
 
 

 

 

AUGUSTO RODRIGUES: Agora vamos. Mas uma coisa que me escapou... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: O caso do Sinval... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: É separado do caso do Flávio ou a atuação política do Flávio leva as 

denúncias do Sinval? Ou são assuntos separados? 

JOSÉ FERREIRA: Não, o fato do... é, o Sinval deu muito apoio ao Flávio. Ia na... setor rural, e 

andava com ele no carro de propaganda, né, de companhia, mas ele nunca tomou palavra em 

nada, né, que... não tinha isso, mas é o efeito colateral da candidatura do Flávio. 

AUGUSTO RODRIGUES: Pois bem. Então o Flávio sai da prisão com uma recomendação de ir 

morar com o sogro, não é, e ele vai pra Várzea da Palma? 

JOSÉ FERREIRA: Isso, ficar lá na fazenda. 

AUGUSTO RODRIGUES: Ficar na fazenda. 

JOSÉ FERREIRA: Ele foi jugado lá em Juiz de Fora, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: Não, não sabia não. 

JOSÉ FERREIRA: É, o Flávio foi levar... o Bregon Gonçalves, né, era o advogado que o defendeu 

lá em Juiz de Fora, aí depois de várias horas que nós não... que a gente não ia lá ver julgamento 

do irmão porque, regime militar, né? Ninguém foi convidado e ninguém ia lá sem ser convidado. 

Aí houve o julgamento acompanhado pelos advogados do exército, do militar, e o Bregon 

Gonçalves, que abraçou essa causa pra defender o Flávio, né? Foi ele. E aí depois que houve 

aquelas audiências, que muitas horas que nós nem sabemos, e nem queria saber, porque o 

resultado a gente não sabia, que se fosse condenado, nós íamos mais pra baixo ainda, né? E deu 

que ele foi definitivamente liberado, essa palavra o Bregon Gonçalves exigiu que fosse colocado 

no final do julgamento, definitivamente liberado. Aí então, ele... não sei quais os meios que ele 

chegou lá em Várzea da Palma, porque ele não passou lá em casa, foi pra lá ou já foi levado pra 

lá, isso eu não sei. Aí ele ficou aí, na fazenda em Várzea da Palma, né? Fazenda lá do Amorera, 

que é o sogro dele. E aí ele fez uma experiência de... ele contava que ele ficava lá, querendo... 

preparando mais discurso, preparando mais assuntos, né, relativo ao país, né, aquela experiência 

também dele ficar detido. Aí ele toma um caminho daquele momento em diante. Mas sempre 

ficou lá em Várzea da Palma. 

AUGUSTO RODRIGUES: Uhum. 

JOSÉ FERREIRA: Sempre, sempre. 

AUGUSTO RODRIGUES: As informações que o senhor tem, ele passa pelos DOPS... 



 
 

 

 

JOSÉ FERREIRA: Isso. 

AUGUSTO RODRIGUES: Lagoa Santa... 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: E Juiz de Fora? 

JOSÉ FERREIRA: É, o que eu tenho que o Juiz de Fora foi o finalmente para o julgamento. 

Agora, do DOPS à Lagoa Santa eu acompanhei por causa do meu primo, né, o Carmo que deu 

noticia, e facilitou essa indicação que ele tava lá. Aí daí em diante a gente não tem mais, e eles 

não informavam também não, né? Mesmo se a gente quisesse saber, nada feito. É. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas eu queria que o senhor contasse um pouquinho a infância do 

Flávio. 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: A infância e até a ida dele pra... a vinda dele pra Belo Horizonte. O quê 

que tem de relevante nessa história do Flávio que leva ele, inclusive, a uma militância política... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: O quê que o senhor tem pra contar dessa fase dele? 

