mucuri

21/01/1984
Não 
Identificado X

Jorge Passos Frei Gaspar
Jequitinhonha 
e Mucuri

16/04/1986 Privado X X

Jorge Rodrigues 
Caldeira

Virgem da 
Lapa

Jequitinhonha 
e Mucuri

22/12/1984 Privado X X

José Amâncio 
Rocha

Santa Maria 
do Suaçuí

Rio Doce 24/09/1984 Privado X X

José Celestino de 
Souza

Rubelita Norte 19/07/1984 Privado X X

José Dias de 
Matos

Itaobim
Jequitinhonha 
e Mucuri

04/01/1988 Privado X X

José dos Reis 
Soares

Paracatu Noroeste 15/10/1983 Privado X

José Esteves 
Viana

Novo 
Cruzeiro

Jequitinhonha 
e Mucuri

02/10/1985 Privado X X

José Felix Malacacheta
Jequitinhonha 
e Mucuri

23/03/1985 Privado X X

José Gomes da 
Silva

Capelinha
Jequitinhonha 
e Mucuri

01/02/1985 Privado X X

José Graciano da 
Silva

Fortuna de 
Minas

Central 1977 Privado X

José Máximo da 
Fonseca

São José da 
Safira

Rio Doce 25/05/1968
Não 
Identificado

X X

José Nunes 
Ferreira

Poté
Jequitinhonha 
e Mucuri

12/03/1985 Privado X X

José Vaz dos 
Santos

Piumhi Sul de Minas 07/03/1966 Privado X

Juarez Barbosa da 
Silva

Varzelândia Norte 1964-1967 Público X

Júlio Eustáquio de 
Oliveira

Sabinópolis Rio Doce 28/07/1985 Privado X X

Júlio Rodrigues de 
Miranda

Bonfinópolis 
de Minas

Noroeste 06/10/1985 Privado X

Juraci José Alves Iturama
Triângulo 
Mineiro

06/11/1984 Privado X

Luiz Antônio Faria
Conceição da 
Aparecida

Sul de Minas 06/12/1982 Privado X

Luiz Fernando 
Reis

Senador 
Modestino 
Gonçalves

Central 28/04/1985 Privado X X

Luiz Jesus 
Campos

Conceição do 
Pará 

Centro-Oeste 28/05/1986 Privado
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Nome da vítima
Município 
de Minas 
Gerais

Região

Data da 
morte ou do 
desapareci-
mento

Agentes 
envolvidos 
(Público, 
Privado, 
Misto)

Casos que 
constam em 
relatórios de 
comissões 
da verdade*

Recomenda-
se outras 
pesquisas e 
apurações

Luizão
Monte Alegre 
de Minas

Triângulo 
Mineiro

Maio/1976 Privado X X

Manoel Albino Jacutinga Sul de Minas Junho/1986 Privado X

Manoel Versiane 
dos Santos

Jequitaí Norte 01/11/1986 Público X

Marcionílio Varzelândia Norte 1967 Privado X X

Maria Bernardina Miradouro Zona da Mata 1977 Privado X

Maria da Cruz 
Vieira

São 
Domingos do 
Prata

Central 02/02/1986 Privado X X

Maria Rita de 
Fátima dos Santos

Virgínia Sul de Minas 28/12/1985 Privado X

Maria Rosa 
Passos

Frei Gaspar 
Jequitinhonha 
e Mucuri

16/04/1986 Privado X X

Martinho 
Fagundes de 
Lisboa

Varzelândia Norte 1975 Privado X

Martino Afonso Varzelândia Norte 1970 Público X X

Melchiades de 
Souza

Tombos Zona da Mata 22/08/1988 Privado X

Minalvo Pereira da 
Silva

Porteirinha Norte 09/05/1985 Misto X X

Moacir da Silva
São 
Francisco

Norte 04/04/1985 Privado X X

NOME 
DESCONHECIDO

Santa Luzia Central 1988 Privado X X

NOME 
DESCONHECIDO

Manga Norte Junho/1981 Privado X X

NOME 
DESCONHECIDO

Água Boa Rio Doce 26/03/1985 Privado X X

NOME 
DESCONHECIDO

Miradouro ou 
Araponga

Zona da Mata 1986 Privado X X

NOME 
DESCONHECIDO

Virgem da 
Lapa

Jequitinhonha 
e Mucuri

Fevereiro/
1986

Público X X

Nelson de Paula 
Neto

Monte Azul Norte 31/05/1976 Privado X

Nelson Fernandes 
Espínola 

São 
Francisco do 
Glória

Zona da Mata 15/07/1985 Privado X

Nilo Gomes Teles Varzelândia Norte
Entre 1964 e 
1967 

Público X

Orlando Silva Porteirinha Norte 23/01/1987 Privado X X

Oscar Varejeano 
Badaró Cipotânea Zona da Mata 15/08/1985 Privado X X
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Nome da vítima
Município 
de Minas 
Gerais

Região

Data da 
morte ou do 
desapareci-
mento

Agentes 
envolvidos 
(Público, 
Privado, 
Misto)

Casos que 
constam em 
relatórios de 
comissões 
da verdade*

Recomenda-
se outras 
pesquisas e 
apurações

Osvaldo 
Fernandes de 
Oliveira

Várzea da 
Palma Norte 23/05/1986 Privado X X

Otávio Ferreira 
Gonzaga

Bonfinópolis 
de Minas Noroeste – 07/01/1985 Privado X

Otávio Soares 
Ferreira da Cunha

Governador 
Valadares Rio Doce 04/04/1964 Público X

Patrocínio Caldeira Montes 
Claros Norte 1979 Privado X X

Paulici Pereira da 
Mata Sabinópolis Rio Doce 28/01/1986 Privado X X

Paulista Unaí Noroeste 1983 Privado X X

Pedro Antônio de 
Oliveira Salinas Norte 03/01/1986 Privado X X

Pedro Pereira 
Passos Três Marias Central 07/10/1972 Público X

Praxedes Ferreira 
da Silva

São 
Francisco Norte 28/10/1978 Privado X

Raimundo de 
Deus Vieira João Pinheiro Noroeste 19/02/1985 Público X X

Rubens Gabriel 
dos Santos Iturama Triângulo 

Mineiro 03/01/1987 Privado X

Salvador Mota 
Viana Peçanha Rio Doce 15/06/1986 Não 

Identificado X

Sávio Gonçalves 
da Silva

Santa Maria 
do Suaçuí Rio Doce 25/09/1984 Privado X X

Sebastião Ferreira 
Leite Santa Luzia Central 15/06/1986 Público X

Sebastião Gomes 
Pereira Malacacheta Jequitinhonha 

e Mucuri 01/04/1985 Privado X X

Sebastião 
Pederneira Santos Porteirinha Norte Junho/1986 Privado X

Sebastião R. dos 
Santos Antônio Dias Rio Doce Setembro/

1987 Público X

Ursino Oliveira 
Lima Varzelândia Norte 1964-1969 Privado X

Valdivino 
Gonçalves de 
Oliveira

Bocaiúva Norte 1972 Privado X X

Walter Gonçalves 
de Carvalho Paracatu Noroeste 25/01/1986 Privado X X

Wantuil Dias Paes Miradouro Zona da Mata Entre 20 e 
24/03/1986 Misto X X
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