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O GTT (Grupo Técnico Tocantins), que procura restos mortais de militares e 

guerrilheiros desaparecidos na Guerrilha do Araguaia, localizou nesta quinta-feira (21), 

no Cemitério de Xambioá (TO), restos mortais que podem ser de integrante da guerrilha 

do Araguaia. As ossadas passarão por exames laboratoriais em Brasília para que as 

identidades sejam confirmadas.  

A descoberta da ossada foi feita na área de Cimento, um dos sítios que vêm sendo 

pesquisados pelo GTT. Estava numa profundidade de 1m25cm, à direita da entrada 

principal do cemitério da cidade.  

Os restos mortais encontrados no Cemitério de Xambioá permanecem no local. Ainda 

não há previsão da data em que eles serão enviados ao Instituto Médico Legal (IML) de 

Brasília, onde será feita a perícia.  

Esta é a sexta expedição realizada este ano pelo grupo, que está se aproximando dos 

trabalhos finais da fase de exploração em campo. A exploração consiste em realizar 

escavações em busca de ossadas dos participantes da guerrilha em áreas apontadas pelo 

trabalho dos colaboradores, em geral com base em depoimentos colhidos na região.  

Além dos restos mortais, os técnicos também acharam na área de Cimento um pedaço 

de corda de 32 centímetros. Esse pedaço de corda será avaliado para saber se trata-se ou 

não de um objeto compatível com a época da guerrilha.  

Na mesma região, um colaborador do grupo afirmou ter enterrado, juntamente com seu 

pai, já morto, corpos de quatro guerrilheiros nas proximidades do Axixá. 

Nesta localidade específica estão sendo realizadas escavações por duas equipes, mas até 

o momento não foram localizados indícios e restos mortais compatíveis com os dos 

guerrilheiros.  

Nas proximidades de Xambioá, onde testemunhas afirmam ter existido uma base militar 

de apoio às operações de combate aos guerrilheiros, escavações foram realizadas para 

tentar localizar corpos de guerrilheiros. Até agora nada foi encontrado.  

A Guerrilha do Araguaia foi um movimento de oposição à ditadura militar (1964-1985) 

organizada pelo PCdoB.  

 


