A ocupação de Caconde
DESOCUPADA Caconde p elo s paulista s, o inim igo levou ainda algum tempo
a esp reitar, em silêncio, a terra que daí a pou co seria conquistada.
Tudo monótono, desenxab ido, sensabor, ainda se fazia ouvir, sem que,
entretanto, tivesse respo sta.
Caconde, nesse instante agudo de sua existência, era um “vale de lágrim as”,
um tumulo de aflições, em que todo um povo honrado jazia im olado na sua soberania.
Para mais de um século viveu á sombra da liberdade, sem nunca ter provado o
sacrifício qu e aca rreta uma ocupação militar.
Manifestaçõ es do s fado s, do destino que, á s vezes, é cruel.
Particula ridades im prevista s e especialíssim as, que g ravitam em torno de
acontecim entos que jam ais pod eriam obscurecer a lu z da realidade, dão origem , m uitas
vezes, a desilusões que assaltam e conturbam o esp írito do hom em , sem que, todavia,
prom ovam a falência de sua von tade.
Foi num ambiente de natureza tal que os ditatoria is ocuparam esta cidade, que
havia caído, mas de pé.
A ocupação teve início ás 11 ho ras, mais ou m enos.
Entra na cidade, primeiram ente o Tte. Lindolfo, comandando um a patrulha de 4
soldados. En trou pela estrada que fica á direita da Capela de Nossa S enhora
Aparecida.
Á rua Camacans é logo efetuada a prisão de 7 soldados paulista s com andados
pelo Tte. Plínio Amaral, redator do “Co rreio do Povo”, d e Campinas.
Esses bravo s d efen sores de Caconde vieram a cair prision eiros, visto terem
retardado o abandono de sua trinch eira. Fo ram aprisionado s e mandados para a
Capital Federal, onde p erm aneceram até o fim das hostilidades.
Ao se defron tarem os soldados da Ditadura com os de São Paulo, um deles,
quando passa va busca no Tte. Plínio Amaral, disse ao Tte. Lindolfo:
--- Tenen te, este tam bém é um Tenente!
--- Oh! um colega! Então terem os caça gro ssa, respondeu o oficial d itato ria l.
A seguir, a mesma patrulha invaso ra deu voz de prisão a dois civis que
perm aneciam pacatamente á esquina da residência de Primo Barboni.

Tratava- se de Francisco Liu zi e Gilberto Biondi, dois cavalh eiros conceituados
nesta localidade.
Preso s, foram intim ados a indicar as sedes da p refeitu ra municipal, das
coleto ria s, da cadeia, do telefone, do g rupo escola r, do telég rafo, a ssim com o os
logares onde ha veria ga zolina, etc.
Lembro-me ainda de um soldado fren ético e mondongo que foi ter á casa do
José Tom az Lelis para exig ir-lhe ga zolina.
Como o José lh e respond esse qu e não tinha, foi intim ado a comparecer á
presença do Cap itão que estava a chegar para da r-lhe as devida s exp lica ções.
Depois, o repicar do s sinos no alto do cam panário...
O sino, disse-o a lguém , “solta o grito de ala rm a nas horas de p erigo, canta
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festivamente nos dia s de alegria, chora e lamenta nas hora s de lu to e tristeza ” .
Nesse momento suprem o da existência de Caconde a vo z do s sino s nada mais
era que um a advertên cia ao s ditato riais ung ida ao sentimento de tristeza desta
população inteira.
O gro sso das tropas e seu comandante entraram, então, a seguir.
Quase todos mineiro s. Eram , m uitos deles, da Força Pública do visinho Estado.
Comandava-os o Cap itão Vicente Ju stin iano de Faria. Oficial ga rbo so e
m oderado.
O cidadão Pascoal Ma zzili Neto, antigo e honrado coletor estadoal deste
m unicípio, foi intimado pelo Cap. Faria a fazer-lhe a entrega do saldo existente na sua
repa rtição – cerca da 250$000 – assim como a conserva r-se detido, aqui, sob pala vra,
sem, entretanto, alçada para exercer suas funções.
O prédio da sede da prefeitu ra foi encontrado fechado. Não quizeram arrom balo.
Na coletoria fed era l, graça s á habilidades do exator, que é m ineiro, tudo correu
ás mil maravilhas.
No telégrafo nacional nada foi encontrado, pois, o respetivo apa relho havia
sido carregado pelas forças pau lista s.
O telefone que estava rad icalmente inu tilisado foi restau rado á s p ressas,
fazendo- se a s ligações indisp ensáveis para Minas.
No co rreio, nada de novo.
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Citação d a “ Poliantéia” do Co mendado r José U mbelino Fern andes Júnior, do Jorn al “ A Sentinela”,
edição especial d e d ezembro d e 1924 .

O aquartelamento das forças do cap. Fa ria teve loga r no ed ifício do grupo
escolar.
Em virtude de ter sido Cacond e ocupada, os comerciantes e a s famílias,
conserva ram , dias a fio, os seu s estabelecim entos e residências com pletam ente
fechados.
Caconde havia emudecido a sua atividade.
Protesto de uma profunda magua que dominava todos os corações da g ente
caconden se.
Quase todos os so ldados que com punham a 1.ª coluna do Cap. Faria eram
irregulares, e pou cos os que não eram de cor e de extravagante catadura.
Quem conhecera os soldado s paulistas – flores da civilisação – e depois se vira,
de súbito, cercado po r hom ens assim , naturalm ente teria de ficar apreen sivo,
preocupado, desconfiado.
E daí o motivo porque muitas fam ílias se retiraram para sítio s a fastados da
cidade.
Entretanto, seja- se sincero. Se se não reg istra ram aqui cenas degradantes ou
repugnantes é porque á frente dos soldados estava um militar de conduta m oral
apreciável.
O Cap. Fa ria, diga-se de passagem , soube agir á altura dos verdad eiros
princípio s da humanidade e moralidade, garantindo vida s e prop riedad es, a ssim como
o respeito ás fam ílias.
Daí o viverem os seus soldados rigo rosamente refreiados.
E teria de ser assim, visto que g rande era o número do s irregula res.
O Cap. Faria, com tal pro ceder, hon rou a fa rda que envergava, criando em
Caconde, como dantes, um ambiente de ab soluta segu rança e tranqüilidade.
Ainda assim , rigor á solta, vá rio s in ciden tes fo ram registados, aqui e acolá,
tendo sido os seu s p rom otores d evidam ente punido s.
Para exercer, resp etivamente, as funções de prefeito municipal e d elegado
m ilitar, durante o período de ocupação, o com andante Faria nomeou os cidadãos José
Sebastião de Sou sa e Tte. Moa cir Bueno, que logo assum iram o exercício dos seus
cargo s.
Ambas essas auto ridades tem sua resid ência em Muzambinho.
No d ia 27 de Agosto o Cap. Faria assinou e fez distribui n esta cidade o segu inte
boletim:

