
 

 

 

 

 

 

 

 

NOTA SOBRE O CASO DE RONCADORZINHO 

Recife, 17 de fevereiro de 2022 

 

Sobre as informações divulgadas pela Secretaria de Defesa Social, em coletiva no dia de hoje, a 

respeito das investigações em curso quanto ao bárbaro assassinato da criança Jonathas Oliveira e 

da tentativa de assassinato do seu pai, o agricultor Geovane, Santos, a Fetape e a CPT registram o 

seguinte : 

 

1. Desde o primeiro momento, estamos acompanhando o caso, reivindicando 
apurações de autoria e a prisão dos criminosos, bem como prestando irrestrita 
solidariedade à família de Jonathas de Oliveira e à comunidade de Roncadorzinho, 

em Barreiros, Mata Sul de Pernambuco.  
 

2. No dia de hoje, a Polícia informou que dois homens foram presos e um adolescente 
apreendido até o momento. Foi informado, também, que nenhuma linha de 

investigação será descartada até o fechamento do inquérito, mas que os indícios e 
evidências atuais apontam para uma possível vinculação do crime com o assédio de 

traficantes interessados em adquirir terras no Engenho Roncadorzinho, tendo a 
Polícia negado existir vínculos da família vítima com a rede de tráfico referida. 

 
3. Caso se confirmem as apurações da Polícia Civil, que ela própria anunciou estarem 

na sua fase inicial, esta situação de violência absurda confirma a importância da 

regularização das terras da região, as quais têm sido alvo de cobiça e especulação 
imobiliária por diversos grupos econômicos, seja de grandes empresários e 

fazendeiros, seja da milícia armada privada e, agora a polícia aponta, até por redes 
de tráfico de drogas.  

 
4. De fato, situações inaceitáveis como a vivida pela comunidade de Roncadorzinho, 

que há muitos anos luta pelos reconhecimento de seus direitos e pela regularização 



de suas posses, são enfrentadas, também, por mais de 1.500 famílias camponesas 

posseiras em, no mínimo, outros oito municípios da Zona da Mata de Pernambuco, 
como temos denunciado e reivindicado ao Governo do Estado, que conhece a 

extensão das ameaças diárias à vida de dezenas de camponeses(as), como evidencia 
o Programa de Proteção lançado no dia de ontem, pelo Governador. 

 
5. A CPT e a Fetape seguirão acompanhando os desdobramentos desse caso, 

prestando sobretudo apoio e solidariedade aos mais vulneráveis, que neste 
momento são representados pela família de Jonathas de Oliveira e pela comunidade 
de Roncadorzinho, os quais além de sofrer o luto da perda injustificável de uma 
criança, ainda enfrenta ameaças de injustos despejos a qualquer momento.  
 

6. Assim, continuaremos acompanhando as investigações daquele crime hediondo, 
exigindo rigor e imparcialidade na condução do inquérito e, como afirmamos desde 
a nossa primeira nota pública, sendo certo que, independentemente da motivação, 
é inadmissível e repugnante a invasão da casa de uma família e a execução cruel de 
uma criança.  

 

7. Seguimos firmes na defesa dos direitos e da vida dos povos do campo. Que nenhum 

sangue seja derramado nas terras de quem sonha por justiça, terra e paz! 
 

 


