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MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA 
C.OleTIVO CATAltlNfNH 

COLETIVO CATARINENSE MEMÓRIA VERDADE E JUSTIÇA 

Comitê Catarinense Pró Memória dos Mortos e Desaparecidos Políticos 
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A administração municipal por meio da 
Fundação Cultural de Içara apresenta 

i CINEMA NO MUSEU 
11) 

~ CASA DA CULTURA PE. BERNARDO JUNKES 

Exibições: 10 à 28 de Junho . 

Filmes com a temática - Ditadura Mil itar no Brasil 

Sessões para grupos previamente agendadas 
até dia 10 de junho pelo telefone (48) 3432 - 5847 

EXlblçoe~ em paralelo com a expo<'lção: 
DIREITO A r'lEHORIA E A VERDADE - Ditadura no Brasil 1964 - 1985 

Museu Casa da Cultura Pe. Bernardo Junkes 
Praça da Matriz SlIo Donato - Içara - SC 

Horário de atendimento : Segunda à sexta - 8h às 12h / 13h às 17h 

Id •• llz.çlo: 

MEMÓRIA, VERDADE E JUSTIÇA --.--Patrocrnlo: 
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HOMENAGEM 

Governo pro - mu ça do 
nome da Praça Castelo Branco 
A intenção é que o nome seja alterado para João Belchior Marques Goulart 

OGovemo de Içara irá 
encaminhar ao Le
gislativo um Projeto 

de Lei para a troca do nome 
da Praça Castelo Branco 
por João Belchior Marques 
Goulart. A iniciativa pr0pos

ta acompanha o movimento 
que acontece na América 
Latina com a mudança de 
nomes de ruas, avenidas, 
praças e monumentos batiza
dos em homenagem a t0rtu
radores e ativos participantes 
do Golpe de 1964. 

Mas antes do projeto ser 
encaminhado ao Legislativo, 
o prefeito Murialdo Canto 
Gastaldon, ouviu a opinião 
dos vereadores. O assunto 
foi tratado na tarde de ontem 
dia 3, com todos os verea
dores. João GouIart, Jango 

como.CR chamado, foi o 24· 
presidcntc do país, de 1961 a 
1964. 

"O movimento atinge pra
ticamente toda a América 
Latina. Nos anos 1960 quem 
pensava diferente era pc:rse
guido, torturado e até mor
to. Esta etapa da história foi 
vencida por líderes que luta
ram pela democracia. JoiIo 
Belchior Marques Gou1art 
foi um deles. Castelo Bran
co liderou o Golpe de 64", 
explica o prefeito, Murialdo 
Canto Gastaldon. 

Nos dias 05 e 06 de junho, 
João Vicente GouIart, filbo 
do ex-presidente da Repú
blica JoiIo Belchior Marques 
Gou1art estará em Içara, 
onde participa de um ciclo 
de ações intituladas Direito à 
Memória e à Verdade "Dita
dura no Brasil 1964-1985". 

A homenagem , para o homem que sofreu durante a ditadura 

Às 19 horas do dia 5 de 
junho, JoIIo Vicente profere 
palestra no auditório da C0-
operativa Aliança, lança o 
documentário sobre a vida 
de seu pai e faz a abertura 
oficial da exposiçio Direito 

à Memória e à Verdade. 
São 21 pain~is com tex

tos e imagens que retra
tam de maneira exclusiva 
momentos dos 21 ano de 
ditadura, at~ os grand . 

Já' . 

Paralelamente à expo i lo 
aconteceri, também na 
Casa da Cultura Padre Ber
nardo 1 . lo de 
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Ex-secretário levanta suspeitas sobre 
exonerações no Balneário Rincão 

Município aleIP que demissões seguem orientação do Ministerio Público 
momento. a1ep que DIo po- conttar.da. enquanto OI demM' 
cIeria realiDr coac:uno público espIÇOI ru:.nm ICID COUb __ l'8ÇOes 110 ............ que .. DIo 

.. liam' lepIidIIde. À .,.. 
ca. iDc8iw. foi a.a.ndo .
........., civil pelo .... EM. 