“AO POVO. –

O com ando das forças mineira s em ocupação desta

cidade saberá m anter a o rdem , podendo as fam ílias, sem receio, reto rnar aos seus
hábitos norm ais de vida, porquanto terão todo o respeito e acatam ento por parte da
tropa aqui acantonada. Ou tro sim , pede ás autoridades e funcionários públicos que
assum am o exercício do s seus cargos, para o que terão todas as garantias n ecessárias.
A Força Pública mineira, ocupando esta parte do território paulista, não teve em vista
nenhum intuito d e ho stilisar o culto e operoso povo de São Pau lo, m as apenas cum prir
ordem , pois essa milícia se tem colocado sempre ao lado do seu suprem o chefe, que é o
presiden te de Mina s. Para melhor manter a ordem e assegurar a boa m archa de todos
os serviço s durante o p eríodo de ocupação, nom eio para o ca rgo de in terventor do
m unicípio o Dr. José Sebastião de Sousa e delegado m ilitar o Tte. Moacir Bu eno”.

Do “Correio da Manhã
TELEGRAM AS...

RETI FI CAÇÕES
(***) – Belo Ho rizonte, 27 (do correspondente) – Info rm a o Sr. Francisco
Lessa, prefeito de Guaxupé, em telegrama proced ente dessa cidade, á s 16 horas:
“Acaba de ch egar a notícia de que o cap. Fa ria ocupou Caconde, fazendo 10
prisioneiros, do s quais um tenente. Não tivem os baixas. Na frente d e Mora is Sales, os
paulistas ten taram contra-ataque que foi rechassado pelo pelo tão do tenente Levindo
Minaranda, da “Companhia Laurentino”. Ainda desta vez traziam a bandeira branca,
içada num caminhão, á vanguarda, o qual se acha em nosso poder. Deixaram, tam bém ,
dois

ferido s graves, que foram

aqui socorridos. Foram

apreend idas duas

m etralhadora s pesadas e m uita munição. Saudações. (a) Francisco Lessa, prefeito”.
(***) O núm ero de prisioneiro s é 7 e não 10. Houve baixa s, porque logo no
início do ataque a Cacond e foi feito prisioneiro um soldado ditatorial que foi enviado,
depois, pa ra São Pau lo.

(***) – Belo Horizonte, 27 (do correspondente) – Foram nomeados os Srs.
Moacir Bueno, delegado de polícia, e João Pinto, secretá rio da p refeitura de Caconde.
O com andante da tropa mineira, no setor de Gua xupé, nomeou prefeito de Caconde, no
Estado d e São Paulo, o d r. José Sebastião de Sou sa.
(***) Belo ho rizonte – 28 (do correspond ente) – De Guaxupé, ás 10 hora s do
dia 27, o m ajor João Lem os tran sm itiu o seguinte teleg rama urgente: “As tropas
paulistas batidas em Morais Sales, ao retirar-se, pa ssaram pela fazenda do dr. Luis
Pereira de Toledo, p refeito de Tapiratiba”.
(***) Na fazenda do dr. Lu is verificaram -se depredações de toda sorte, cujos
preju ízos atingiram algumas dezenas de conto s de réis. E consta qu e tais dep redações
não foram dos paulistas...
-----------------------------(***) Belo Horizonte, 28 (do corresponden te) – Com unica o dr. Licurgo Leite:
“Muzambinho, 27. Dr. Gu stavo Capan em a. Em adiamento ás info rmações anteriores,
relativas á tomada de Caconde, é de justiça resaltar a a tuação eficinete do 16.º B. I.,
desta cando-se o ardoroso esp írito combativo do grupo de voluntá rio s da cidad e de
Campanha, conduzido s pelo sr. José M essias presente a toda a luta, sendo dos
primeiro s a pisa a cidad e paulista. (a) – José Januário de Magalhães, prefeito”.
(***) Este despacho vem confirm ar o que d isse an terio rm ente, isto é, que a
m aior parte das tropas m ineiras constituia-se de soldado s irregulares.
___________________
(***) Belo Horizon te, 30 (do co rrespondente) – O Sr. Gustavo Capan ema,
Secretário do Interior, recebeu do m ajor João Lem os o seguinte teleg ram a:
“Gua xupé, 29 – Tenho o pra zer de com unicar qu e Tapiratiba foi ocupada á s 17
horas de hoje pela s no ssas tropas, tendo o s paulistas se retirado sem com bate, na
direção de I taiquara. En contramos a cidade em ordem, mas despo voada. Aproveito o
ensejo dessa nossa vitória, para mandarmos nossa s respeitosa s saudações”.

(***) Tapiratiba não estava d espo voada. Ap enas a lgum as fam ílias tinham-se
retirado.
Os paulistas abandonaram-na no m esm o dia em que se retira ram de Cacond e.
__________________________
(***) Belo Horizon te, 30 (do correspondente) – “Continua com pleno êxito a
ofensiva da brigada Am aral dentro do territó rio paulista. O major João Lemos ocupou
Itaiquara, depois de um com bate de 4 horas”.
(***) É verdade. E depois de um com bate de 4 horas os paulista s se retira ram
sem nenhum a perda, para São José do Rio Pa rdo. Nesse ataque os dita toriais tiveram
numerosas baixas.
Cessa aqui, quanto a este setor, a ofensiva do s telegramas, porquanto a o fen siva
dos soldado s da Ditadu ra tam bém se houvera estacado de vez, não indo além da
lendária ponte Limoeiro. Daí para ad iante, o declínio, o fraca sso, po r completo, das
tropa s do Major Lem os.
____________________

