
 
 

 

 

AUGUSTO RODRIGUES: Hoje é o dia 15 de maio de 2017, nós estamos aqui nos estúdios da 

Fumec para a gravação do depoimento do Padre José Ferreira da Silva. Eu, Augusto Rodrigues 

Borges, voluntário da COVEMG, e Camila Americano, é assessora da COVEMG, também me 

acompanha nessa entrevista. O senhor, Padre José, nós sabemos que o senhor é irmão do 

Flávio Ferreira da Silva, que esteve envolvido em um caso na época da Ditadura Militar. Ele foi 

preso, foi cassado, o mandato, e nós gostaríamos que o senhor, e o senhor teve uma presença 

muito próxima do Flávio, não é? 

JOSÉ FERREIRA: Sim, sim. Perfeitamente. 

AUGUSTO RODRIGUES: E nós gostaríamos que o senhor nos contasse com detalhes tudo que 

o senhor conhece desse assunto e que pudesse esclarecer, que pudesse ajudar a Comissão da 

Verdade a esclarecer os fatos finais que ocorreram em 75 com a morte dele e da esposa dele. 

JOSÉ FERREIRA: Sim, perfeito! Então é... A data da revolução, 31 de... De maio? 

AUGUSTO RODRIGUES: De abril. 

JOSÉ FERREIRA: De abril. Então eu estava... 

AUGUSTO RODRIGUES: Desculpa! 31 de março. 

JOSÉ FERREIRA: É, 31 de março. Nessa época, nesse dia, nessa data eu me encontrava lá no 

seminário Coração Eucarístico de Jesus, lá em Belo Horizonte, e aí então eu tava distante do fato 

em si, lá em Três Marias onde ele se encontrava. Logo eu fique sabendo do ocorrido e aí então 

eu procurei saber, que eu tava lá na capital, aonde é que eu poderia encontra-lo, e não sei as vias 

que chegaram ou chegou a noticia pra mim, é que ele estava lá em Lagoa Santa. Sendo assim, 

eu dirigi-me à Lagoa Santa e encontrei-me lá aonde ele se achava, mas sem contato com ele. 

Depois é que es autorizaram ele a aproximar-se de mim, ficou do lado assim do... Num sofá, e ele 

lá na condição de detido, sem, sem correia na roupa, de pé no chão, que é o... A praxe, né? É 

devido aos prisioneiros, não só político, mas é um costume também que eles usam. Então eu vi 

ali assim, e ele tava assim, firme, convicto, e ele então falou comigo: “Ó, fala com o pessoal lá pra 

não apavora, não, entendeu? Eu tô aqui, tô sobre controle, mas nós vamos vencer essa etapa.” 

Nisso me comprimento, me comprimento com um pacote de anotações, eu nem sabia o quê que 

ele tava me passando. Eu peguei, ele falo: “isso deve ser bem escondido, se eles pegar ocê aí cê 

fica também”, que ele ia falar o que é que tava lá, né? Aí eu despedi chocado com aquela 

situação, e vendo aquele trato que mexe com a gente, mas eu já tinha uma certa compreensão, 

que quem vai detido tem umas regras a seguir dentro da prisão, então não importei muito, não. E 

ele ainda me falou assim: “ó, eu tô sobrevivendo. Têm uns aí que tá bem pior.” Ele falou: “Aqui, 

que era época, era eu”. Ele falou: “Ó eu... Eles traz a comida numa marmita de alumínio, num  



 
 

 

 

prato de alumínio, põe aqui de baixo... Põe lá.” Que ele tava lá na sala comigo: “Poe lá debaixo 

onde eu estou detido, eu e todo mundo.” E todo mundo da conta de comer, que é quente, é pra 

isso mesmo, aí ele falou: “Mais eu arrumei um jeito, eu encerei um cantinho lá aonde, no piso, a 

hora que eles mandava eu despejava lá, e devolvia a vasilha sem nada, depois assoprava aquilo 

ali e comia, né? Sobrevivência.” E aí foi a conversa que nós tivemos rapidinho, e então eu me 

despedi, e ele falou: “Ó, todo cuidado é pouco, mas vamos em frente, não desanime.” E eu tive 

que pedir autorização no seminário pra visita-lo, e aquilo ali já um aluvio negra por cima da minha 

caminhada, né? Porque um irmão que é subversivo, que tá preso, um secundarista, epa! Ai eu 

falei: “ó, eu vou, eu não sei quando que eu volto.” Aí eu destinei sair pra visita-lo em Lagoa Santa 

tudo de ônibus. Pedindo de lotação, de ônibus, isso no regime especial, toda hora parava gente, 

né? E eu tinha um brevezinho da aeronáutica, que eu servi na aeronáutica e na Pampulha. Falou: 

