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Mais uma liderança rural morre no Pará

O agricultor e líder rural Val-
demar Oliveira Barbosa, 
maranhense, 54 anos, co-

nhecido como “Piauí”, foi mor-
to a tiros na manhã de ontem, 
quando andava de bicicleta em 
via pública, no bairro São Félix, 
no núcleo Nova Marabá. Valde-
mar, que registrou ocorrência 
de ameaças de morte na Deca 
de Marabá, era casado e atual-
mente residia na Folha 06, no 
mesmo bairro onde foi morto. 
De acordo com informações de 
testemunhas, a vítima trafegava 
pela rua pela manhã, quando 
dois homens, em uma motoci-
cleta, usando capacetes escuros, 
mandaram a vítima descer da 
bicicleta e atiraram à altura do 
rosto e pescoço de Valdemar, 
que teve morte instantânea. 

Segundo pessoas próximas 
a liderança rural, Piauí não per-
deu o contato com as famílias e 
ameaçava voltar a ocupar nova-
mente a propriedade. A Fazen-
da Califórnia está localizada a 
15 km de Jacundá e além de 
pecuária desenvolve atividade 
de carvoaria. De acordo com 
informações fornecidas pela 
Comissão Pastoral da Terra 
(CPT), pistoleiros teriam sido 
contratados pelo dono da fa-
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Valdemar Oliveira
Barbosa, o Piauí,
foi assassinado a
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Crime de Marabá ganha repercussão nos principais sites de notícias
Os principais sites de agên-

cias de notícias do Brasil divul-
garam ontem, com destaque, o 
assassinato do agricultor Valde-
mar Oliveira Barbosa. A Agên-
cia Folha, no UOL, classificou a 
vítima como “lider camponês”. 
O G1, portal de notícias da Rede 
Globo, lembrou que o crime de 
ontem acontece três meses após 
a morte do casal de extrativistas 
José Cláudio Ribeiro da Silva e 
Maria do Espírito Santo, ocorri-
da em maio deste ano. “Até ago-
ra, nenhum dos responsáveis 
pelas seis mortes foi preso”, in-
formou a Folha. Todos os sites 
se basearam nas informações 
repassadas pela Comissão Pas-
toral da Terra (CPT) de Marabá.

A onda de mortes no sudeste 
do Pará começou em 24 de maio, 
quando o casal de extrativistas 
José Cláudio Ribeiro da Silva e 
Maria do Espírito Santo da Silva 
foram mortos a tiros em uma 
emboscada, lembrou a Folha.

Somente em 28 de julho, 
mais de dois meses após o cri-
me, o juiz Murilo Lemos Simão, 

da Comarca de Marabá, pediu 
a prisão preventiva de José 
Rodrigues Moreira - suspeito 
de ser o mandante do crime 
-, Lindonjonson Silva Rocha e 
Alberto Lopes do Nascimento, 
que teriam sido os autores dos 
disparos que mataram o casal.

A Polícia Civil concluiu o in-
quérito em de 10 julho. Antes, 
o mesmo juiz negou em duas 
ocasiões os pedidos de prisão 
feitos pela Polícia Civil, que 
tinham parecer favorável do 
Ministério Público, alegando 
falta de provas. Para a CPT, a 
postura do juiz facilitou a fuga 
dos criminosos. Até agora ne-
nhum dos três foi preso.

Alguns dias após a morte 
dos extrativistas, o lavrador Ere-
milton Pereira dos Santos, 25, 
que morava no mesmo assenta-
mento do casal, foi encontrado 
morto. No dia 1º de junho, um 
lavrador de 33 anos foi assassi-
nado em Eldorado dos Carajás.