São Roque mutilado
A
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MATRIZ local – casarão remoto, quasi secula r , rusticam ente vestida – que

se ergue no dorso da cidade como atestado eloqüente da tradição e da fé deste povo, - é
um relicário histórico do passado, onde, em verdade, á lu z da crença e em silencio
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“ quasi secular” – A Igreja Matriz h avia sido reformad a para o Centenário de Caconde em dezemb ro de
1924, sendo sua estrutura modificada. Portanto, na data do ocorrido (1933) faziam apenas nove anos desta
reforma. Segundo pesquisas no Livro Tombo da Paróqui a, encont ramos indícios de início de uma reforma
em meados de 1935 e 1936 , a qual dev e ter sido concluída total ment e em 8 de dezembro de 1939, co m a
inauguração das du as novas torres arredondad as.

simbolicamente exp ressivo, se refazem consciências desalentadas, m uitas vezes
refalseadas por cap richosa s e b iza rras em oções ocultas.
É ali que toda s as amarguras humanas se suavisam para dar logar á
crista lisação do s sentim entos interiores que o m istério da religião soberanisa como
índice da felicidade dos hom ens.
A ladainha do s sinos concita os crentes a o rar e a meditar, d iariamente, naquele
silencio p rofundamente místico, em que Deus é evo cado em preces que o s corações
aquecem e as alm as acalen tam.

Há, no interior da igreja de Caconde, os símbolos da santidade. E entre tantos
que a en riqu ecem , lá está o de São Roque, - bu sto sereno e austero de um solitário que
teve existência selvagem , - e que foi vitimado pelas balas que com bateram São Paulo.
Dos p rojetis da Ditadura qu e alvejaram a Matriz du rante o tiroteio, um deles,
perfu rando uma das janelas do frontisp ício, foi atingir o vitra l do nicho de São Roque,
decepando-lh e, ali, o braço d ireito.
E o estilhaço do projétil aludido lá ficou, ao pé do Santo, para eternisar, com
eloqüência, á passagem dos tem pos e das gerações o g rau de civilisação do s homens.

Ocupada Caconde p ela s tropa s inimigas, muitos so ldados foram ter á ig reja,
onde, então, presen cia ram , boquiabertos, aquele quadro que sacrilegamente haviam
emoldurado.
Im pressionados e arrep endido s, pois eram crentes tam bém, os soldado s da
Ditadura não puderam ocultar sua ind ignação e reprova ção contra tamanho atentado.
São Roque, quando nas selvas, teve um a chaga profunda que se cicatrisou, aos
poucos, g raça s ao conta to da língua do seu cãosito in sepa rável.
Porém , a chaga que se lhe abriu agora é mais profunda, mais dolorida ainda e
há de sangrar eternam ente, em sinal de protesto contra a humana civilisação, que
ainda, em parte, é feita d e heresias.
São Roque, eterno e infinito, acom panha também São Paulo na sua dor im ensa
e, num gesto de revid e santificado, exclam a, m ercê d e Deus: “Filho s de Pira tininga; as
tuas chagas pod erão verter, ao s bo rbotões todo o teu sangue. Ma s, á sua tona, flutuará,
insubmersível, até cristalisa r-se um dia em realidade o teu grandio so Ideal, que é filho
da tua honra e da tua cultura. Neste instante agudo da tua existência tens tédio na
alma, porém , mais forte que a tua alma é a tua consciência. Segu e-lhe, pois, os ditames
e triunfa rás”.
___________________

Abrigo a soldados paulistas
A PÓS terem -se retirado as tropa s da Lei pa ra São José do Rio Pardo, vários
soldados paulistas, p rem idos pelas con tingên cias difíceis que a situação lhes esbo çara,
nenhuma outra resolução poderiam ter tom ado a não ser a de que aqui
perm anecessem, até que ulteriores p rovidência s fo ssem postas em prática, em seu
beneficio.
Por isso, certas fam ílias, com carinho indizível, não vacila ram em dar abrigo,
sob toda a ga rantia po ssível, áqueles que haviam lutado heroicamente por Ca conde e
que a so rte não p erm itiu tivessem acom panhado os seus irmãos de lutas e ideais.
- Em casa de d. Ida Mates ficaram abrigados o sa rgen to Ernesto Zinck,
Teobaldo Eu stáquio, Alno ldo Schlicht, Anton io Feliciano Vieira da Rocha e Miguel
Bianqui.

- Em casa do Mário Co sta ficou o sarg ento Marcolino José de Oliveira, do 3.º
Batalhão da Força Pública.
- Na casa do Dib João, o voluntário de Marilia, José Bernardino.
- Na ca sa do Jose Fraissat de Alm eida, coleto r federal, ficou abrigado o
sargento Celso, do Batalhão “Francisco Glicério ”, que aqui permaneceu até o dia em
que, de novo, vo ltaram a Caconde a s tropas do Cap. Pinheiro.
- Em casa do Artur Bab rboni ficou o cabo Marcolino.
- Na do resp eitá vel ancião José Borges ficaram dois. Entre eles, o cabo José
Pern et.
- Em casa do Virgilio Guim arães 1, na do Teodoro Evangelista Ca rdoso 1, na
do Justo Vicente Ferreira 1 e na residên cia pa roquial, pelo padre Aires, 3.
Entretanto, todos estes soldado s – exceção feita ao Sa rgento Celso (!!!) – não se
sentindo bem aqui, - am biente formado de forças inimigas, - m au grado o con forto e
proteção que lhes d isp ensa vam as famílias, foram , aos poucos, guiado s e
encam inhados, sob d isfarce, pa ra São José do Rio Pardo, pela estrada que, á direita do
cemitério local, conduz á Bo caina e cujo a cesso de ir e vir, sair e entrar, a negligencia
das tropas o cupantes evitou fosse im pedido.
Essa estrada, m ercê da Providên cia, to rnou-se notável e mem orável porque
serviu, estrategicam ente, ao povo de Caconde que, a ssim , todos os dias, recebia
correspondência e inform ações de fonte paulista, incumbindo-se dessa ta refa
arriscadíssim a várias p essoas abnegada s da s quais podem ser d estacadas o Justo
Vicen te Ferreira, o Deo clid es Marçal e o José Tigani.
---------------------------

Ex ibições, fatos, nobresa...
DURANT E a o cupação vá rios fato s comesinhos, é verdade, po rém , vexatórios
aos brio s do povo desta terra, foram praticados por soldados que não conheciam os
m ais elem entares princíp ios de costum es so ciais.
Ética, é cousa que m uitos deles jam ais con sideraram objeto de suas cog itaçõ es.