“mas aonde o senhor arrumou esse negócio?” Falei: “aí não é eu, não, es me entregaram isso aí, 

é meu, uai”, ele falou: “é engraçado, passa e tal”. E tudo é do regime, mas a gente tá passando, 

se ocê não tiver compreensão, cê mistura tudo. Ali cê não deve criar caso, cê não deve 

esclarecer quase nada, e se ocê passasse põe a mão pro céu. Aí isso que eu fui no destino de ir 

Lagoa Santa. De lá eu voltei, umas complicações próprias do trecho, em regime militar, não era 

normal, então parava toda hora, perguntava toda hora, e eu fui no seminário buscar minha roupa 

e com destino a Corinto, que lá tava meus irmãos muito simples, né? Sinval, Oscar, Euclides, 

minha mãe já idosa, minhas irmãs apavoradas, né? “O que é que é isso? O quê que não é e tal, 

não sei o quê?” Telefonaram pra minha mãe: “Dona Maria, eles mandaram o filho da senhora pra 

Ilha das Cobras”, mamãe quase caiu os pedaços, né? E ela sabia história da Ilha das Cobras e a 

pessoa era muito próximo, e nós mesmo nem sabe quem é e nem, a gente vai supor. E ela 

adoeceu, teve que tomar remédio, e ele via contar história da Ilha das Cobras de outras épocas, 

na evolução de 30, sei lá o que. Ela falou... Eu cheguei lá, ela falou: “Graças a Deus! E seu 

irmão?” Falei: “tive com ele, mãe tá bom, tem problema, não. Tá lá. Ele tem que se averiguado, 

ele tem que ser analisado”. Aí então ela ficou mais conformada, mas muito abatida. E minhas 

irmãs igual cobra quando... Igual quando cachorro vê cobra, tudo assustado. O quê que é? O quê 

que não é? Com é, de onde veio, de onde não veio? Não sabe, não. Fiquei lá uns dias, apaziguei 

o povo mais ou menos, numa situação que não é de ficar em paz. Aí eu vim pra Belo Horizonte, 

aí veio a notícia que meu irmão Sinval também foi captado e trouxe aqui pro DOPS. Aí que a 

coisa complicou. Meu irmão Sinval, oito ou nove filhos, dono de restaurante lá, né? Tinha uma 

casa de secos e molhados, que nós chamava armazém antigamente, e aí a família dele apavorou 

mais, e minha irmãs, na inocência, deu um apoio. Era polícia toda hora lá na casa, no comércio  



 
 

 

 

né? E es falou: “Nós temos que deixar o comércio aberto pra sobrevivência”. E tinha lá um 

capitão lá que tinha o apelido de Risadinha, danado, viu. Ameaçou, falou, aconteceu, mas a 

minhas irmãs, a Carmelita e a Corina, ou inocente ou um pouco de coragem, mantéu a coisa ali, 

sabe? Ai meu irmão Oscar ficou com a panificadora juntamente com o outro meu irmão Euclides, 

e a nossa família apavorada de ver aquela situação, porque, a gente não tinha caminhada política 

nenhuma, né? Não almejava mais nada, que todo mundo aprendeu a trabalhar, e ficamos ali 

naquele ideal de trabalho, mais nada, não tinha... Nós não tinha esperança em mudança de 

regime, a gente nem sabia o quê que era isso, no sentido profundo da palavra, né? E aí então a 

família revessou pra tomar conta do armazém, que chamava antigamente, tomar conta do bar e 

mantê-lo funcionando, e aquela dificuldade ali então... Não tinha talão de cheque, não tinha conta, 

não tinha nada, porque era tudo na conta do meu irmão, falei então: “nós vamos ganhar o 

dinheiro aqui e vão comerciar com ele, ele não pode movimentar nada no banco, que tinha que 

ter autorização e não deu tempo”. Aí meus irmãos, o Flávio ficou, Lagoa Santa, a gente 

desconfiava que não tava lá mais. O Sinval foi pro DOPS. Por coincidência, um primo nosso, 

Carlos Soares Silva, era da antiga Guarda Civil aqui de Belo Horizonte, então ele tinha entrada 

franca pra lá e pra cá. Encontrou com Sinval, conversou com ele, falou: “Calma, não faz nada de 

errado, as coisa é assim mesmo, vão acompanhar esse ritmo, né? Não adianta revoltar, não 

adianta falar nada, não desacata autoridade aqui, que não é bom.” Aí então aí que ele acalmou 

mais um pouquinho, e assim que eles chegaram, não sei quantos dias ou quantas horas, o 

responsável pelo povo que tava entrando lá falou: “Quem não souber não levanta a mão, mas 

quem souber levanta, quem sabe cozinhar?” Aí meu irmão levantou a mão, “opa! Tô aqui!”, “cê 

