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RESUMO: 

 

Este trabalho tem por objetivo colaborar no conhecimento das Ligas Camponesas que 

atuam na região do Triângulo Mineiro do Estado de Minas Gerais, Brasil nos anos finais da 

década de 1940 e início da década de 1950. Visamos também motivar novos estudos sobre 

estas organizações de luta pela terra. 

No período em que se pretende estudar, bem como nos dias atuais, as questões ligadas 

á terra sempre estiveram em evidências. A disputa que havia entre arrendatários, posseiros e 

meeiros contra grandes latifundiários, hoje se dá entre pequenos produtores rurais, movimentos 

de sem terra versus, além do latifúndio, a expansão do agronegócio.  

A metodologia deste trabalho consiste em revisão bibliográfica sobre os camponeses e 

suas lutas, mesmo sabendo que a produção acadêmica quase nada aborda a região que se 

pretende estudar. Também será utilizado materiais do arquivo público municipal da cidade de 

Uberlândia que, em coleção de jornais da época disponibiliza informações  sobre as Ligas 

Camponesas do Triângulo Mineiro. 

O atraso do Brasil em relação à vários países do mundo no que se refere á Reforma 

Agrária é evidente. Assunto que foi resolvido á décadas pelo mundo a fora, no Brasil vive-se um 



início de Reforma Agrária, constatando-se atualmente uma sensível diminuição do número de 

famílias assentadas na terra. Este fato por si mesmo já justifica uma enorme gama de estudos 

sobre a questão agrária, e buscar conhecer aspectos da luta das ligas camponesas que 

existiram no território do Triângulo Mineiro, podendo colaborar na compreensão do caráter 

extremamente conservador e excludente da estrutura fundiária brasileira.  

 

1 - INTRODUÇÃO: 

 

Inúmeros movimentos sociais floresceram à partir de 1945, momento em que chega ao 

fim a ditadura do Estado Novo (1937-1945), anos marcados pelo autoritarismo e repressão às 

manifestações públicas. A curta democracia que se inicia então se reflete em todo o Brasil 

inclusive na mesorregião do Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba, onde ocorrem também grandes 

movimentos de organização da população tanto no campo como na cidade.  

 

Dentre estes movimentos sociais, este trabalho enfatiza aqueles relacionados as Ligas 

Camponesas que surgiram no Triângulo Mineiro após a década de 1940, buscando compreender 

quais as motivações que os moviam, a distribuição espacial de seus movimentos, quem era seus 

integrantes e entender como a memória da existência destas organizações camponesas foram 

totalmente apagadas. Neste contexto é importante ressaltar que no Brasil, diferente de outros 

países europeus, americanos e asiáticos, ainda não se fez a Reforma Agrária, prevalecendo 

assim no território brasileiro o grande latifúndio.  

 

O Triângulo mineiro (Figura 1) situa-se na região dos cerrados mineiros, tendo entre 

suas características solos pobres em nutrientes e muito ácido, relevos pouco acidentados e 

vegetação típica de cerrado (Savana brasileira). Estas características físicas propiciaram 

inicialmente uma incipiente agricultura em regiões de vales, e pecuária extensiva nos campos, 

porém, após a década de 1970, já fora do período por nós estudado, mas para efeito de registro, 

graças as inovações tecnológicas e científicas, que possibilitaram a correção dos solos e a larga 

utilização de maquinário agrícola, o cerrado mineiro irá se despontar como grande área 

produtora de commodities do agronegócio.  

   

 

 



Figura 1 – Mapa de localização do Triângulo Mineiro 

   Fonte: IBGE, 2009. 
 

2 – GÊNESE DO CAMPESINATO E DAS LIGAS CAMPONESAS: 

 

Cabe a este trabalho ressaltar algumas denominações, a quesito teórico, de palavras-

chave como camponês e Ligas Camponesas. Sobre este assunto, Manoel Correia de Andrade 

(1989) esclarece a respeito do termo camponês: 

 

[...] não era usado no Brasil para indicar os nossos trabalhadores rurais, até 
os meados do século XX, quando estes se organizaram em associações e 
passaram a reivindicar seus direitos frente aos grandes e médios 
proprietários. A partir de então, as correntes políticas de esquerda que 
apoiavam estes movimentos passaram a chamar, de forma generalizada, os 
trabalhadores rurais de camponeses, daí o nome das chamadas ligas 
camponesas, popularizando esta denominação.” (ANDRADE, 1989, p. 6).  
 