Uns, por am bição, outros por hum ilhação, outro s ainda, po r pilheria, viviam
constantemente a m atar o tem po, andando á matroca, valendo- se disso, para então,
praticar a tos e gesto s acentuadamente deslouvaveis.
XXXXXXXXXXXXXXXX
O primeiro gesto dessa natureza, levado a efeito por alguns soldado s, culm inou
na destruição da taboleta que estava po stada á esquina do préd io em que reside
Antonini Luis, taboleta essa que anunciava e indicava ao s in teressado s a lo calisação do
“Hotel Paulista ”.
Tratava- se, no caso, de um a represália. É que o prop rietário do Hotel Paulista
não quis, um a vez siquer, ab rir-lhes as portas, po r motivo de inoportunidade.
XXXXXXXXXXXXXXXX
- Ás 17 horas do d ia 26 d e Agosto descia do grupo esco lar um pelotão sob o
comando de um cabo. Rumou para o Hotel paulista, onde a “bóia” o esp era va.
Ao chega r esse pelotão em frente ao Hotel, algun s do s so ldados, fixando os seus
olhares num grupo de curiosos qu e esta va po stado á esquina de baixo, vociferou: “que
cara tão feia têm estes paulistas”.
Na m esm a ocasião um negraço, atirando ao chão o kép i exclam a: -- “Eu hoje
sou o juiz de direito daqui. Am anhã não sei o que será de m im”. E volvendo-se pa ra o
hoteleiro: -- “quero o rancho dobrado, sendo 2 kg de carn e e 1 de jabá”.
XXXXXXXXXXXXXXXXX
Um outro soldado, a seguir exige ran cho separado. Não sendo atendido pelo
hoteleiro, que o mandou para o páteo, onde os seus com panheiros se estavam a reunir
para a refeição, dum salto atingiu o m eio da rua e ameaçou terras e m ares, alegando
que possuía dinh eiro e, portanto, não n ecessita va de obséquio s.
Esse soldado, que também era preto, quis, a todo tran se, levar do Hotel uma
refeiçãosita para sua crioulinha que, dizem , havia trazido em sua companhia de
Muzambinho e que alhures aqu i se encontrava.
Está claro que o “valiente” em nenhum a de suas exigências poude ser atend ido.

XXXXXXXXXXXXXX
--- Em 30 de Agosto, registou- se um inciden te g rave, verificando á porta do
Hotel Brasil.
Como era hábito, algun s popu lares, por cu rio sidade, reuniam -se, todos os d ias,
ao anoitecer, no prédio em que está situada a padaria e confeitaria do Mário Co sta.
Alguns chegavam m esm o a sentar- se no s degraus das soleiras da s po rta s.
Em frente, o Hotel paulista, que, durante o período da ocupação deu abrigo á
oficia lidade d itatoria l.
Nesse dia lá estava o 2.º Tte. Homero Matos. Oficial de estatu ra mediana, prosélito, certam ente, da esco la que prega a vio lência – quasi todos os hom ens
pequenos são assim – sofrem de nervopatia – não trep idou em vir á rua, de revo lver em
punho, e, exabrutam ente, dispersa r o pacato grupo de paisanos indefensáveis que se
postava á po rta da pada ria.
--- “Não adm ito rodinha s. Rareim , rareim ”, bradou, encolerisado, o “valente”
oficia l.
É bem de ver que, toda s a s pessoas, um a a um a, foram, intimidadas assim ,
procu rando o caminho de suas casas.
Entretanto, o irrefletido gesto do Tte. Homero foi acremente reprovado pelos
seus com panheiros de a rmas, chegando m esm o alguns a declara rem que esse official,
naquele instante tão “valente” havia dado prova s de fraqueza logo no inicio do
tiroteio, pois, não vacilou em dar parte de doente. Abandonou o seu pelotão e baixou
ao hospital de Muzam binho, aqui aportando só depois que teve conhecim ento da
ocupação da cidade pela s tropa s do Cap. Faria.
Ca so palpável, portanto, de gosamania...
XXXXXXXXXXX
---- Certo s soldado s, condu zindo- se com deselegância moral, afrontavam as
famílias locais com os seu s d eboches, isto é, fa zendo- se companheiros de m ulheres
decaídas, com elas divagavam, jornadeavam pelas rua s e pelas pra ças, á luz
m erediana, sem que, entretanto, o delegado m ilita r, ao m enos com relação ás m ulheres,
uma providencia rep ressiva tivesse ordenado.

Abuso inqua lificável, muito fácil de co rrigir, se quizessem ...
XXXXXXXXXXX
--- Estava a s tropa s prontas pa ra a partida em direção á ponte do Limoeiro,
sobre o rio Pardo, que dá acesso pa ra São Jo sé do Rio Pa rdo.
Um soldado, desejando “m olhar” a guéla, desceu á toda e foi ter á confeitaria
Toscana, do Alfredo Néri.
Ali, pediu um “trago” ao Zequinha. Não foi servido po rque não existia mais
aguardente.
Zangou-se o ditatorial, po r isso. E ofendendo a dignidad e do jovem e distinto
caconden se, saltou á rua, em punhou o fuzil e m anobrou-o com objetivos sanguinários.
As bala s caíram ao chão. Apanhando-as, resolveu o soldado “valente”
recon sid erar o ato, tomando o rum o do grupo escolar.
A par da s atitudes tais, surg em, quasi sempre, gestos de nobresa.
Dois soldado s que gua rneciam o centro telefônico, cientes do fato qu e se
desen rola ra, foram ter á Confeitaria Toscana e ali pediram explica ções, afim de que o
turbulento fo sse castigado.
E o foi, im placavelm ente.
Presencia ram a cena que acima vai narrada o Dr. Mariano Boreli, o Juca
Co sta, o Alcid es Vasconcelos e outros.
XXXXXXXXXXXXX
--- A princip io, durante um período de 10 dias m ais ou m enos, os comerciantes
não quizeram abrir o s seus estabelecim entos, receioso s de violência s.
Entretanto, dada s as condições de garan tia que o comandante das tropas e o
prefeito lhes ofereceram , deliberaram todos a abrir, d e novo, as sua s ca sas com ercia is.
Tudo correu, então, com o se havia a ssegurado, sem incidente algum.
XXXXXXXXXXXXXXX
--- No seio da tropa havia grande num ero de soldados que eram partidários de
Artur Berna rdes, não sendo poucas as vezes em que vieram á baila discu ssões