.. ft.açIo de o IIOVO mwücipio ç6eI. A iafcInD8çIo .... a -

.... __ .~,.. relevlDcia ri ...... em ... 

........... _"lIGa.. 1Gb 
• TI.' ....... m __ 

Il10. A n.,...ir .. ele DOWI DCIIIIO- DOYUI .. aI ri ! .... ,..... 

.,. ,.. _ ~ que n... ... * ' • 
............. Ir _ ca,*_ cIr fica_ ...... a iDfoo , .. 6 .......... ; e • 

que ......... pnI' 11ft foi leparDlo' i _i_ 7 • ' •• o i i 

~ue8tro1 
Seciedrio da FazeDda de içara. Raaaldo BilCli-

mo, c:cmtiDua preocupacIo com O lCqGestrO das CODIU 
da AdmiDiltnÇlo Municipal de içara. O Tribuaal ele 
Justiça (TJ) levou das CODtaI cio municfpio mais ele 
RI 2.6 milb6el. Nelu CODta. estio recursos carim
bados, ou seja, que o governo federal manda com fi
aa1idades npeclficu. O municfpio pediu 10 TJ que 
devolvesse esse dinheiro. mas o quadro 6 tio delica
do que se ele for devolvido, o rribuaal vai CODtinuar 
lCqtIeItnDdo receita pr6pria at6 que seja saldada • 
coata cios prec:at6ri0l. 

PoIitlcaD 
RecunoI para executar devem ser exclusividade do 

Executivo. NIo 6 papel do poder Legislativo de,ti..
verbas. É seu papel constitucional legislar, fUcaliar. 
nquenr. incIicar. entre ouIroI, menos executar ou libe
rar recursos. Vale questioaar. par exemplo, onde CId o 
Ministáio Público? Em que pese nesse caso e nos ou
lroI, ser o Estado o mimedor do comparriOwnw$do da 
b'bençlo de recursos. parece nftido que o ... 1 ...... 110 
passa • inndir • ordem de CCJIDP""'rias exclusMs do 
Executivo. 
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Em visita a Iça'a, filo do ex-presklellEJango fala sobre a 

Dit:IcUa Natarea "DEdo pai 

Jo o Vice te Gou rt tambem I au urou a expo 
Verd de aberta ao publico at 31 d Julho 

o 'DI~ to a M mó e a 

"Lutar pela Pátria nao é pouca sorte para ninguém, muito menos morrer por ela". Assim 

acredita João Vicente Goulartsobre o ex-presidente do Brasil,João BelchIor Marques 

Goulart, o Jango, de quem é filho. A convite da Fundaçl!io Cultural de Içara e da 

professora e escritora Darlel Catarina da Luca, Joao Vicente visita o municlpio nesta 

quarta e quinta-feira. 

Jango foi o 24° presidente do Brasil , de 1961 a 1964, e deixou a presidência após o Golpe 

de Estado de 1964, o qual deu inIcio a Ditadura Militar no Brasil, considerado o perlodo 

mais obscuro da história nacional e que permaneceu até 1985, quando foi restitu lda a 

democracia no paIs. Assim como Jango, Joao Vicente precisou deixar o Brasil e viver 

exilado em palses vizinhos. 