 

No entanto não cabe aqui aprofundarmos mais sobre este assunto, sendo necessário 

apenas um esboço do significado do termo camponês, recomendando, para aqueles que 

desejam compreender melhor esta temática, entre outros autores que trabalham nela, sugerimos 



a síntese “Camponeses no Brasil” de João Carlos Monteiro de Carvalho, que discute 

campesinato tanto na Europa quanto no Brasil.   

Em Modo Capitalista de Produção, Agricultura e Reforma Agrária, Ariovaldo Umbelino 

de Oliveira (OLIVEIRA 2007) explica que: 

                                          

A sociedade nacional que, desde 30, marchava na direção da 
industrialização e da urbanização, continuava a conviver, no lado oposto das 
elites, com o aprofundamento dos conflitos no campo. Partes desses conflitos 
derivavam das tentativas de organização dos camponeses e trabalhadores 
assalariada rurais buscada pelo então, Partido Comunista do Brasil, fruto de 
sua curtíssima legalidade pós Constituição de 1946. Assim, o final da década 
de 40, os anos 50 e o início da década de 60 foram marcados por este 
processo de organização, reivindicação e luta no campo brasileiro. No 
Nordeste esse processo ficou conhecido com a criação das “Ligas 
Camponesas”, cuja luta pela terra e contra a exploração do trabalho marcou 
significativamente sua ação. (OLIVEIRA, 2007, p. 104). 

 

 

Em “Camponeses em Marcha” de Cezar Benevides, a questão da terra e das Ligas 

Camponesas aparece em destaque. Para o autor, a ano de 1945 é marco da redemocratização 

brasileira e também de uma nova fase de organização do campesinato brasileiro, ressaltando o 

fato de ampliação das bases do, à época, Partido Comunista do Brasil (PCB), o que possibilitou 

a criação de Ligas Camponesas em diversas regiões do Brasil.  

 
Imaginavam as lideranças do PCB fazer uma aliança operário-camponesa 

para concretizar a “revolução brasileira”, formando, no campo, base política 
capaz de neutralizar o poder dos currais eleitorais sob o domínio das 
oligarquias tradicionais. Fomentando associações civis, possibilitavam a 
organização e mobilização do campesinato (...) (BENEVIDES, 1985, p. 72).  

 
 

Segundo Aspásia Camargo (2001) no verbete Ligas Camponesas do Dicionário Histórico-

Biográfico Brasileiro, em 1955 a recém fundada Sociedade Agrícola e Pecuária de Plantadores 

de Pernambuco (SAPPP) começa a ser chamada de Liga Camponesa pelas forças 

conservadoras, visando associa-la ao comunismo: 

 

O movimento foi criado em 01/01/1955 e autodenominou-se Sociedade 
Agrícola e Pecuária de Plantadores de Pernambuco (SAPPP). Coube a 
setores conservadores na imprensa e na Assembléia batizar a sociedade de 
“liga”, temerosos que ela fosse a reedição de outras ligas que, em período 
recente (1945-1947), haviam proliferado abertamente na periferia de Recife 
e nas cidades-satélites, sob a influência do Partido Comunista Brasileiro, 
então Partido Comunista do Brasil (PCB). (CAMARGO, 2001, p. 3122).  

 



Como parte da coleção Inventário DOPS (Departamento de Ordem Política e Social), organizada 

por Maria Luiza Tucci Carneiro, no livro O Despertar do Campo: lutas camponesas no interior do 

estado de São Paulo, a autora, Emiliana Andréo da Silva, traz à tona enorme quantidade de 

fontes tais como panfletos, periódicos e prontuários policiais onde aparecem claramente os 

movimentos sociais ocorridos no campo, desde os anos 1930 e a existência de Ligas 

Camponesas pelo menos desde 1946. 

 

                                       Somente a partir de 1940 é que constatamos uma maior organização dos 
camponeses por meio de associações e de ligas camponesas, tendo como 
agente o Partido Comunista Brasileiro. [...] As sedes das organizações de 
classes rurais eram interpretadas como perigosas à ordem estabelecida no 
campo e, como tais, eram imediatamente fechadas. Um dos objetivos do 
Estado era impedir qualquer tipo de aproximação entre os diferentes 
segmentos sociais, fossem estes do campo ou da cidade. Esta postura 
explica o representativo número de prontuários referentes a estas 
associações, dentre as quais cabe citar: [...] a Liga Camponesa de Lins e a 
Liga Camponesa de Santo Anastácio. Estas últimas foram organizadas no 
interior do estado de São Paulo em 1946 e logo reprimidas pelas 
autoridades policiais locais. (SILVA, 2003, p. 28). 