JOSÉ FERREIRA: Então, ele tem... ele sempre teve essa tiragem de evitar o sofrimento das 

pessoas, de público, ele tinha isso. Uma vez ele iniciou uma rádio lá em Corinto, né, ele tem... ele 

tinha vários discos que ele gravou, nem sei aonde que ele conseguia isso. E ele tinha uma rádio 

lá que funcionava no clube operário, uma associação dos operários em Corinto. Ele gostava 

dessa militância, mas assim, coisa suave, tranquilo. Mas ele denunciava, não sei como é que ele 

arrumou um jeito que ele arrumou uma colunazinha no Estado de Minas, mil novecentos e 

cinquenta e poucos. E aí ele tinha uma máquina, a Maria Fumaça, que ficava numa área pra... 

numa parte de... no ramal de Diamantina, produzindo... eu não sei se era retirando excesso de 

caloria da caldeira, né, fazia um barulhão danado. Aí ele denunciou isso, “está incomodando a 

população”, aí sim, né? Aí ia lá e ele ficava todo satisfeito, ele falou: “Opa! Chegou no Estado de 

Minas, é minha notícia. Tô virando...”, ele não me falava repórter, nem tinha esse nome, né. E aí 

ele gostava de denunciar essas coisas que fazia mal à população. Depois ali em Corinto, né... cê 

falou sobre nascimento dele em Pirapora, é Lassance, viu? Tenho pra mim que é Lassance, nós 

somos todos de Lassance. E aí então ele estudou inglês com o Frei, eu não... Frei Hipólito, era 

holandês. Ensinou-lhe inglês, né? Ensinou. E ele escutava essas rádios, tudo em inglês, e 

aprendeu, inclusive ele falou: “Ó, para você aprender inglês cê tem que pôr a colher na língua 

para sair a pronuncia boa”. O padre lá que ensinou. E esforçou e aprendeu inglês de verdade, 

mas a gente nem achava que era. Ele dava notícia que o rádio lá falava inglês pra nós, ele  



 
 

 

 

falava o quê que era e eu falava: “Será que é ou ele tá inventado?”, falava: “Sei lá, não sabemos”. 

Inglês, nada. Então ele tinha essas coisa, né? E lá em Corinto ele entrou pra jogar futebol no 

Corinto clube, se bem que ele era um perna de pau, mas foi pra lá, gostava de levantamento de 

peso, né, lá no deposito da central, lá em Corinto, que tinha aquelas rodas de... nas máquinas, 

né, pequena, grande e ele fazia aquela ginastica lá, com a turma dele lá e tal. E estudando inglês, 

gostava de estudar, e destacando assim, sabe, automaticamente dos outros, mas não tinha essa 

intenção de destacar, não, mas destacava. Fez as amizades com o professor lá, (Trecho 

Incompreensível), que era um professor de matemática excelente lá na escola técnica do 

depósito da central, e tinha umas influências lá de coisa, e ele tinha um comercio lá, um depósito 

de pães ali na... próximo da linha de ferro, quem vai de Corinto pra outro lado da cidade. Tinha 

um deposito de pão lá. E ele corria atrás dessas coisas, assim, e nunca... lá não tinha ginásio, 

não tinha nada. Depois, muito tempo, que o ginásio começou lá em Corinto, né? Mas era nessa... 

nesses contatos dele lá com as pessoas, não sei se alguém... ele tinha um tal de Zé Pertence que 

era do Rio, e que recebia o jornal, o Estado de Minas, lá na casa dele. Tinha que ir lá buscar sob 

encomenda, e ele não deixava de receber. E aí ele ficava com aquela influência, contato com 

alguém ali da época, né, querendo saber notícia. Em 1950, se não me engano, ele se ofereceu 

como voluntário pra ir pra guerra da Coreia. O Estado de Minas publicou na época, né? “Nossa! 

Ocê tá doido, sô, isso não é coisa que se faz, não. Cê não serve nem pra bucha de canhão lá” e 

tal. “Não, mas se eu for eu vou, eu... se eles me chamarem, eu vou”. Mas não foi pra frente, não, 

né? Mas ele tinha essas ideias, assim, de coisa, aí a gente tinha essa... via ele assim, né, 

procurando um caminho mais longo do que os outros. Mas sem nenhuma... sem... ele não tinha 

nem ginásio, nem estudo direito tinha não, muito esforço. Teve uma época que ele teve uma 

doença que o povo lá, o médico sabe o quê que é, doença de São Guido, cê nunca ouviu falar 

não, né? É uma coisa que fica repuxando. Mas não é, não é essa... é uma doença mesmo, 

causada por uma bactéria da época. Foi um custo pra curá-lo, né? E ele ficou assim, quase que 

condenado mesmo, viu? Chama isso mas o que é eu não sei até hoje, mas o médico sabe o quê 

que é. E ele curou-se com uma medicação do farmacêutico lá da época. Ele curou isso aí, não 

teve mais sequela nenhuma. (Trecho Incompreensível) era grave. E aí então lá vai o Flávio, 

tocando a vida dele, né, sempre. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas deixa eu voltar num outro ponto também que não ficou muito claro 

pra mim. 