"Sal do paIs quando tinha sete anos. Como dizia meu pai , 'o exflio deve ser uma invençao 

do demOnio porque mata as pessoas e as deixa vivas'. Nao havia condiçOes para voltar ao 

Brasil, pois sablamos que Jango seria preso e isolado pelos militares, mas por quê? Por 

ter lutado pela democracia e pelos direitos do povo? Entao, justamente por isso, acredito 

que meu pai foi vitorioso em sua vida, ele tinha um ideal e sua luta deu certo", destaca 

Joao Vicente. 
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A visita dele faz parte de um ciclo de ações intituladas "Direito à Memória e à Verdade -

Ditadura no Brasil 1964-1985". Joao Vicente também participou de uma entrevista coletiva 

na tarde de hoje, além de ter inaugurado e visitado a exposiçao "Direito à Memória e à 

Verdade", com painéis que contém imagens e informações dos 21 anos de Ditadura. A 

exposiçao foi montada na Casa da Cultura Padre Bemardo Junkes, no Centro, e estará 

aberta ao público de 05 de junho a 31 de julho, das 8 horas às 12 horas e das 13 horas às 

17 horas. 

Dona Derlei é fundadora e coordenadora do Comitê Catarinense Pró Memória dos Mortos 

e Desaparecidos Polfticos. Ela também é uma das vitimas das prisOes irregulares e 

torturas praticadas durante a Ditadura. Pelo seu envolvimento com movimentos 

relacionados a este perlodo histórico, ela conheceu Joao Vicente. 

"A regiao Sul de Santa Catarina sofreu muito durante a Ditadura, com várias pessoas 

presas, torturadas e exiladas. Tlnhamos a vontade de fazer essa exposiçao e 

precisávamos de um nome forte. O filho do último presidente democrático que o Brasil teve 

antes do Golpe Militar nos pareceu um ótimo nome", afirma a professora entre risos. 

Joao Vicente também comentou o pedido de sua famllia para que o corpo de Jango seja 

exumado e passe por novos exames a fim de assegurar a causa da morte do ex

presidente. "Joao Goulart foi o único presidente democrata morto em exllio e existem 

muitas suspeitas em tomo das circunstancias de sua morte. No laudo do óbito, por 

exemplo, consta apenas 'morte por doença', sem mais detalhes. Sem contar que, na 

época, o caixao nao pode ser aberto, entre outros pontos duvidosos. ~ importante 

esclarecer essa e outras mortes, sao momentos importantes para recordar e, ainda mais, 

para transmitir aos jovens de hoje e futuras geraçOes", esclarece. 
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E ta i uma escola fundada pelo governo Joio Goulart para nlbos do operA rio do carvlo. Era 
gratuita, agora i particular e tem uma Faculdade de jornalismo. 

I .1 a 1/ i t ri 

SATC - EducaçAo e Tecnologia 
PORTAL ATC 

Filho de João Goulart fala sobre 
ditadura em Içara 
Em visita ao municlpio, João Vicente Goulart participou da abertura da exposição sobre um dos 
momentos mais marcantes da história do pais. 

l Ii I JI' 

"O Brasil vem convergindo numa série de acontecimentos importantes, de recordar e transmitir para as 
novas geraçOes um ato criminoso, um ato que rasgou nossa constituiçllo. Temos que divulgar o quanto é 
importante conhecer esses atos que nos levaram a 21 anos de ditadura", afmnou o filho do 24° presidente 
brasileiro, em abertura do ciclo de açOes Direito à Memória e à Verdade da Ditadura no Brasil 1964-1985. 
Jollo Vicente Goulart, presidente do instituto que leva o nome do seu pai, esteve em Içara na tarde dessa 
quarta-feira (5) para nllo deixar cair no esquecimento um dos perfodos mais sombrios da história 
brasileira. 
Em abril de 1964 os militares aplicaram um golpe de estado, arrastando o pais para 21 anos de ditadura. O 
entllo presidente Joio Goulart, conhecido como Jango, se exilou no Uruguai e posteriormente na 
Argentina. Em 1976 Jango foi encontrado morto, na cidade de Mercedes. A causa oficial foi ataque 
cardlaco. 