 
 

A partir destas informações, consideramos oportuno adentrarmos a especificidade das Ligas 

Camponesas do Triângulo Mineiro, o que será tratado a seguir.  

 

3 – AS LIGAS CAMPONESAS NO TRIÂNGULO MINEIRO: 

 

Entre as Ligas Camponesas organizadas pelo PCB no território brasileiro após a década 

de 1945, apenas as de Iputinga, nos arredores de Recife-PE, são as que possuem, ainda que 

pequena, alguma visibilidade em trabalhos acadêmicos. Diferentemente dos movimentos 

ocorridos na região nordeste do Brasil, a partir do Engenho da Galiléia, em meados dos anos 

1950, as Ligas Camponesas do Triângulo Mineiro são praticamente desconhecidas pelos 

estudiosos da questão agrária. Nem mesmo em “Os Camponeses e a Política no Brasil”, 

(MARTINS, 1983) elas são mencionadas.  

As lutas dos camponeses da região de Uberlândia aparecem num texto de memória 

política (COELHO, 2000), na dissertação de mestrado de Idalice Ribeiro (SILVA, 2000) e na 

monografia de conclusão do curso de História deste autor (LEPERA, 2003) e também em 

entrevista realizada por este último com Noêmia Gouveia (2003). 



Dentro do temário das Ligas Camponesas, consagrados autores apresentam 

divergências quanto a construção histórica destes movimentos. Clodomir Santos de Morais 

(2006) relata: 

 

Nesse caminho operaram os ativistas do Partido Comunista, realizando, 
entre 1945 e 1947, uma grande e organizada mobilização de trabalhadores 
agrícolas em quase todos os Estados brasileiros. Fundaram-se então, 
centenas de Ligas Camponesas, que reuniam milhares e milhares de 
pessoas. Os êxitos alcançados foram de tal importância que nem os 
elevados índices de analfabetismo do meio rural impediram a eleição de 
considerável número de representantes comunistas para as assembléias 
estaduais e municipais, com a grande contribuição da votação camponesa. 
(MORAIS, 2006, p.22).  
 
 

Em capítulo do livro “O Campesinato na História”, de Chevitarese (2002), em que discorre sobre 

o MST, João Pedro Stedile, (2002) faz uma periodização dos movimentos camponeses do Brasil 

e nesta, os anos de 1930 a 1950 constituir-se-iam num segundo período, do qual ele faz a 

seguinte análise: 

 

Nesse período a História não registrou movimentos camponeses organizados 
enquanto tal. Houve, porém, revoltas de resistência localizadas, basicamente, 
por posseiros que por problemas locais sofriam algum tipo de opressão ou 
perseguição: a revolta de Porecatu - dos posseiros da fronteira do Paraná 
com São Paulo; a revolta dos camponeses do sudoeste do Paraná; a revolta 
dos posseiros maranhenses – liderados por uma prefeita, a Dona Nhoca; a 
resistência dos posseiros do Vale do Jequitinhonha, em Teófilo Otoni – por 
causa da construção da BR 116 as suas terras ficaram muito valorizadas e 
muitos grileiros tentaram expulsá-los. Todas estas lutas foram localizadas e, 
certamente, vocês vão encontrar muito mais detalhes em um clássico da 
Sociologia Rural, o livro do professor José de Souza Martins Os Camponeses 
e a Política no Brasil (editora Vozes). (STEDILE, 2002,  p.235).  

 
 

Provavelmente, quando Stedile propôs esta periodização ele não dispunha das 

informações sobre os movimentos camponeses que envolveram milhares de pessoas,em quase 

todo o Brasil, com a organização de centenas de Ligas Camponesas, como explicou o ex 

militante e dissidente do PCB Clodomir Santos Morais (MORAIS, 2006), conforme citação feita 

anteriormente. Após o ano de 2006, espera-se que Stédile tenha corrigido a caracterização que 

fez do período 1930-1950, já que foi o organizador do livro A Questão Agrária no Brasil 4, obra 

na qual está o capítulo de autoria de Morais aqui citado. 