 

 



 
 

 

 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Quando o senhor encontra com ele em Lagoa Santa, ele estava 

acalmando a família, né, ele tinha essa preocupação... 

JOSÉ FERREIRA: É, tinha. Ele... 

AUGUSTO RODRIGUES: De falar com a família que ele estava muito bem? 

JOSÉ FERREIRA: É. 

AUGUSTO RODRIGUES: Que todo mundo ficasse... 

JOSÉ FERREIRA: Isso. E o bem dele, que eu estava vendo, que ele estava com a mão, 

segurando a calça com a mão, que tinha com... tira a cinta  e arrebenta os botões, né, (Trecho 

Incompreensível), e descalço. Eu falei: “Que bem é esse?”, eu vi que a situação dele não estava 

boa, né? Eu olhei e tal falei: “É”. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas ele estava muito animado, né? Ele não estava pra baixo? 

JOSÉ FERREIRA: Tá. Não. Não abatia de jeito nenhum. Fora de série, de jeito nenhum. Ele 

falava: “Não, vamos tocar pra frente. Nós vamos virar essa página da história”, essas coisas dele, 

né, dos sonhos dele, mas não no sentido, assim, de atingir poder, (Trecho Incompreensível), não 

tinha nem iniciado direito (Trecho Incompreensível) as prisões, né, que aconteceram, e ele 

sempre, sempre otimista. Sempre. Demais, sonhava acordado com reportagem, poder da 

imprensa e ele... houve época que... depois que ele saiu, ele, por exemplo, ele tinha três jornais, 

né? Minas em Revista, Minas em Ação, Polícia e Ação. Falou: “Eu tenho que ganhar dinheiro com 

a polícia porque eles judiaram de mim”. E aí o quê que ele fez? Foi no comandante da época, 

pediu uma autorização pra que ele pudesse fazer reportagem da história das cidades, onde ele 

ia... que ele fosse visitar. E ele conseguiu essa autorização, né? Aí ele chegava lá e falava: “Eu tô 

aqui, autorização do coronel fulano de tal. E vim aqui trabalhar, cês tem que me dar cobertura”. 

Saía no comércio, como é que não fazia? Era... legal assim, ninguém percebia, né? Ele tinha 

autorização do coronel aqui. “Tô aqui em nome da polícia pra fazer reportagem da cidade. Se o 

senhor quiser pagar, paga, se não quiser eu faço (Trecho Incompreensível), mas eu faço 

propaganda contra”. Cê tá doido! Nunca. (Trecho Incompreensível) não vale nada, ele falava: 

“Então vou fazer uma (Trecho Incompreensível) procê. A pior loja...”, “Não, não. Peraí, sô. Opa!”. 

Gostava dessas coisas, né, então ele conseguia. E conseguiu, isso ele falou: “Tenho que 

sobreviver da polícia militar, que foi ela que me prejudicou demais, eu tenho que arrancar a minha 

vida deles, né?”, porque são pagos, né, e ali então ele fazia os trabalhos dele. Fez reportagem 

dessas cidadezinhas aí muito bem feita. Como uma coisa assim, uma coincidência, né, que lá em 

Várzea da Palma, o tempo que ele estava à toa, ele estava pensando em alguma uma coisa lá. 



 
 

 

 

Ele descobriu um depósito de papel, de imprensa, de fazer jornal, mas de primeiríssima, lá da 

Bélgica. Um depósito. Papel era com ele, né, aquelas bobinas. Mexeu, virou, ele conseguiu não 

sei quantas bobinas daquela, falou: “Agora o meu jornal sai. Eu não vou gastar muito com papel, 

que é uma das coisas caras”. E aí ele começou a fazer jornal até, por isso que ele tinha três 

jornais, por exemplo. Pra ele não tinha problema, o jornal... um papel excelente, eu não sei te 

falar a qualidade do papel, mas ele não me falava o quê que era. Então aí ele descobriu o 

caminho, foi pra Belo Horizonte, aí lá vai ele de novo com o jornal, né? Por conta dele. E aí foi, 

sempre pra frente. Inventou as condeco... o quê que é? As medalhas de honra pra fulano, ciclano. 