acalorada s acerca da personalidade do g rande político mineiro, hoje um a das mais
expressivas figu ras d e Estado que o Bra sil contem pla com orgulho.
Foi p reciso, ás vezes, interferirem-se terceiro s pa ra impedir explosões violentas
entre os qu e tinham e os qu e não tinham sim patia pelo em inente hom em publico
nacional.
XXXXXXXXXXXXXXX
--- Logo que entraram em Caconde as tropas ditatoriais, o Cap.Fa ria teve
ocasião d e tecer elogio s á co ragem inaudita do povo desta terra, pois, du rante o
tiroteio, houvera presen ciado com o seu possante b inóculo o m ovimento constante de
transeuntes p ela s ruas desta cidade, en tre os qua is crianças e senhora s, que não
temiam as balas inim igas.
XXXXXXXXXXXXXXX
--- Não se esqueceu tam bém o sim pático oficial mineiro de lou var a ação dos
soldados da Lei, que a todo tran se, se opuzeram hero icam ente á in vestida inim iga,
lutando como tigres, em bora com carência de munição e de refo rço.
Emquanto os ditatoria is dispa raram 65 mil tiros o s paulista s, na defen siva,
dispa raram apenas 10 m il.
XXXXXXXXXXXXXXX
--- Segundo disseram alguns o ficiais e inferiores mineiro s, em certa altura da
luta com eçou a propagar-se o desanim o no seio da s tropas d itato ria es, po is, a
resistência de tanta s hora s que lhes opuzeram os paulista s causou- lhes su rpreza e
admiração, visto que, tinham saído de Muzambinho, certo s d e aqui entrariam pela
m anhã, onde tomariam café, rumando, a seguir, para São Jo sé do Rio Pardo, onde
almoçariam. (!!!)
XXXXXXXXXXXXX

--- Du rante a ocupa ção, inúmeras foram as requisições feitas pelo Cap. Faria e
pelo prefeito municipal, Jo sé S ebastião de Sou sa, que diga- se d e passagem , durante a
sua gestão como Governado r da cidade, conduziu-se tam bém com prudência e critério
im pecáveis, sendo, por isso, digna de ap lauso s a sua atitude.
Todas as requisições feitas revestiam-se das fo rmalidades legais.
Entretanto, certo oficial pouco escrupulo sos ousou requisitar alhu res, certos
objeto s, com o armarinho e perfum arias, entregando-os depois a certa m undana que
aqui se encontrava.
Houve m esm o, m ais tarde, um médico que, abu sando da situa ção, requisitou da
Ca sa Mazili & Cia. Um a capa de fino gosto.
XXXXXXXXXXXXXX
O gado – porcos e bois ou vacas – foi, a principio, abatido po r meio de
processos singu lares, o riginaes.
Conhecido o sítio ond e se encontrava o gado, pa ra lá se dirigiam alguns
soldados de fuzis e, no pasto ou invernada, abatiam a tiros, o pobre irracional de cuja
carne necessitava,
O grupo escolar tran sfo rmara-se em açougue. Quanto s suíno s fo ram ali mortos
em plenas sa las de aula onde, anos a fio, tem os pregado ao s aluno s tantos princípios
elementares de h igiene e de civismo!
XXXXXXXXXXXXX
--- Os mendigos desta cidade, duran te o s dias da ocupa ção, tiveram ,
diariamente, o ensejo, o doce ensejo, de serem contemplados com esm olas dadas, em
profu são, pelos soldado s da Ditadu ra.
Em frente ao g rupo escolar a distribuição de viveres e vestuário era feita a
m ãos cheias.
E os mendigos, entre o s quais, alguns qu e aqui residem e nunca esm olaram ,
agradeciam a dádiva com as seguintes pala vra s: “Deu s o s recompense. Nunca os
paulistas foram tão generoso s”.
Mendigos ing ratos! Não sabíeis, então, que a esmola era dos paulista s, dada
com mão alheia?

XXXXXXXXXXXXXX
--- Du rante todo o tem po em que Caconde esteve sob o dom ínio das forças
ditato riais, aqu i circulavam apenas dois jornais que eram distribuído s em profusão
gratuitam ente: --- “O Mina s Gera is” de Belo Horizonte, e o “Correio da Manhã”, da
capital federal.
Esses órgãos de pub licidade, que estampavam as noticia s da gu erra ao sabor
das conveniência s do m om ento, nem por isso eram disputados, ou melhor constitu íam
objeto d e in teresse po r pa rte da popula ção, embora sejam órgãos de prestig io e
tradição.
A folha m ineira, principalm ente, caiu logo na aversão dos paulistas, visto que,
todos os dia s, publicava os discu rsos que eram pronunciado s ao rádio, em Belo
Horizonte, m uitos dos quais, feito s com paixão, enfeixavam um acervo de desairo sas
consid era ções contra o s político s do no sso Estado.
Tais discurso s esta vam longe de se identificarem com os pronunciado s pelos
oradores pau lista s, tal a elevação de conceito s e d e nobresa coestaduana com que estes
sempre se dirigiam quer ao povo, qu er ao Governo, qu er aos políticos da s alterosa s.
XXXXXXXXXXXXXXX
Apeza r da ocupação, a inda assim não nos falta vam noticias do resto de São
Paulo. Vá ria s pessoas, indo todos os dia s a São José do Rio Pardo, incum biam-se de
tra zer, no regresso, jornais paulistas e info rmações de toda espécie.
Além de tudo, ainda funcionavam diariam ente, os aparelhos de rád io que aqui
existiam.
Evidentemente, tudo isso conseguia- se, burlando-se a severa vigilância dos
ditato riais
.
XXXXXXXXXXX
--- Tendo tido conhecim ento o com andante das tropa s ocupantes de que em casa
de d. Ida Mates existiam soldados paulista s abrigado s, assim como armam entos e

m unição, para lá fo i um a patru lha mineira, enca rregada de tom ar as providen cia s que
o caso exigia.
A casa estava fechada, porqu e a fam ília Mates, nessa ocasião, encontrava-se
noutro sitio.
Arrom baram os ditatoria is a casa n ela penetraram. Entretanto, nada
encontraram . Nem soldado s paulistas, nem armam entos e munição.
Era “borelica” a denuncia, isto é, improcedente.
Entretanto, o s soldado s minério s foram nobres, chamando duas pessoas
visinhas para que testemunhassem o arrom bamento e verificassem que nada de
violên cia s haviam cometido.
Um dos soldado s ch egou m esm o a escrever, atraz de um espelho existente na
casa, o seguinte: -- “Soldado m ineiro não é o que d izem . Aqui estivem os, porém, sem
que tocá ssem os em cousa algum a desta casa”.
De fato, foram corretos. Cumprindo a sua missão, deixaram a ca sa, fechando-a
como haviam encontrado.
Soldados paulistas lá estiveram abrigados, an terio rm ente, é verdade, indo
depois, em m om ento oportuno, para São Jo sé.
Que o diga o Jo sé Pinto dos Reis, que, várias vezes, a rriscando sua vida, levoulhes a lim entação, no porão em que eles estavam.
XXXXXXXXXXXXX