Há sete anos corre em justiça um pedido pela exumaçllo do corpo do ex-presidente. As causas da morte 
até hoje estllo cercadas de controvérsias. 
"João Goulart foi o único que morreu no exflio em circunstâncias suspeitas. O certificado de óbito dele 
nllo condiz com a realidade, o caido foi proibido de ser aberto, nenhuma autopsia foi feita por médicos 
argentinos ou brasileiros", aponta o filho de Jango. 
Segundo Jollo, mesmo após três décadas da morte de seu pai, ainda é posslvel descobrir as reais causas. 
"Existem técnicas muito avançadas, se vamos descobrir ou nllo é outra história. O que nllo podemos fazer 
é nos omitir diante dos fatos", afirma ele. 
Na exposiçllo em alusllo à ditadura militar, imagens e textos recontam a história de um dos momentos 
crfticos brasileiro. Fotos de desaparecidos polfticos e das manifestaçOes da época chamam a atençllo de 
uma geraçllo que nno precisou usar as mordaças impostas pelo regime. 
"A história é rebelde, ela pode ser escondida, mas um dia ela acaba vindo à tona. A história que se dá em 
processos de um regime ditatorial tem que ser contada. Esperamos que esses desaparecidos façam parte 
da memória nacional, heróis da resistência que nos fazem viver numa democracia", enfatizou João. 
Segundo Derlei Catarina de Luca, presidente do Comitê Catarinense Pró-Memória de Mortos e 
Desaparecidos Polfticos, eventos como esse slIo importantes para nllo deixar a sociedade esquecer esses 
acontecimentos. 
"Em Santa Catarina foram 544 torturados, 10 assassinados e quatro desaparecidos, temos que tomar isso 
público. Durante 40 anos eu falo isso, vamos trazer os estudantes para mostrar a história do Brasil", 
afirma ela 
A mostra Direito à Verdade e à Memória foi realizada na Casa da Cultura Padre Bernardo Junkes. 
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~Clicatribun8 . com SexIa-feoa, 7 de JlIlho de 2013 

A exposição ''Dimto à Mml6ria e à 
VmIade" está aberta à visitação na Casa 
da Culruro I'odre Bernardo./UllkEs até o dia 
31 de julho. São 21 painéis com textos e 
imagens que retratam de maneira exdusi
va mornmtos dos 21 anos da Ditadura até 
os grandes comidos das ''DIretas Já"
PoroleIamente à exposição, acontece tam
bém um ddo de exibIções de filmes com a 
temáuca do Ditadura Militar: A mostro 

estará dJsporúve! de 10 a 28 de Junho e 
pode ser VISta coruonne ogrndomento peJo 
telefone (48) 3432-5847. 

o filho mais velho do feleçüto p .. lS ........ da lI8púbIiaI 
Jango GouJan, João Vu:ente aow.n.. que li 1116ea1D. JX*8. 
ampr-as6rio. ~ideDte do "*jh .... ~ _, _ bo-
~.,.,..,~ .. J ...... _ ........ omem. 
A .... deIe .. c:iMM_ lia.......... .... 
.té.-ao ..... CIo .. 
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JORNAL IÇARENSE Política 
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Filho de Jango relata terrores do 
exílio e comenta exumação do pai 

. "O I IIstitl/to lolio GOl/lnrt IIao é sO/llt'llte para le/llbrar a pessoa do lallgo, /lias para ell jllar à 
IIOl'as gerações o IJI/nll/o (l/stOI/ (/ resta l/ ração da delllocracia e a lI/ta cOlltra a ditadl/ra". 