É um jeito, né, que se faz as coisas, né? Todo ano tinha lá as condecorações, as medalhas, 

medalha de honra ao mérito, não sei o quê, era um festão que ele fazia para as autoridades na 

época, né? Aí pronto. E eu oficializando aquele trabalho que ele estava fazendo, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas o senhor encontra ele lá em Lagoa Santa segurando as calças... 

JOSÉ FERREIRA: Isso. 

AUGUSTO RODRIGUES: Não porque ele tivesse emagrecido muito, mas porque estava sem o 

cinto. 

JOSÉ FERREIRA: Sem o cinto. 

AUGUSTO RODRIGUES: Ou ele estava debilitado fisicamente? 

JOSÉ FERREIRA: Não, não estava não. Ele estava doido pra saber notícia do quê que estava 

acontecendo lá fora, né? Ele falou: “Eu vim, tinha isso, pararam o ônibus, pediram 

documentação”, e não sei o quê tal. “E o povo, como é que está? Não sei o quê, as autoridades, 

o quê que estão falando, o quê que a polícia xinga ou deixa de xingar?”, ele que... falei: “Ah, o 

que eu escutei foi isso tudo”, “Ah!”. Ele queria saber como é que estava, né, se tinha acontecido 

morte ou alguma... tiroteio, alguma coisa. Eu falei: “Não, isso... do meu conhecimento não, né?” E 

aí houve aquelas várias invasões, o Seminário foi invadida pela polícia, né, procurando o padre... 

quem? Peraí que eu lembro o nome dele. Padre Lage, famosão. 

AUGUSTO RODRIGUES: Onde? 

JOSÉ FERREIRA: Lá no Seminário que ele ficou, padre Lage, mas ele fazia o movimento dele, 

esse era revolucionário. Luz, Dores, Abaeté, esse era duro na queda, não tinha papa na língua 

não. E ainda por cima padre, né? Aí um caso sério. Seminário acolheu ele lá, eles descobriram, 

quando foi de madrugada, que a gente estava levantando 05h30min, metralhadora, soldado, tudo 

lá ao redor. Aí o reitor foi lá: “O quê que vocês estão querendo” e tal. “Ah, tem imprensa aqui que 

está publicando jornal subversivo e tal, não sei o quê”. Ele falou: “Não, tem imprensa aí, mas os  

 



 
 

 

 

alunos ficam brincando de gráfica. Mas funcionando não tem não”. E aí depois não sei como é 

que foi que eles prenderam o padre Lage, o padre Lage não parava de falar hora nenhuma, 

contra tudo e todos. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas o Flávio não tinha nenhum sinal visível de... 

JOSÉ FERREIRA: Maus-tratos? 

AUGUSTO RODRIGUES: Maus-tratos? 

JOSÉ FERREIRA: Não. 

AUGUSTO RODRIGUES: E nem ele fez referência nenhuma? 

JOSÉ FERREIRA: Não, não fez não. Tá bem, né, porque assim que nós nos assentamos no sofá, 

ele pegou aquele pacote de papel bem amassadinho, bem dobradinho, e me cumprimentou. Eu 

cumprimentado ele, não estava sabendo, né? “Guarda, guarda. Shh!”, nessa base, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas e a Doraci, ele conhece a Doraci antes de ser prefeito, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim, sim. Muito... 

AUGUSTO RODRIGUES: Conhece a Doraci muito novo ainda, né? 

JOSÉ FERREIRA: É, novo ainda, lá em Várzea da Palma. E foi naqueles encontro lá que 

possivelmente o irmão da minha mãe, que é Tio Otávio, amigadão com essa família toda, fez com 

que... não propositalmente, né, facilitou a aproximação dele, o pessoal da (Trecho 

Incompreensível) aranha. Era... até hoje um pessoal de muita força lá em Várzea da Palma, né? 

E se conheceram lá, mas como era pra namoro, pra assumir compromisso, então estava num... 

ficava longe do alcance nosso de ver o desenrolar dessa desse romance, vamos dizer assim, né? 

Só nos vimos quando ele resolveu candidatar a prefeito de Três Marias, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: Casado já? 

JOSÉ FERREIRA: Casado já. Aí a gente via lá ele indo e vindo e... a notícia deles por boca do 

povo, né, que ele ia candidatar lá, a gente nem acreditava não, né. De fato ele candidatou-se, né, 

antes da revolução. E ganhou lá, né? 