Inicialmente, a polícia afir-
mou que não havia relação en-
tre as mortes, mas depois disse 

pela Delegacia de Conflitos 
Agrários de Marabá (Deca). A 
principal suspeita é de que o 
crime seja motivado pela ocu-
pação da área do complexo da 
fazenda Califórnia, situada na 
zona rural de Jacundá, cidade 
próxima à Marabá. Piauí era 
líder do acampamento de tra-
balhadores rurais denomina-
do “Califórnia”, mesmo nome 
da fazenda em que estão as-
sentados, de propriedade de 
Vicente Correa, contra quem 
a vítima já havia registrado 
denúncia de ameaça à Deca, 
em maio deste ano.

De acordo com o delegado 
Alberto Teixeira, superinten-
dente regional da Polícia Civil 
do Sudeste do Pará, o homicí-
dio ocorreu por volta de 10 ho-
ras. Testemunhas relataram 
que a vítima chegava sozinha 
ao balneário, quando foi abor-
dada pelos criminosos. Um 
deles chegou a descer da moto 
e mandou a vítima parar a bi-
cicleta. Em seguida, efetuou os 
disparos, fugindo com o com-
parsa em seguida.

A Polícia Civil acionou o 
Centro de Perícias Científicas 
Renato Chaves de Marabá para 
fazer a perícia de local de cri-
me e a remoção do corpo para 
exame de necropsia. O laudo 
apontará quantos tiros foram 
disparados e que tipo de arma 
e calibre foram usados no cri-
me. O delegado José Humber-
to de Melo Junior, titular da 
Deca, preside as investigações. 
Uma testemunha já foi ouvida 
para prestar informações so-
bre o homicídio.

CPT diz que Barbosa liderou grupo de famílias que acampou em fazenda 
Segundo João Batista Afon-

so, advogado da CPT, Barbosa 
coordenou um grupo de fa-
mílias que ocupou a fazenda 
Califórnia, em Jacundá (PA), 
há um ano. No fim de 2010, o 
grupo foi retirado do local em 
uma ação da Polícia Militar. De 
acordo com a pastoral, o sin-
dicalista pretendia retomar a 
ocupação da fazenda.

A morte do sindicalista 
ocorreu, também, um dia após 
a Força Nacional anunciar que 
reforçou a segurança no assen-
tamento Praialta Piranheira, 
em Nova Ipixuna.

Segundo a pastoral, ape-
nas o assassinato do casal de 
extrativistas José Cláudio da 
Silva e Maria do Espírito Santo, 
ocorrido em uma embosca-
da em Nova Ipixuna (PA) foi 
parcialmente investigado. De 
acordo com Batista, ninguém 
foi preso por envolvimento nos 
crimes. “O comportamento da 
Polícia Civil do Pará tem sido 
de investigar as vítimas e não 
os responsáveis pelas mortes, 
quando se trata de crimes no 
campo”, disse o advogado.

Ainda segundo a pastoral, 

150 famílias organizadas pelo 
Movimento dos Trabalhadores 
Rurais Sem Terra (MST/PA) fo-
ram despejadasda Fazenda No-
va Era, em Eldorado dos Carajás 
(PA), na noite da quarta-feira (24), 
pela Polícia Militar. O grupo esta-
va na área desde terça-feira (23).

Segundo o documento, a 
polícia teria chegado ao local 
acompanhada de grande nú-
mero de fazendeiros e, sem 
estabelecer diálogo com as fa-
mílias acampadas, deu ordens 
para que todas as famílias se 
retirassem em 30 minutos da 
propriedade. De acordo o MST, 
se houvesse ordem judicial, a 
constituição estabelece que, 
o cumprimento teria que ser 
cumprido durante o dia.

OUTROS ATENTADOS

Familiares do casal de ex-
trativistas José Cláudio e Maria, 
mortos em emboscada em 24 
de maio deste ano, relataram 
ter sofrido um novo atentado a 
tiros, na madrugada da última 
quinta-feira (18), em Nova Ipi-
xuna. O ataque, desta vez, dei-
xou ferido um dos cachorros 

zenda para impedir uma nova 
ocupação do imóvel. “O assas-
sinato de Piauí pode ter ligação 
com a tentativa de reocupação 
da fazenda”, disse José Batista 
Afonso, advogado da CPT. 