garante que cê tá?”, “Garanto.” “Café?” “É, se vocês tiver material, eu dou conta, mas se não tiver 

material ninguém é capaz de manter esse povão aqui nesse... Tem que ter material suficiente”, 

porque ele não podia ficar muito sem café, que dá uma dor de cabeça nele, e na alimentação 

também todo mundo. Aí pôs ele lá, “o quê que cê quer?” Falou: “O quê que cês tem aí?” Tem 

arroz, tem batatinha, tem o pó de café”, “então me dá o material que eu faço.” E aí ele ficou como 

cozinheiro, meio chefe de cozinha ali, que ali ninguém manda ninguém, servindo ao DOPS, e 

meus primos ia lá de vez em quando, falou: “Ó, calma.” E dava notícias pra nós, que a gente 

ficava mais tranquilo, né? Ninguém podia entrar. Então ficou esse período aí, e então aí o Flávio 

tomou destino, que nós ficamos sabendo que ele foi pra Juiz de Fora, mas ninguém tem certeza 

de nada nesse período, né? Que ele foi pra Juiz de Fora, pra onde ele foi, aí a gente não ficou 

sabendo. Aí então foi que aguardamos ele ficar... Responder aquele período de detenção, e fui 

em Três Marias, que é onde ele morava, pra ver como é que tava lá a casa, as coisa, né? A  



 
 

 

 

Doraci, ela entra aqui agora, foi pra casa dos pais, lá em Várzea da Palma, lá tem... Naquela 

época pai, mãe, irmão né? Tios, tias, cunhado família, família grande em Várzea da Palma. O 

sobrenome da família do pai dela é Aranha né? Chamava Aimoré Aranha, que ela era neta do 

Rodopiano Aranha lá na Palma, que eles falam, que Várzea da Palma. Ai então eu não entrei em 

contato com ela nesse período, aí eu voltei pra Belo Horizonte, lá em Belo Horizonte fomos 

aguardando o desenrolar dos fatos. O Sinval tava a alcance, que era esse que tava no DOPS, e 

esperar o quê que ia fazer, E aí então, até aí, que eu estava no seminário, que eu acompanhei 

um pouco, com esse encontro com o Flávio, nessa época ele foi detido, logo, logo. Aí nesse 

ponto aí termina o contato direto com ele e eu, e o Sinval eu não entrei em contato de jeito 

nenhum, e a família ficou em Corinto negociando restaurante, a panificadora também, que era 

Padaria Liberdade, sofreu consequência de mão de obra, né? Que todo mundo que ficava na 

padaria, Sinval era independente com a família dele, lá no bairro, lá em Corinto. E aí então 

ficamos administrando uma coisa ou outra pra descansar, porque panificadora é um trabalho 

muito madrugador, mas Sinval com oito filhos, escadinha, e a esposa dele, aí nós fomos deixando 

o tempo passar, mas pensando o quê que ele podia fazer, mas sem condições de fazer. Agora no 

caso de Sinval, o que mais aborreceu a nós, foi esse capitão lá, o Risadinha, não dava sossego, 

né? Constantemente aborrecendo, ameaçando e debochando, que nessa época eles têm essa 

atitude, talvez o pessoal dele. Não vou dizer que faz, que polícia é assim, que força armada é 

assim, né? Mas quando o regime munda, é igual guerra. Época de guerra ninguém é de ninguém, 

né? Então, até aí o que eu posso falar, Augusto, nesse sentido aí. 

AUGUSTO RODRIGUES: Porque que é que o Sinval foi preso? 

JOSÉ FERREIRA: Porque houve denuncia dele, que ele também era simpático pra mudança de 

regime, mas ele era, coitado, um pobre coitado, nunca ganhou nem pra vereador, como que um 

homem desse pode ser político, né? Mas ele tinha influência. Ele era um homem assim, que o 

pessoal da roça tinha muito respeito, acatava as ideias dele, ia lá consulta alguma coisa. Então 

ele, tinha esse... Essa popularidade quase particular, não era coisa de destaque de jeito nenhum, 

um ou outro que falava isso com ele, apreciava o ponto de vista dele, mais nada. Nunca fez 

discurso, nunca escreveu nada, nunca... Vivia pra família, que já tava... Se ele desse conta da 

família já tava bom.  

AUGUSTO RODRIGUES: Mas o que é que estava escrito no bilhete, que o Flávio entrega pro 

senhor? 