A ação dos oportunistas
E M CACONDE jam ais existiram ditatoriais.
Pelo menos isso foi notado até o dia em que as tropas m ineiras ocuparam essa
cidade.
Entretanto, convém regista r, ap enas do is hon rado s cidadãos, d ignos d e todo o
apreço, que aqui residem há vários ano s, - Ricardo N. d e Pa iva e Teodo ro Evangelista
Ca rdoso – é que, em período a rriscado, tiveram a hombridade de se decla rarem pela
Ditadura e que, por isso, se submetiam ás conseqüên cia s que de suas convicções
sobrevivessem.

São dois cidadão s de hono rabilidade intangível, sen sato s, leaes, qu e aí estão e
que, de m odo algum , têm se envolvido na política loca l e na vida do povo, não criando,
como criaram os oportunistas, um a situação d e verdadeira intranqüilidade no seio da
família caconden se, e qu e, dia a dia, vem recrudescendo com intensidad e.
Duran te a ocupação vários fatos foram consumados graças á ação de alguns
indivíduo s fantasmagórico s que quizeram , desde logo, tornar-se agradáveis ao Cap.
Faria e ao p refeito m unicipal, levando-lhes ao seu conhecimento noticia s da existência,
em certos logares, d e gazolina, automóveis, caminhões, gado, cereais, etc.
Para tanto tiveram um testa de ferro, o individuo Arlindo de Sousa, que apezar
do seu hábito anorm al, tornou- se p erito na arte da delação.
Contra a sua von tade, teve o cap. Faria, está claro, necessidade de tomar certas
provid encias con tra os que haviam ocultado gazo lina e veículos.
E o distin to oficial mineiro, agastado, enojado diante de tanta s denun cias que
ao seu conhecimento foram levadas, teve o ensejo de decla rar “que os maiores
inimigos do povo caconden se não eram eles, o s ditato ria is, e sim alguns paulistas que
aqui resid iam ”.
Inimigos, porque? E, entretanto, eles a inda ai estão e são os mesmos.
Mas, seja-se franco. Foram pela Ditadu ra? Fo ram , algum dia ditatoriais?
Pegaram em arm as para defender o Governo do Sr. Getulio Va rgas? Escreveram nos
jornais a lguma cousa, alguma vez, em beneficio da Ditadu ra? Demonstraram, com
palavras ou com fatos uma vez siquer, que o regim em ditatorial é o que m elhor se
recom enda a um a nação civilisada, com o é o Bra sil?
Apresente-no s, cada um , uma folha, uma pálida folha de serviços, que tenham
prestado á Ditadu ra e todos convencer- se-ão da verdade das convicçõ es que
alimentam.
Eu também não peguei em armas contra a Ditadu ra, porém, lancei mão de
todos os recurso s de que dispunha para fica r com o meu Estado. E disso não m e
arrependerei, jamais.
Entretanto, coerente com as m inhas convicções – sempre o fui – não d eixo,
porém , de respeitar a op inião e o seu sentir dos ad versário s que lealmente o sejam.
E em Caconde, todo s o s sabem, quem poderia ter auto ridade para fala r em
nome da Ditadura, se a ssim o quizessem , porque para tanto se m anifestaram , só há

duas pessoa s: o Ricarti Noronha de Pa iva e o Teodo ro Evangelista Cardo so, que
porém , dignamente continuam a tratar unicam ente dos seu s in teresses pa rticula res.
Quanto aos outros, d iga-se, sem rebuços, são opo rtunista s con tumazes.
Antes da Revolução eram por São Paulo.
Duran te a Revolução, emquanto aqui permaneceram as tropas pau lista s, eram
por São Paulo.
Deram ouro pa ra São Paulo, deram capacetes d e a ço pa ra São Paulo,
hospeda ram soldados pau lista s, abrigaram soldados paulista s, bateram palmas ao
Ideal paulista.
Caiu Ca conde em poder da s tropas d itato ria is. Tornaram-se ditato riais e
pintaram ao diabo.
Mais tarde o s ditato riais retrocederam e voltaram os paulista s.
De novo, fica ram com São Paulo.
Nesse dia m emorável – vo lta dos paulistas – o Atílio Guid i, com intuito s de
agradar, ofereceu aos filhinho s do Dr. Raul Galvão que estavam á porta de sua casa,
alguns bombons, declarando a algu ém : “agora sim, estam os, de novo, garan tido s”.
Não me refiro a todos eles, porqu e desse grupo excluo un s dois ou três que,
afinal, têm sido sensato s.
Finalmente, houve o desfecho da luta. Todos d itato ria is no vamente.
Se São Paulo tivesse colhido o s louro s do triun fo, não no s iludamos, teriam
ficado com São Paulo.
São, pois, opo rtunistas, que nun ca tiveram na vida ideal político.
Elem entos vacilantes, que põem em perigo até o próprio Governo de que hoje
pretendem ser colabo radores.
Prefira o Go verno ditato ria l um adversário d e peito descoberto, po rque é leal,
que m ilhares de amigos mascarado s do jaez d esses que em Caconde existem , porquanto
a sua po lítica nunca esteve e nun ca esta rá a serviço da Ditadura e sim de in teresses
subalternos lo cais, que culm inam na perseguição que vêm movendo contra funcionários
zeloso s que aqui exercem a sua atividad e.
Política rasteira de quem quer conquistar cargos púb lico s e nada mais.
XXXXXXXXXXXXXXX

A ocupação de Tapiratiba
T APIRATI BA,

cidadesinha form osa que dista desta cidade cerca de 15

quilômetros, foi ocupada p elas tropas da Ditadura em 29 de Agosto, po r volta das 17
horas.
Essas tropas pa rtiram todas daqui em caminhões, conforme os do is flagrantes
que ilustram este cap ítulo.
Estando Tapiratiba abandonada, pois os soldado s paulistas tinham -se retirado
para Itaiqua ra, não encontraram obstáculos o s ditato riais pa ra ocupá-la.
O Cap. Faria e seu estado maior para lá se tran sferiram, aqui ficando como
comandante das tropas de o cupação o Tenente Luis.