Até o final da tarde de on-
tem, a polícia não tinha qual-
quer informação sobre a autoria 
do crime. Após o assassinato 
dos extrativistas José Cláudio 
e Maria do Espírito Santo, esse 

é o quarto trabalhador assassi-
nado, somente no Pará, do mês 
de maio até agora. Há fortes in-
dícios de que os crimes tenham 

sido cometidos por motivação 
agrária, ou seja, disputa pela 
terra. Nenhum suspeito de en-
volvimento nos seis crimes foi 
preso até o momento.

INVESTIGAÇÕES

Ontem à tarde, a assessoria 
de imprensa da Polícia Civil do 
Pará divulgou que as investiga-
ções sobre a morte do agricul-

tor Valdemar Barbosa Oliveira 
já foram iniciadas. A polícia in-
formou que Piauí foi abordado 
por dois homens em uma moto 
quando chegava de bicicleta em 
um balneário conhecido por 
“Geladinho”. Usando capacetes, 
os criminosos mandaram a ví-
tima descer da bicicleta e atira-
ram à altura do rosto e pescoço 
de Valdemar.

O inquérito será presidido 
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Casal de extrativistas Maria e João Cláudio foi morto em Nova Ipixuna, em maio

que a sequência de assassinatos 
seria uma estratégia dos respon-
sáveis pelos crimes para atrapa-
lhar a investigação policial.

TROPAS

Para conter a onda de violên-
cia, o governo federal decidiu 
enviar a Força Nacional de Segu-
rança, além do Exército e Polícia 
Federal, para o sudeste do Pará 
e para o oeste de Rondônia, on-
de Adelino Ramos, liderança do 
Movimento Camponês Corum-
biara (MCC), foi assassinado en-
quanto vendia verduras em Vis-
ta Alegre do Abunã, distrito de 
Porto Velho (RO), em 27 de maio 
--na época, o principal suspeito 
pelo crime foi preso.

Na véspera da chegada das 
tropas, em 9 de junho, o cam-
ponês Obede Loyla Souza, 31, 
foi morto no acampamento 
Esperança, em Pacajá (PA). Os 
responsáveis pelos crimes de 
Carajás, Pacajá e pela terceira 
morte em Nova Ipixuna ainda 
não foram localizados.
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Advogado da CPT,  João Batista Afonso, critiou a falta de segurança na região 

para seus estados de origem. 
Após o ataque, eles ficaram 
sob proteção da Força Nacional. 
Em julho, a Defensoria Pública 
do Pará informou que os tra-
balhadores rurais, que focam 
colocados em um programa de 
proteção à pessoa, optaram por 
sair do Pará porque achavam 
que estariam mais seguros em 
suas cidades natais.

Um levantamento feito pela 
CPT sobre a violência no campo 
no Brasil apontou que cerca de 
8% dos casos de assassinatos 
ocorridos desde 1985 devido 
a conflitos agrários foram jul-
gados pelo menos em primeira 
instância até abril deste ano.

Os 1.186 casos monitorados 
pela organização, com 1.580 ví-
timas, resultaram em 94 con-
denações pelo menos de pri-
meira instância até abril, sendo 
21 de réus acusados de serem 
os mandantes e 73 de serem os 
executores dos homicídios.

Os foram contabilizados com 
base em informações de fontes 
diversas obtidas pela CPT, co-
mo relatos e notas da imprensa. 
Muitas das mortes sequer resul-
taram em inquéritos.

da família, que vivia em uma 
fazenda vizinha da de onde 
morava o casal morto.

Em outro caso de violência 
na região, duas famílias de agri-
cultores que estavam sobre pro-

teção policial desde que escapa-
ram de um tocaia em 18 de ju-
nho, em Nova Ipixuna, voltaram 

Polícia abriu 
inquérito para 
apurar se a morte
foi motivada por
disputa de terra