IÇJr,' (S ') )'1.10 ",u',,1 ' 
(,(lultltlh.llpcUllOl' IhU(UIll 

,\~ 'IM,,·t )1111<,.., JunllllOI1l 

o p.lI, Ol' . P"'\ldl'nl ' )(MO 
Bl'Il hlor oul,lI t, mort )l'm 
1976, ',1 f,lIl1th,l, l'\t 'VI! no 

ruglhu, P.U,lgUcu, Arg In .. 
tUM e I urop,' \)l'pO'., da 
mort,' d, jango, lo, crI"do o 
!n,tltuto j(MO <";oul,lIt, da 
qUIll V Ill1nll' II o prl'~I(.ll'nll'. 

lOIlHlSddl,lll-' d" 'ome., 
",lO d" Vl'rd,llll', o hUm dl' 
j,lnglll"t"',1 l'm !çolra 11".,t,1 
qUolrt.dl'lra (05/06) equ11l
t.d %1 (06/06) 

Im entre",,>t,l coletiva, 
Gouliltt .. plt ou os ob) 'ti
V(lS d" fund,'ç,1O "O In,>ll
lulo 1ldO é !>llm"ntl' p"rall'm
brolr ,1 Pl";o" do j,lJlg(' 111<1" 
p"r.lt'm1l1clr th nov(~ g~r,,· 
ç • ., o quanlo cu .. tou ,I res
wur ... lç,\O d" dellllXf,1Utl t! cl 

lula cunlr,l ,I dlt.ldur,l" 
jo,1O con1l'ntou o pl'dldo 

d 'I' Ullhl~,\odolOr· 
pu d ' j'lIlgo, "Lldl" 
Il'., dl' , ... querda lo
r,lIlll'llIlllll.ldos pc
I", .. '1'\' I~O" Slul'to; 
de V"",~ dlt.lduras 
O ,I tl'nt,ldo tCrt,l 
Ol orlldo IM Argl'n
tllM, por I'>SO há 
ullla 11lVl'!.tIg.IÇ30 1,1 
l' ,llluI F ,'gor,1 por 
IOI~d d,1 C Ollll'>S,1O 
d,\ Vt .. nLtde, Q~tl\ 
vmdo ,I pubhco, Su
plllLSl' 1IlclUS1V~qU~ 
o III dllO qUl' t 'rI,l 
d"do ,I 1Jl)<.,\,lo que 
I 'vou jango á Illor!l' 
lo~'l' um ,'gente sl'neto dlS
f.uçado, L e.tl'm ho) ' [('(lU

C,I~ mUIto dv,lllçad,lS 11<1 CI
pnU,I, por I~SO devl'mos la
ler eSc,ll ~xum,'ç,\o, a flJ1tl I 
tr,ll,l -~· d0 UI1\ ex·prt'SuJen· 
t'l li,-, I1clÇ,lO", li isse 

O., tcrrorl'll doe>'lllo foram 

lembr,ldos por Vic~nte, "O 
eXI1J(), pMa j,\1lgo, cr<l uma 
IIlVl'nç,IO do demó1l10, por
qUlI nh\lclVtl ,t':; pl'~'O,~ l" d~ 

dl'lx,lVa VIV,l~ Um brastlcI
ro, ex pr '~Idcnte, tmha quc 
morM do outro I"do d<l (ron 
IClra MUlt.lS vezes os bras I-

Filhos de Jango 
relembra a luta 

contra a ditadura 

PÁGI A3 

lelros o olhavam, quen,llll 
abraç,l-Io c nao podl,un D 
uma hora pMd outra, vocl' 
sc tr,msfol 01<1 num /l1mbl 
VOCf! vaI morfl'ndo no d',l ,1 

dl<l A morte fe.ICa dc j,lIlgo 
fOI aPl'n,~ uma COIl'>l'<)ul'n
CI,l d,) morte que ele vUlha 
tendo no eXIbo O extJlo ~ 
uma fuga sem f,m j,lngo ).\ 
pl'rtSava l'm '><ltr ti<l Am tI

ca Lahna, pOIS n<lO haVia 
maIS cond, ões I lavÍOllIlfor
maçocs e docunll'ntos de 
que se voltasse ao Bra~t1, 
jango sen.\ pr\!So e envMdo 
para um loc,ll Sl'(reto e ftea
na UlcomunlC,\vel", contI
nuou jOdO VIcente, 