AUGUSTO FERREIRA: Uhum. 

JOSÉ FERREIRA: Mas ele não aplicava... pra ganhar tem que ter golpes, né. Não golpe, assim, 

golpes de violência (Trecho Incompreensível). De ideologia, uma estratégia pra poder lançar 

aquela candidatura lá, ele de fora, pessoal lá tradição, tradicional, família Leal, família isso. Falei: 

“É, pode ser que não vai conseguir, mas vamos ver”. E aí ele conseguiu lá essa eleição. E ele 

falou como é que ele conseguiu, ele falou que tinha um coronel lá, considerado coronel, né, e ele 

foi lá nele e falou: “O quê que o senhor acha da minha candidatura?”, e com gravação. “Ah, cê tá  

 



 
 

 

 

novo”, isso... ele falou: “Isso eu não gravei não”, “Pois é, meu fi. Se ocê candidatar vai ser muito 

bom porque ocê vai ensinar a gente as coisas”. Isso ele gravava, depois gravava e punha pro 

povo escutar. “A voz do coronel aqui, está me aprovando, olha procês verem. Tá vendo?”. Mas 

não era assim também, ele... isso era uma falsidade, eu não vou falar ideológica, né, mas tinha a 

coisa assim. Uma apega ali naquele negócio. 

AUGUSTO RODRIGUES: O senhor conheceu o Flávio muito bem nessa fase, né, nessa... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Fase de adolescência... 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: Esse começo de carreira dele. 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: E também o senhor conheceu ele depois da cassação, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim, sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: O senhor acha que ele, que teve uma mudança na estrutura psíquica 

dele? Ele teve alteração ou o Flávio continuou o mesmo Flávio? 

JOSÉ FERREIRA: Olha, a gente... não dava pra notar alteração nele não. Porque de vez em 

quando ele tinha umas ideias, assim, que quando ele fez o sucursal do inferno, a reportagem que 

ele fez sobre Barbacena, ele foi muito visado pela família Bias Fortes, não só no nome mas 

também na realidade. E o Estado de Minas arrumou pra ele, e garantindo local, moradia, tudo no 

México pra ele ir pra lá, que ele ia até trabalhar num setor lá que era, é inglês. Ele falou: “Não, 

sô”. Um salário pra diferença do câmbio na época, né, e até hoje, ele falou: “Não. Esse povo tem 

que me engolir vivo. Eu não saio daqui, eu morro pelo meu ideal. Não vou deixar de denunciar”. 

Denunciou, cê sabe, né? O... 

AUGUSTO RODRIGUES: Manicômio. 

JOSÉ FERREIRA: Manicômio. E tirou fotografia, né, quer dizer, documentação violenta, pior do 

que o campo de concentração. Isso foi também roendo um pouco a popularidade dele nessa, a 

pessoa dele, né? Sem medo. “Nossa”, eu falei, “deixa disso. Vamos viver nessa vida aqui”, “Não. 

Eu vou morrer, mas morro nesse ideal, ninguém me afasta disso. Nem vocês, nem mamãe, nem 

ninguém. E nem Doraci”. “Então vamos ver. Eu não queria que fosse assim, mas, você está...”. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas depois que ele é cassado ele volta a trabalhar? Abandona um 

pouco esse ideal? 

 

 



 
 

 

 

JOSÉ FERREIRA: Ele abandona assim, cê quer ver? Ele... aí ele vai distrair um pouquinho com o 

jornal dele, né? Os três jornais que tinham, tá aí, um tanto aí, lá na Palma tem demais, todas as 

publicações dele. Sempre mexendo em alguma coisa que estava incomodando a sociedade. 

Sempre. E aí que ele falava assim: “Eu fui prejudicado pela polícia, eu tenho que tirar do meu 

sustento é dela”, aí arrumou essa autorização, uma, não sei quantas, e saía por aí com essa 

autorização, e com aval do Estado de Minas sem constar, né, só, falou: “Eu atrapalho vocês nisso 

aqui e tal?”, “Não, não”. Ele falou: “Vou tomar um pouco de anuncio seus e vou fazer a 

reportagem, mas não estou querendo fazer sobra e nem consigo”. Uma turma do Estado de 

Minas falou: “Então vá em frente, problema não”. Não era uma... qualquer coisa com o Estado de 

Minas não, né? 

