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CONTO OU CAUSO HISTÓRICO

(FOLCLORE E TRADIÇÃO)

MUNICÍPIO:  Imbuia

Título do Conto ou Causo Histórico: O assassinato de Liberto Scheidt

Autor do Conto ou Causo Histórico: Zenaide Sardo

Narrador do Conto ou Causo Histórico: Tina Rosa

Fontes de Pesquisas/Referências: Livro: Alto Rio dos Bugres – As origens do município de Imbuia

Relato do Conto ou Causo Histórico:  Desde os  quatro anos de  idade,  Zenaide Sardo mora em 
Imbuia, cidade na qual viveu um dos maiores dramas de sua vida: a perda do pai. Ela é filha do ex- 
prefeito Liberto Pedro Scheidt, que foi assassinado: “Meu pai tinha uma fazenda, com 70 cabeças de 
gado, e ele negociou essa fazenda com um pessoalzinho de São Joaquim. A compra foi acertada em 
três prestações. Quando venceu o primeiro cheque, já não tinha fundo”. Scheidt foi conversar com o 
comprador, que lhe assegurou: “Quando vencer o segundo cheque, vamos acertar tudo junto”. Quando 
chegou o dia de descontar o segundo cheque, os compradores vieram até Imbuia “e convenceram meu 
pai para que ele fosse junto com eles, para receber o dinheiro em São Joaquim. Em dinheiro vivo! Meu 
pai, na boa fé, foi com eles. Foi e não voltou mais. Era 20 de fevereiro de 1980. Mataram ele, jogaram 
o corpo numa serra, em Petrolândia, para nunca mais ser encontrado. Arrumaram um Fusca velho e 
ainda o colocaram dentro, para simula um acidente. Mas, o carro ficou pendurado na serra”. Teriam 
sido 200 metros de queda livre, não fossem “umas varinhas fininhas que seguraram aquele  Fusca. Por 
acaso, alguém passou na estrada e viu uma coisa brilhando, vermelha, lá embaixo, e  avisou a polícia. 
Enquanto recolhiam o corpo, o chefe da turma que matou ele estava no local ainda,  fazendo média, 
lamentando a morte dele, coisa e tal”. Resultado: o homem foi preso como suspeito. Na caminhonete 
do suspeito, havia marcas de sangue.  Outros homens também foram presos e confessaram o crime. 
Como o crime havia sido cometido em  Urubici, os assassinos tiveram que cumprir pena de prisão em 
Lages.  Mas,  ao  final  de  três  meses,  os   assassinos  fugiram  da  cadeia.  As  autoridades  policiais 
informaram que eles serraram a grade e  fugiram. E ficou por isso.

Data e Local de Ocorrência dos Fatos Narrados: 20 de fevereiro de 1980, centro de Imbuia.

Nome e Assinatura do Agente Cultural: Karin Daiana Goedert

Data de Preenchimento do Formulário: 14/03/2006


	Karin Daiana Goedert