Apesar do sofrtmento, 
Goulart n,lO se arrepende 
"Nós, como fdhos, crl!5CCo 

mos longe da r,Una, mas 
não me arrependo de n,lda 
jango teve eu d~tlllO, e lu
tar pl'la P d trl,l n<lO é pouca 
sorte, morrer por el,l. mUIto 
n,alS", finaUzou 

jOdO VICente Goul,utser,1 
homenagl'ado)untocom 12 
içarenscs qUl' foram vlhm, 
da dItadura n,,!tlar em se -
são soll'ne na Càmara de 
Vereadore~ lll'st,1 qUlIlta
letra (06/0b) ,IS 1% ACERVO: UDESC - FAED - IDCH
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Foco POLíTICO 

Içara 
Filho de 
ex-presidente 
fala sobre 
Ditadura 
.... 01 

Almoço com filho de Jango 

João Vicente Goulart, filho do ex-presidente 
Jango, almoçou ontem na casa do vice-prefeito 

de Içara, Sandro Serafirn (pMDB), junto com a 
esposa, Verônica Fialho. Foram convidados, ainda, o 
ex-presidente da Casan. Walmor De Lucca (pMDB), 
a escritora DerIei Catanna De Luca e a secretária 
interina de Administração, Eliana Jucoski (PMDB). 
O prefeito de Balneário Rincão, Décio Góes (P1J e o 
subsecretário de políticas Sobre Drogas, padre Eloir 
Borges, também participaram do encontrO. Durante o 
almoço, o filho de Jango contou da história de luta do 
pai, da vida da familia na época da ditadura, com
partiIhando ainda de futuros projetos difundindo a 

memória de João Goulart. 
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t:; ....... tuta.oorn (bltafela. 6 de...llx1ro de 2013 

Pilho de jangol 
João VIc!!U. qut fSIÓ m l!Qiõo desde 0IIImI. é 

liIbo do ex,.~ jcqo r sobrinho do! Leood 
lIrizdD. 

"Rm a bist6ria paIItiaI do país m IlHA. 
Ri vIIImo, CllIII todo Q sua liImiIia, do opIl5Siio r 

pmrguiQio paIItiaI f!ita pda Ditodum Militar. 
HIit. CllIII sua irmã. ~ trata do eIIIIIIIIfiÕO 

do axpo do pai paro rsdam:!r Q dmúnda do!.,x rIe 
brDYmmDda. 

jcqo trvt JXISIO!IrDS ..... 1Idt5 em CIidíJma r 
Itgiãa. l*Ima cIdas. rir wiD Ir v.", jag CllIII as 
..... ma ~ t dormiu IIQ sair do sirvIimra 
pam gIIIIIIâ.,x da Diio bsr invadida pda jDIti
co ou pdos nWtnps 

joio VIcsrt 
'*"oçnu OIUID 
IIQ CIIIII do ~ 
JIIII*o dr Içara. 
SGadnI StraIIm 
(IIID). Pláàto 
D6dD G6a, do 
lIDa1a. 1* 5 MU D!dei dr Luca e o ex-dtputado 
,.... dr Lucm pmtidpcuWil 

Adelor Lessa A Tribuna 03 
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Sad:&Fai a, 7 de .blho de 2013 A Tribuna 17 I~ra 
Andrea Valvassori 

Sobremesa 
Lideranças petistas 
se encontraram nessa 
quinta-feira no almoço 
oferecido a João Vicente 

.ndrflvllvlS50rl .• trlbu~lIIIlI.tom 

Goulart, filho do ex-presidente Ja"l0. O vice-pre
feito de Urussanga, Luiz Henrique Martins, o CUfca 
(e q.l, que já afirmou ser pré-candidato a deputado 
estadual em 2014, ficou ao lado, no momento da 
sobremesa, do 
ex-deputado 
Paulo Serafim, 
que até então 
anunciado como 
o único pré
candidato do PT 
na região para 
uma cadeira 
na Assembleia 
Legislativa. 