Rumo á Itaiquara
1

DE SETEMBRO. Em Itaiquara, estação da Mogiana qu e está situada num

vale apertado pelos outeiro s da importante fa zenda, do m esm o nome, existiam soldados
paulistas, qu e aguardavam a chegada do inim igo.
Este, resabiado, foi, com prudência, apalpando o terreno.

Eram patrulhas avançadas, de reconhecim ento.
Fizeram uma descarga. E outra. E m ais outra. E foram descendo as colinas,
tateando, ob servando.

E o grosso da s tropa s seguia-lh es a s pegadas.
De súbito, respondem os paulistas, de a lhures.
Tiroteio ráp ido, porém, violento.
Os paulistas retiraram-se, depois, sem nenhum a baixa para São José, co rtando,
antes, todas a s comunicações comprom etedora s.
Os ditatoriais, nessa lu ta, tiveram muitas baixas. Logo com eçaram a tran sitar
por aqui cam inhões coberto s a rigo r, que tran sportavam para Muzam binho cadáveres e
feridos.
Foi assim que Itaiquara caiu...
XXXXXXXXXXXX

Uma ponte lendária
P ARA se ir a São José do Rio pardo, passando- se pela fa zenda Ita iquara, tem se necessidade de a travessa r o Rio Pa rdo, na ponte d enom inada “do Lim oeiro”.
Essa ponte, em tem po de guerra, é uma espécie de m issagra que osbta, ou
m elhor, dificulta a articu lação das portas, a não ser po r meio de estra tagemas
praticados com lentidão e engenhosa p erspicácia.
Ali, ziguezagueia o rio entre serras e penha sco s viren tes,
A ponte, lá na baixada escura, nada mais é que um liame que o artifício hum ano
constituiu pa ra casa r os penhascos qu e ficam a quem e além do rio.
Na ponte do Lim oeiro – Verdun pau lista – durante vá rios dia s os ditato riais
tenta ram , em vão, inutilisar a ação da s tropas da Lei.
Mas, apezar de toda a sua poten cialidade e de todos os seus esforços, não
conseguiram transpo r aquele reduto, em que os paulista s se portaram com galhardia e
bravu ra notáveis.
O desanimo, começou, então, a dominar as forças da Ditadu ra, que, a certa
altura da luta, ch egaram m esm o a ficar en curraladas, ao pé da ponte.
Muitas a s baixas qu e so freram.
Não log rando, pois, transpor a ponte lendá ria, a fim de que fossem evitados
golpes, que, certam ente, pudessem trazer- lhes conseqüência, funestas, resolveram os
ditato riais abandonar aquela posição, voltando pa ra Ca conde, donde, no dia segu inte,
partiram para a zona de “Sapecado”.
XXXXXXXXXXXXX

Sincronizações
Sincronizações da Guerra
A O iniciar- se o mês de Setem bro, os exércitos con stitucionalistas resolveram
realizar a con tra-ofensiva em toda a frente leste, de São Pau lo.

Devido á forte pressão que im puzeram ao adversário teve este de retroceder,
pondo-se em debandada.
Efetivam ente, Limoeiro, Itaiqua ra e Tapiratiba fo ram , neste setor, a s primeiras
localidad es que os d itato ria is abandona ram.
O Cap. Faria, pa ssando po r esta cidade rum ou para a zona de Espírito Santo
do Rio do Peixe, mais conhecido por “Sap ecado”, onde a luta continuava enca rniçada,
sem que, entretanto, fizessem progresso os ditatoriais, qu e sofreram duros revezes
naquele pequ eno rincão paulista.
Aqui, apena s fica ram alguns soldado s e a gua rda civil qu e viera de
Muzambinho.
Duran te todo esse período de to rmenta para o s d itatoria is houve, com o é
natural, várias d eserções, tendo o s soldado s conseguido roupas com pessoas aqui
residentes.
Alguns,

disfarçados

conven ientemente,

foram

para

Minas

e

outros

perm aneceram hom iziados nesta lo calidad e.
Foi durante essa situa ção angustiosa para os ditatoriais, que aqui vieram ,
procedentes de Mu zam binho, algumas m ulheres á pro cura de seus maridos, pois,
segundo d eclara ram , fazia muitos dias que não recebiam noticias deles, ju lgando-os,
por isso, d esapa recidos e também porque naquela cidade mineira muitos tinham sido os
cadáveres já sepultados.
Há de registar um outro fato que não d eixou de deslustrar a conduta dos
soldados que aqui ficaram sob o comando do Tte. Luis.
Vendo-se perdidos, é o que se supõe, não tiveram escrúpulo em abarrota r as
suas mochila s de objeto s escola res que estavam trancado s nos porões do grupo esco lar,
assim como pôr á veda lápis, caneta s, réguas, caderno s, perneira s, p enas e outros
artigo s, de que se to rnou ag ente indiscreto o famoso Arlindo d e Sousa, m uito conhecido
por “Arlindinho ”.
O prof. Francisco Cocaro, qu e há longos anos vem dirigindo com inatacável
conduta profissiona l o grupo esco lar local, tendo tido conhecimento dos abusos que
estavam sendo praticados – o prof. Coca ro encontrava-se na fa zenda Con ceição –
im ediatamente reclamou do Tte. Luis e do d elegado m ilita r, Tte. Moacir Bueno, as
provid encias que o caso exig ia.