AUGUSTO RODRIGUES: As pessoas falam muito do Flávio, é... 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Como uma pessoa reservada. Pelo menos eles falam do Flávio como 

uma pessoa, muito aberta, muito... de um relacionamento muito bom... 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas que não gostava de falar da cassação dele e da prisão dele. 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: O senhor acha que ele evitava de fato esse assunto e por que ele 

evitava esse assunto? E o quê que esse evitar poderia atrapalhar a vida dele no sentido de 

angustiá-lo? 

JOSÉ FERREIRA: Que a cassação pra ele foi uma derrota, né? Ele não acreditava numa 

cassação dessa não. E ele sabe que ele beirava perigo. Por exemplo, está um convenio lá em 

Brasília pra trazer os tratores pra fazer reforma agraria, né, lá de Brasília mesmo. Ele falou: “Isso 

não é bom, não, mas não posso deixar passar porque está na minha área, eu sou o prefeito, e eu 

que vou receber. Mas não é bom, não, mas eu vou lá”. Foi lá, teve entrevista, tal, e ele mesmo 

inventou um jornal em Brasília com o nome de quê, gente? Nome do jornal dele, já que eu 

lembro. E publicou lá em Brasília, né? E veio um tanto pra Três Marias. Então aí, né? Acho que 

era O Flagrante, coisa... é esse aí o jornal dele. Mas era dele, era como se não fosse, sabe? É 

tudo dele, ele com o Jango, com tal, tal, aquela coisa toda. Falou: “Ó, se pegar eu embarco nessa 

aqui, senão eu salto fora porque eu não estou procurando isso, isso não me interessa não”. Então 

nisso aí ele... depois de casado ele sentia que foi um fracasso dele, né, de cair nessa rede como 

se fosse um peixe, né, caiu na rede da revolução, da cassação, de tudo. Isso ele sentia, ele 

sentia envergonhado, e não derrotado. Ele falou: “Não precisava, não pensava de chegar a esse  



 
 

 

 

ponto”. Mas ele evitava sim, ele sentia, né? Porque ele sentia assim, que alguém que abordasse 

a ele podia ser aquelas quem... igual a gente fala: “Gato escaldado água fria”. Em água quente 

tem medo de água fria. Então ele achava que alguém estava provocando, alguém que estava 

fazendo um teste com ele, era mais nesse sentido. Envergonhado, meio derrotado. O medo 

daquela pessoa ter sido mandado pra falar sobre esse assunto, aí ele falou: “Não, então não falo 

não”. Mas a derrota ele não sentia isso, não, de jeito nenhum. “Eu tenho que vencer quando eu 

estou sendo derrotado”, aí não parava, né? Não parava. 

AUGUSTO RODRIGUES: O quê que é se sentir envergonhado? O quê que significou isso pra 

ele? 

JOSÉ FERREIRA: Significou que... o envergonhado que ele depositou na vida profissional dele, 

de jornal, de tudo, que antes ele fez reportagem aqui em Governador Valadares, com aquele 

capitão Pedro, Não sei se você ouviu falar, famosão. Aqui em Colatina, naquele tempo de 

bandido mesmo, ele foi lá nesse capitão, conversou com ele, mas ele andava com chapéu, 

chapeuzinho de couro de lebre, mas daqueles antigos, simples. Ele falou: “Não tem igual, mas 

uma esperteza e um conhecimento fora do comum. É o famoso capitão Pedro, de Governador 

Valadares”. Naquele tempo era pequeninho e tal, né? Prendia gente lá no Mato Grosso, saia 

daqui, falou: “Vamos lá, vamos buscar ele”, e achava e trazia. Então ele teve esse contato com 

esse homem aí ele ficava entusiasmado. “Ih, tá doido!”. Ninguém animava chegar lá, ele 

arrumava um jeito de até ir na fazenda onde esse capitão Pedro ficava. Ele achava que se... uma 

coisa doida! “Ninguém chegava, eu cheguei. Conversei com ele e vi que era um homem 

preparado pra luta, pra tudo”. Ele admirava isso. Então ele falou assim: “Aí os outros estão se 

triunfando, eu parei no meio do caminho”. Então quando ia conversar nesse assunto ele falou: 

“Não, isso aí é... quem está mexendo com isso aí é cobra mandada, eu não respondo. Por isso”. 