Márcia Motta (MOTTA, 2005) em seu Dicionário da Terra informa que as Ligas 

Camponesas são criadas no Brasil nos anos de 1940. A tese de doutorado de José Antonio 



Segatto (SEGATTO, 1995), intitulada Reforma e Revolução, apresentada ao Departamento de 

História da FFLCH da Universidade de São Paulo, faz menção às ligas de Dumont-SP e de 

Iputinga-PE como sendo as primeiras do Brasil. A de Dumont, cidade vizinha de Ribeirão Preto 

também é referida na obra Lutas Camponesas no Interior Paulista, (WELCH; GERALDO, 1992), 

já a de Iputinga, bem como várias outras que existiram nas cercanias de Recife foram 

organizadas em 1945, (ANDRADE, 1989). Os autores destas três ultimas obras citadas também 

apontam como sendo o PCB (Partido Comunista do Brasil) o articulador da criação destas 

entidades. Sendo assim, torna-se pouco compreensível a postura de certos autores, de total 

desconhecimento das Ligas Camponesas dos anos 1940, uma vez que demonstramos relatos e 

indícios destes.  

Na obra de Paulo Ribeiro da Cunha (CUNHA, 2007), os camponeses do Triângulo 

Mineiro não aparecem através de suas Ligas, mas sim como sendo organizados em ação 

insurrecional organizada pelos comunistas: 

 

Provavelmente, a primeira das muitas ações exploratórias ou embrionárias 
originárias dessa política insurrecional idealizada a partir da Revolução 
Chinesa surgiu no Triângulo Mineiro ainda em 1948 (um pouco antes do início 
da luta camponesa de Porecatu), [...] ali um cenário promissor ante o quadro 
de lutas de meeiros e lavradores que emergiam quase que cotidianamente na 
região, sem falar que havia uma forte presença comunista em algumas 
cidades do Triângulo Mineiro, como Uberlândia. [...] Contribuiu também para 
esta leitura o significativo desenvolvimento agropecuário do Triângulo, que 
resultava na migração de muitos lavradores para a área; sem mencionar que 
outros conflitos camponeses próximos estavam em curso, alguns de grande 
envergadura, como o de Capinópolis. (CUNHA, 2007, p.81 e 82).  
 
 

Provavelmente em razão do livro acima citado ser sobre a guerrilha camponesa de 

Formoso e Trombas, o autor não pesquisou e talvez não tenha tido notícia sobre as Ligas 

Camponesas triangulinas envolvidas nas situações por ele descritas acima. 

Nesta altura, considero que já vão se delineando esclarecimentos sobre dúvidas iniciais 

deste trabalho. Os personagens das Ligas que estudamos são meeiros, arrendatários, pequenos 

proprietários, posseiros, enfim, camponeses da região em tela e de outras regiões que para o 

Triângulo Mineiro se dirigiam à época. Integraram o Partido Comunista do Brasil (PCB), atual 

Partido Comunista Brasileiro e também por isso, foram duramente reprimidos, pois se 

constituíram em efetivo perigo aos interesses dos latifundiários e dos conservadores em geral. 

  

 

 



4 – AS LUTAS PELA TERRA NO TRIÂNGULO MINEIRO 

  

Nos anos 1940, ampliou-se muito o plantio de arroz no Triângulo Mineiro.  Camponeses 

de várias localidades do Brasil se dirigiam para esta região, procurando trabalho junto aos 

latifúndios, quer como meeiros ou terceiros, quer como diaristas. 

O PCB lidera a organização dos camponeses em ligas e por este motivo, torna-se 

necessário tentar conhecer um pouco de sua atuação. Esta agremiação reorganiza-se de forma 

rápida e eficiente no curto período democrático que se sucede ao término do Estado Novo. 

Uberlândia sedia o Comitê Zonal partidário responsável pela coordenação dos trabalhos em 

todo o Triângulo Mineiro e sudoeste de Goiás. Na legalidade vivida de 1945 a início de 1947, 

quando o partido volta a ser proscrito, criaram-se comitês municipais em várias cidades da 

região, tais como Uberaba, Araguari, Ituiutaba, Canápolis e Toribaté (atual Monte Alegre). 