A aposição ''Oimto li Mm16ria e li 
VmIode" está aberta li VlSitaç60 na Casa 
da CUltura Padre BernaItIo j\IIlIa5 até o dJa 
31 de Julho. sao 21 pmntis com textos e 
unagens que retrotam de manma txdusi
va momentos dos 21 anos da Ditadura até 
os grandes comidos das "Diretas Já". 
PoroleJo.mente li exposição, acontece tam
bém wn tido de exíbições de filmes com a 
temática da Ditadura Militar. A mostro 
estará dlspolÚvel de 10 a 28 de junho e 
pode ser Vl5ta confOITlll agendamento pelo 
telefone (48) 3432-5847. 
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Agma 
7 de lumode 2013 

'1\ relação dos sefVlCiores cem a PrefeItura tem cpe ser assim. honesta e transparente Não dá pra neg:x1éY afgo rxm da 
e no outro dia votar contJa. Isso quebra a relação de confiança da Prefeitura com os atuaJS óng3fTteS sin<icalS~ do preferto 
Munaldo Gastaldon, após a Vltóna na negooação d reta COOl os servidores. 

Em sessão solene. a Câmara Munoopa! e a Fundação Cultural de çara homenagearam nesta Q.J nta.fetra. dia 6. o serror .bao vocente Goúart 
fi ro do ex.presldente Joào GOJIart a ém de 12 CIdadãos çarense5 Q.Je ~ e partJap3'am da luta pela de ,Wa:.<! no B'asIt Der1eo Ca· 
tar na De Lucca O nart LeOpOldo G n memooan~ Dcnaoano ures de Mello G n rnernoron). Emídio Sergoo T exera (in~)..la:xlb lCtI:r Cruz 
Cln memonan~ Jorge Fernandes. Jorge JOOo FellCi3f1O , memonan). José .bao Rabelo. Manoel .baQ.im Caúo5o (in ~ MaroeI .loaQ.Jim 
Mcntero (inrnernoron). Maooel José Cardoso Gnrnemonan). RosG:ro Sit-.era, rnernoron). 
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o de J ango visita Içara 
Durante a conversa, João Vicente Goulart relatou sobre as marcas da Ditadura Militar 
Içara 

Uma verdadeira aula 
de história fOi pro
ferida na Casa da 

Cultura Padre Bernardo 
Junkes, em Içara. Esta pas
sando esta semana pela ci
dade. João Vicente Goulan, 
filho do ex-presidente, João 
Belchior Marques Goulart. 
Jango, como era conhecido 
o chefe maior da Republica. 
foi o último pre,idente ante' 
do Regime Militar. "Içara 
vive um momento histónco 
por ter na cidade o filho do 
e -pI'C>ldente João Goulart". 
abnu a coletiva de imprensa. 
o v ice-prefeito de Içara San
dro Giassi Serafim. 

O filho do e,-pI'C>idente 
foi para o e iho com apena.. 

gual, Unq,'1Ja.i e na Europa. 
Apó, a morte de Jango, foi 
criado o Instituto João Gou
lart. "['. tamo, chegando ao 
Bra,i! no ano de 2014. e nós 
do In.,tlruto Prc,idente João 
Goulart >empre dJ.1cmos. que 
ao contr.uio do que a nova 
geração pensa. que e o ano 
da C opa para o no,'>O pai>. 
claro que é o ano da Copa. 
que somo, o pais do futebol. 
que vamos fazer uma grande 
Copa. mas é importante que 
se diga que 20 14 também é, 
antes da grande festa do fu-

, , 
Iç~r~ ~ve um momento 
hzstonco por ter na 

cidade o filho do ex-presidente 
João Goulart" 

tebol, a nossa JU\entude, que 
não conheceu a nossa reali
dade, de como atingimos a 
plena liberdade, temo que 
fazer uma profW1da rcfle"ão 
que 2014 sera transcorrido 
o, 50 anos do Golpe de Esta
do do n so paí. , um ato cri
mino>o praticado pela elite 
do no--so pais, que derrubou 
um governo democrdtico". 
comentou Vicente. 