JOSÉ FERREIRA: Nada, né? Esse bilhete, ele instruía a gente pra gente tomar cuidado, de... A 

gente nem tinha ideia o quê que é mudança de regime. “Eu aqui estou sobrevivendo...”, aí ele  



 
 

 

 

contou história que ele jogava a sopa ou o que fosse lá no piso pra esfriar pra ele poder comer, 

outros que não fazia isso ficava sem alimentar direito. E, dando as coordenada pra falar com 

Doraci como é que ele tava lá, notícia pra mamãe e tudo. Isso aí ele escreveu essas coisas lá, na 

época. 

AUGUSTO RODRIGUES: Ele pede pro senhor ir à Três Marias conseguir umas declarações que 

dissessem da idoneidade dele? 

JOSÉ FERREIRA: É, ele me pediu isso também, agora ele tava muito preocupado assim era com 

a gente que tava... A família que tava em Corinto, né? E ele falou: “Ocês não são capazes de 

imaginar o quê que é uma mudança de regime. Todo cuidado é pouco.” E ele até falou assim: “Ó, 

Cê vai, vê se... Colhe essas assinaturas pra mim, mas lembre, está correndo muito risco”. Né? Aí 

o quê que nós fizemos? Nós mandamos recado pra algumas pessoas ligado à família, mandamos 

um primo nosso chamado Milton, é simplesinho, até baixinho, pra sair despistado, a pé, pegar o 

ônibus de Três Marias lá depois do morro não sei de que morro dos Carvalhos, e aí chegar em 

Três Marias assim, meio despistado, porque tava sendo muito visado a família ali desse jeito. E 

abrindo aspas, teve um moço em Três Marias que morreu no lugar do meu irmão. Ele era assim... 

Tinha algumas características de curador, o nome dele eu não sei não, mas todo mundo lá 

conhece ele, tal de Colitro. Então ele tava numa festa com a camisa branca igual o Flávio 

gostava, e foi alvejado do escuro pro claro e morreu lá, a gente sabia que era isso. Flávio deu 

todo apoio a essa família sem falar isso com a viúva e nem com os filhos, ”esse moço morreu 

mesmo no meu nome.” Parecia demais da conta. Foi aí que nós vemos que ele tava correndo 

risco, e ele ainda era o prefeito sem revolução, sem nada, falou: “Ele morreu no meu lugar, eu 

tenho certeza.” Arrumou emprego para os filhos, né? Arrumou um emprego de varredora de rua 

pra mulher, como... Sem falar com ela falou: “Não posso falar, porque senão ela vai pensar que 

ele morreu por minha causa, né? E não tenho a ver.” Era a semelhança com o Flávio fez esse 

moço perder a vida, aí tenho certeza, e a nossa família reconhece essa família e apoia até hoje 

assim, sem revelar isso pra es, porque nós já não tinha nem começado a resolver o problema 

nosso, apareceu esse lá, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: Bom, mas esse rapaz que o senhor fala, o Milton, que vai à Três 

Marias, o senhor também vai à Três Marias pra conseguir essas assinaturas? 

JOSÉ FERREIRA: Eu fui com ele, mas eu fiquei em casa. Fique lá na casa de amigos, de 

pessoas que nos acolheu lá, pra eu não aparecer, não, porque a gente era visado lá e nem sabia 

né? Porque nós era... Não tinha assim, pretensão de nada sobre poder, sobre carreira política,  

 



 
 

 

 

nada, nada. Então eu ia e fiquei lá, falei: “ó, resguardar a minha parte física”, e ele ia lá e colhia 

as assinaturas desses papeis. 

AUGUSTO RODRIGUES: O senhor vai à casa do João Gonçalves Neto? 

JOSÉ FERREIRA: É o João, é esse... Não sei se é esse que é o João Sete, é? 

AUGUSTO RODRIGUES: É. 

JOSÉ FERREIRA: É o João Sete. Na época eu quase não encontrei com o João Sete lá, quase. 

Encontrava com ele, assim, casualmente. Eu não quis ir na casa dele, que devido a hora que 

esse Colitro morreu, a gente sabia que eles tava querendo alvejar, né? Podia alvejar qualquer um 

outro da família já que tinha interesse. Então eu encontrava com ele numa... Numa venda, que 

eles chamava é venda, né? Encontrava lá naquelas encruzilhadas lá de Três Marias, e só. Num 

fui na casa dele, não. Porque, primeiro, eu podia tá correndo risco e colocá-los em risco também, 

né? Só por isso que eu evitava. Só, só. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas então aí o Flávio, o Flávio é... É cassado, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: O Flávio é cassado, essa notícia é uma notícia muito conhecida. 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: As circunstâncias em que se dá a cassação do mandato dele... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: E é solto, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Bom, e o senhor afasta dele depois que ele é solto? 

JOSÉ FERREIRA: Não, depois nós fomos encontrar... Tô precisando ir no banheiro... Aí então 

nós encontramos, já que eu vou contar a vocês. Aí, aí... 