Feita um a diligencia até o edifício do g rupo s esco lar, fica ram estup efato s o
prefeito m unicipal, o delegado militar e o p rof. Coca ro, ante o pano ram a desolado r em
que, todo o interior daqu ele prédio, estava debuxado.
O arquivo d esm antelado; a s cortinas e cortinados rasgado s e destru ídos; as
paredes assinalada s com manchas e garatujas de toda natu reza; o s a rmários
devassado s; os m useus inutilisados; os po rões arrombados; o alm oxarifado revirado de
perna s pa ra o a r; o gabinete do diretor transfo rm ado em cloaca da soldadesca e, o que
é mais grave, o apa relho d e cin em a educativo – oferta da população loca l que cu stou
1:500$000 – havia desaparecido do grupo esco lar.
O Tte. Luis o rdenou um a revista em reg ra no s seus so ldados. E, daí, o ter-se
encontrado, nas suas m ochilas, m uitos objeto s esco lares que foram arrecadados pelo
diretor do grupo.
Mais tarde foi tam bém restituído, completamente danificado, o aparelho do
cinem a educativo, qu e estava no Hotel Pau lista.
O prof. Coca ro fez afixar no s logares público s um aviso, convidando todos que
tivessem adquirido objetos e utensílios do grupo a devolve-lo s im ediatam ente, sob pena
de serem responsab ilisados.
Daí a pouco s dia s retira ram -se tam bém do grupo os 40 soldados do Tte. Luis.
Em estado tal chegou, pois, a ficar o p rédio em que funciona o nosso p rim eiro
estab elecimento de ensino, que, mercê do notável espírito de o rganisação que lhe tem
dado o seu infa tigável direto r, constitue um a das mais legitimas glorias do povo
caconden se, que, todo s os anos, tem assistido a passag em pelos seus bancos de
pequenas gerações estuantes d e civism o e aplainadas para o inicio da lu ta pela vida...
XXXXXXXXXXXXXXXXX

Retirada em polvorosa...
E M 12 de Setembro um vento fo rte com eçou a impelir para a retaguarda os
m inguados soldados da Ditadura que se con servavam nos posto s de vigilância
existentes em Itaiquara, Tapiratiba e pontes sobre o rio Pa rdo.

Nessa data, aqu i perm aneciam ainda o prefeito, o delegado m ilita r e alguns
guardas mineiros qu e guarn eciam a cadeia e o telefone.
O Cap. Faria en contrava-se em “Sapecado ” com as suas tropas.
O Tte. Luis, com seus 40 homens, também havia deixado o g rupo escolar, rumo
a “Sapecado ”.
Ás 11 horas, mais ou m enos, uma noticia de mau grado chegou aos ouvido s do
prefeito José Sebastião de Sou sa e do delegado militar, Tte. Moa cir Bueno, que, no
m om ento, estavam sentados á mesa de refeição, no Hotel Bra sil, para dar in icio ao
almoço.
Diante da su rpreza da noticia – algum reba te falso – ficaram sobresa ltados e
sem perda de tem po, tom aram as suas malas e precip itaram-se, a seguir, no au tom óvel,
que se con servava habitualmente á porta do Hotel, rum ando, á toda, para
Muzambinho.
Os guardas, sem mais delongas, também deram ás de vila diogo.
Ficou, então, Ca conde abandonada á sorte de sua população, sem autoridade
de esp écie algum a.
Daí a in stantes soam as sin eta s do centro telefônico. E o povo vai-se
aglom erando nos seus a rredores. Continuam a soar, incessantem ente, a s sineta s.
Que seria? Entretanto, daquele cong lom erado de pessoa s ninguém ousava
penetrar no centro telefônico abandonado, para atend er aquele cham ado insistente que
vinha de long e.
Porém , que perigo adviria se se atendesse o telefone? Nenhum certam ente.
Daí, o motivo porqu e eu eo Duzinho Marçal, “bancando o heroísm o”,
penetram os no centro e atendem os o cham ado.
O povo, fo ra, cu rioso!
Atendi. Falavam de Tapiratiba. Eram soldados da Ditadu ra.
--- Quem fala? É o dr. Sousa?
--- Absolu tam ente. O dr. Sousa já partiu pa ra Muzambinho.
--- Quem está, en tão, ao aparelho?
--- Sou eu.
--- Eu, quem ?
Nesse in stante senti um calafrio, mas, m esm o assim, não perdi o senso das
cousa s. Resolvi, pois, in ventar um nom e qualquer. Inventei-o, de súbito.
--- Fala, aqui, o “Armando Rodrigues”.

--- Diga-me, sô Arm ando, há forças aí, ainda?
--- Não senhor; toda s a s fo rças qu e aqui estavam retiraram-se, á s p ressas, para
Muzambinho. Mas, não está a ta rdar a chegada da s tropas paulistas.
Percebi que o fone caíra. O m eu interlocutor, na turalm ente, teve tam bém um
calafrio e, talvez, do s m ais bru scos e violentos que se manifestam .
Mais alguns minutos e um autom óvel, proceden te de Tapiratiba, passa va por
esta cidade, rum o a Muzambinho, conduzindo os últim os soldado s que neste setor
haviam ficado.
Eram eles os tais do telefone...
Nesse dia aqui esteve, num a baratinha, o prefeito de Cabo- verde. Veiu visitar o
seu co lega, que não foi encontrado.
Ciente do que se passa ra, não vacilou em retroceder, vo ltando, de novo, para
sua terra.
Diante da situação que se esboça ra, eu, o Flaviano Jo sé d e Oliveira e o Luis
Orrico, cavalgando três dextro s animais, rum amos para Tap iratiba, donde
prossegu íam os até São José do Rio Pardo, a fim de, avistando com o Tte. Cel. Romão
Gomes, revela-lh e em que pé estava a situação para, assim, poder estudar as medidas
que se im punham .
Chegando em Tapiratiba – eram 16 horas – tivem os conhecimento de que
Caconde estava, de novo, guarnecida.
Arrepios a g ranel! Emoções que esta rtecavam os nervo s. Tudo isso sen tíamos.
Desilu são geral.
Retroced emos, pois. No regresso, eu e o Flaviano, passando pela fazenda Sta.
Eudóxia, visitam os o nosso dileto amigo José Luis Dias, que se achava retido ao leito,
gravemente enfermo.
Eram 2 horas da madrugada quando entramos nesta cidade. S ilen cio tum ular.
Apenas, em frente á casa Ba rboni, alguns paisanos. Entre eles, o Artur Barboni
e o Mário Costa. Disseram -nos que no grupo esco lar estavam novamente aqua rtelados
os 40 soldados do Tte. Luis, qu e haviam voltado de Espírito Santo do Rio do Peixe.
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