Segundo Coelho (COELHO, 2000) o trabalho de organização do partido junto aos trabalhadores 

rurais, organizando células partidárias, era feito da seguinte maneira: 

 

Saíamos de Uberlândia em caminhões ou em automóveis de companheiros, 
comendo poeira, no escuro das noites, para burlar a vigilância da polícia e 
dos “bate-paus” dos fazendeiros. Depois eram as longas caminhadas pelas 
trilhas, para chegar aos grotões onde residiam e trabalhavam os lavradores. 
Dormíamos em casebres de pau-a-pique ou nas tulhas de palha de arroz, 
sob o teto das estrelas. (...) Os lavradores aderiam em massa a um partido 
que prometia dividir os latifúndios, dando um pedaço de terra a cada família. 
Eram estruturados em “células por córrego”, única referência geográfica na 
vastidão dos latifúndios. Nessa atividade, além de dedicados companheiros 
de Uberlândia, se destacavam Roberto Margonari e Élson Costa. (COELHO, 
2000, p. 115). 

 

Roberto Margonari foi vereador do PCB, onde militou por toda sua vida, e Élson Costa 

foi líder da greve dos caminhoneiros realizada em Uberlândia à época, tornando-se a partir de 

então profissional do partido e em função do valor de seu trabalho foi dirigente de sua 

agremiação política em nível municipal, regional e estadual. Em janeiro de 1975, Costa, já como 

membro do Comitê Central do PCB, foi seqüestrado e morto pelos agentes da ditadura militar, 

não tendo, até o momento, seu corpo sido encontrado. Ainda sobre a forma que o PCB atuava 

junto aos camponeses, organizando-os em células por córregos, verifica-se em Neiva, referindo-

se à atuação no estado de Goiás, que: 

 



O Partido Comunista é então estruturado na Colônia, desde as bases: os 
núcleos dos córregos são organizados como Conselhos de Córrego. Cria-se 
o Comitê Distrital, com ação voltada à área específica da Colônia, e o Comitê 
de Zona, com sede na CANG [...]. (NEIVA, 2006, p. 115) 

 

A forma de organização do PCB no campo, conforme citações anteriores podem ser 

confirmadas por notícia do Jornal Correio de Uberlândia, abaixo transcrita, sobre o trabalho de 

repressão exercido pela polícia: 

 

Foram realizadas diligências nos córregos do Condugo, da                                                                         
Areia dos Bois, do Bálsamo, do Bebedouro, do Solta Cavalo, do Cerrado, 
todos eles pequenos núcleos onde está, de maneira impressionante, 
difundida a doutrina do Kremlin. Em cada córrego há um ou dois “sabidões”, 
chefes de células, ignorantes e rústicos, porém, que exercem influência 
sobre os companheiros. ¹ (JORNAL CORREIO DE UBERLÂNDIA, 
08/04/1948, ano 11, n. 2378, p.1). 

 

A partir de 1946, várias Ligas Camponesas são constituídas na região. Além das lutas 

reivindicatórias, prestavam assistência jurídica, médica e odontológica a seus integrantes, bem 

como promoviam a alfabetização de adultos, atividades culturais e recreativas.   

No jornal O Estado de Goiaz², em diversas edições noticiam-se as atividades de 

diferentes Ligas tais como as de: Sucupira, Martinésia, Cruzeiro dos Peixotos, Capão da Onça, 

Frutal, Monte Alegre de Minas, São Francisco, Sobradinho, Furnas e Canápolis.  

Canápolis sediaria, em 25 de abril de 1948, um Congresso Nacional dos Trabalhadores 

Rurais, e Noêmia Gouveia³, militante de Uberlândia que já estava a serviço do PCB em Belo 

Horizonte, é mandada para auxiliar a realização do evento, que acabou não ocorrendo em 

função da proibição e da repressão por parte da polícia. Em seu relato, Noêmia afirma: 

 

Mas tem um outro que eu já voltei de Belo Horizonte, foi um congresso de 
Canápolis e Capinópolis que fizeram um encontro e a polícia deu em cima de 
nós, e nós dormiu num arrozal lá dum companheiro, estragamos tudo o 
arrozal que nós dormimos no meio do arrozal. [...] No outro dia todo mundo se 
espalhou, né, cada um foi pra um lado, não foi preso ninguém, esse não foi 
preso, mas no outro foi.” (GOUVEIA, 2003).   