AUGUSTO RODRIGUES: Essa mudez do Flávio, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: O senhor está dizendo que ela se refere muito a esse receio que ele 

tinha de ser alguém infiltrado querendo descobrir alguma coisa pra prejudicá-lo, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim, sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Não que fosse uma vergonha dele de falar disso, né? 

JOSÉ FERREIRA: Não, não. Isso não era não. Ele não sentia abatido, nem nada, mas ele tinha 

receio. Não é que ele não abateu assim, o ano, a visão de futuro, a visão. Ah, não. Isso não. 

Continuou aquilo mesmo, pra valer, correndo atrás das coisas, abordando autoridades, 

abordando as pessoas, incansável. 



 
 

 

 

AUGUSTO RODRIGUES: É, usar uma expressão, um amigo dele falou que ele é indomável. 

JOSÉ FERREIRA: Pois é. Ele nesse ponto, né, ele não mudava de opinião naquelas coisas que 

eu condizia, né? Não aceitava, não. Ninguém dá... ou podia falar, mas ele não... ele também não 

tinha... pra nós ele explicava, que era irmão, né? Falou: “Não é assim, vocês estão vendo errado”, 

inclusive falou para o meu irmão lá em Corinto, falou: “Esse negócio de panificadora, esses 

negócios seus, se vocês não atualizarem vocês vão quebrar, vão ficar na miséria. Que o mundo 

está mudando e vocês estão aqui, parados”. É, inclusive ele fez um esquemazinho que meu 

irmão aplicou lá para atualizar em muita coisa, que melhorou, né, sem dúvida. A ideia e o modelo 

dele. 

AUGUSTO RODRIGUES: Mas agora a gente vai dar um pulo na história, né? 

JOSÉ FERREIRA: Sim, senhor. 

AUGUSTO RODRIGUES: E o senhor vai estar lá em 1975. 

JOSÉ FERREIRA: Uhum. 

AUGUSTO RODRIGUES: E o senhor é comunicado da morte do Flávio. 

JOSÉ FERREIRA: Sim, sim. 

AUGUSTO RODRIGUES: Como é que se passou isso? 

JOSÉ FERREIRA: Eu estava lá, agora eu estava em Arcos como pároco lá. Então a notícia saiu 

lá, a minha irmã Carmelita me procurou, falou: “Ó, parece que mataram o Flávio”. Aí tá lá na... tá 

aí no bairro aí onde ele morava, né, na... 

AUGUSTO RODRIGUES: Na serra. 

JOSÉ FERREIRA: Na Serra. “O quê que cê vai fazer?”, falei: “Ó, segura você e mamãe aí. Vem 

outra coisa, outro vendavalzinho aí. Qualquer notícia que você souber que eu morri, que eu fui 

encontrado numa coisa, que estou preso, fica fria. Enquanto você não me ver, você não acredita. 

E vou pegar o Senhor Luiz”, que era o gerente da química Barra do Piraí, lá do Estado do Rio, o 

carro dele. “Ô Senhor Luiz, estou precisando do senhor agora pro senhor ir lá levar meu irmão 

que morreu. E aí então o senhor foi escolhido, o senhor pode?”, “Vamos lá”. Aí eu fui abatido, 

pensando, aquela coisa toda, e seu Luiz vinha de vez em quando para conversar comigo, né, 

falou: “Não, talvez não morreu, talvez, não houve, ou isso aí vão... a hora que você ver que ele 

está morto aí que você vai ter que acreditar, mas antes vamos lá pra ver”. Aí eu fui. Cheguei lá eu 

encontrei... os corpos já não estavam lá mais, né, onde ele morava, que eles foram mortos lá. Aí 

dirigi para o IML, né, e tinha um conhecido lá, que trabalhava lá, amicíssimo do Flávio, Agamenon 

que ele chamava.  

 



 
 

 

 

Ele falou: “Ó, vem cá, Ferreira, vou te mostrar eles ali em cima da mesa. Não pode não, mas aqui 

agora é a nossa amizade em primeiro lugar”. Aí eu cheguei lá, vi ele morto lá naquela prancha, e 

a Doraci também. Falei: “É mesmo, tá certo. Agora vai arrumar os corpos pra depois levar para 

Várzea da Palma. Então tá certo”. Aí a família da Doraci estava lá um pouco, e também... nossa, 

não foi quase ninguém, meus irmãos... 