 



Em 1950, na região da Liga Camponesa de Canápolis, radicalizou-se a luta. Como 

Coelho nos conta (COELHO, 2000), os meeiros da fazenda dos ingleses estavam sendo 

expulsos da terra, pois os arrozais estavam sendo substituídos por pasto para o gado, que 

deveria abastecer o frigorífico Anglo de Barretos-SP. Segundo orientação do Partido, os 

camponeses passaram a arrancar as mudas de capim plantadas, e, conseqüentemente, vários 

deles são presos, ocasionando o que se demonstra a seguir: 

 

Em Uberlândia decidiu-se promover uma campanha contra a expulsão dos 
lavradores e libertar os presos na marra. Para tanto, foi organizada uma 
caravana a Monte Alegre. Os companheiros cercaram a cadeia, mas não 
puderam invadi-la porque os policiais resistiram. E os presos foram 
transferidos para a delegacia policial de Uberlândia. Os jornais de Belo 
Horizonte noticiaram os fatos, denunciando a existência de uma “rebelião 
comunista” no Triângulo. O chefe do DOPS, José Henrique Soares, seguiu 
com reforços para Uberlândia. [...] Resolvemos ajudar com o que 
pudéssemos os camaradas do Triângulo, enviando uma força-tarefa, qual o 
exército de Brancaleone. Fiquei encarregado de levar equipamento gráfico, 
quase da época de Gutenberg, pesadíssimo, além de três fuzis, mais a 
munição. (COELHO, 2000, p. 117).  

 

Esta prática de resistência e enfrentamento dos camponeses contra o latifúndio, 

preconizada pelos comunistas da época, que consistia em lutar para que não se formassem 

pastagens em terras ocupadas até então por lavouras, foi utilizada também em Goiás, como 

aparece em texto de Leonilde Medeiros (MEDEIROS, 2002). 

 

Também lutava-se contra a prática de plantio de capim no terceiro ano de 
arrendamento da terra para formação de pastos pelos arrendatários, prática 
comum em várias regiões do país e que tornava estes trabalhadores 
itinerantes no interior das fazendas e inter fazendas, impedindo-os de plantio 
de culturas permanentes e de uma vinculação mais permanente com a 
terra.(MEDEIROS, 2002, p. 159). 

 

5 – CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

A falta de democracia vivida no Brasil já a partir de 1947, levou a feroz repressão por 

parte do Estado aos mais diversos movimentos sociais, onde se incluem as lutas do 

campesinato. A partir de 1948 e mais ainda, de 1950, o Partido Comunista Brasileiro, em função 



da falta de liberdade de atuação acaba elaborando política equivocada de atuação, adotando 

postura aparentemente mais radical, menosprezando os movimentos de massa e priorizando 

ações foquistas, inclusive na região dos campos triangulinos. 

Tal conduta fica evidente nos enfrentamentos das Ligas Camponesas contra a polícia, 

relatados nas páginas anteriores, o que aumentava mais ainda a repressão contra os 

movimentos populares. 

As Ligas Camponesas do Triângulo Mineiro tiveram vida efêmera, provavelmente de 

apenas uns quatro anos, mas precisariam ser mais bem conhecidas. O apagamento dos 

vestígios de suas existências foi extremamente eficiente, sendo isto uma enorme dificuldade, 

mas ao mesmo tempo, um motivador de novos estudos sobre o tema. 

 

Notas: 

¹ Desarticulado em Canápolis um movimento destinado a provocar desassossego e inquietação. 

Correio de Uberlândia. Uberlândia, 08/04/1948, ano 11,n.2.378,p.1,c.1-5 apud SILVA,I.R. “Flores 

do Mal” na Cidade Jardim: comunismo e anticomunismo em Uberlândia 1945-1954, 444f. 

(Dissertação Mestrado em História) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 

Estadual de Campinas, Campinas, 2000. p.  269. 

² Este jornal, apesar do nome, durante anos esteve sediado em Uberlândia e no período que 

este trabalho trata, tinha linha editorial afinada com o PCB. No arquivo municipal de Uberlândia 

encontra-se coleção deste periódico. 

³ Antiga militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB), inicialmente de Uberlândia e ainda no 

final dos anos 1940 tornou-se quadro profissional do partido assumindo o trabalho de 

organização das frentes femininas de atuação do Comitê de Belo Horizonte, entre diversas 

outras atribuições partidárias. 
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