prefeito de Içara 

ano> de estabilidade demo
crática. lembrando aquele 
que lutaram para restaurar 
a democracJa, que lutaram 
contra a ditadura., que luta
ram contra tod o> malefi
cio> que o Golpe de F. tado 
de 19<H troU>.e para o no--so 
pais", destacou. emendando: 
"É importante que a nO»a 

j U\ enrude conheça a n<hsa 
hi~tória. o> 21 ano-, de dita-

\ícente exaltou a Impor- dura do no'so pa,," 

conhecerem a hl tona. "O 
Brasil vem comergindo 
numa série de acontecimen
tos importantes. ão somen
te importante, de recordar. 
ma, importante,> de tran o
mitir, I quando digo lran,
milir, dl!!o da Importância 
par.! a" no\ as geraç&!~. Ô~ 

do In,tituto Prc,idente João 
Goulan. buscamo, nào só 
recuperar a.> lembrança.> do 
ex-pre,idente João Goulan. 
mas tambem trazer às no
vas gera õe, alem brança de 
estanno, vivendo esses 25 

cn 
ml°são . 'acIonai da rdade 
(CVN). que tem por finalida
de apurar graves violações 
de Direito> Humano> ocorri
das entre 18 de setembro de 
1946 e 5 de ourubro de 19 <

Embora o Regime \111itar 
tenha acabado lia mai, de 
20 anos, ele não acn .. dlta que 
seja tarde para abrir a C V1'. 
"20.30 ano> na \ ida de uma 
pessoa pode p3l\.'Cer mUito. 
ma.> para a hi. toria de um 
pats é mUito pouco. então 
por mais que você tente es
conder essas histórias, ela vai 

Exposição na Casa da Cultura já está aberta para a comunidade visitar 

Goulart fará visita ás escolas. participará de exposição e de sessão solene na Câmara 

se mostrar mais para frente 
todas as verdades escondIdas 
debaixo do tapete", colocou. 
"Isso e W11 drama humano 
que não podemo> esquecer. 
que deve ser esclarecido". 
e,c1amou. 

Painéis 
e palestras 

A \ inda de João lcente a 
Içara não se re>umtr:i apena;, 
a coletiva de imprensa. Vi i
tas às escolas. lançamento de 
documentário sobre a \ ida 
do ex-pI'C>idente. expo>íção. 
alem de sess..'\o ~Iene na 
Câmara de vereadoI'C> c tão 
programadas. A vi ita f.u 
parte de um ciclo de ações 
mliruladas Direito à Memo. 
na c à Verdade "Ditadura no 
Brasil 196+1985". 

a noite de onkm, no au
ditono da Cooperaliança. o 
filho do ex-presIdente profe
riu uma palestra e na sequên
cia lançou W11 documentário 

sobre a Vlda de seu pat o Ja 
nesta quinta-feira, ele mini -
tra palestra no Colégio Cris
to Rei e no Maria da Glória 

ilva Nessa quarta-feira foi 
aberta de forma oficial a e'l.
poSiçãO "Dtreito à Memona 
e à Verdade" que aberta para 
v i,itação na Casa da Cultura 
ate o dia 31 de julho. das h 
às 12h e das 13h à> 1"'h. o 
::! I painéi com te ~ e lIl1a
gens que retratam de manei
ra e,c1usiv'3 momentos dos 
21 ano de ditadura., até os 
grandes comlcios das "Dire
tas Já", Paralelamente à e,
posição acontecera um ciclo 
de c'-1biçÕe5 de filmes C01l1 a 
tematíca da ditadura militar. 

mostra estará disporll\ el 
de 1032 d junho 

Homenagens 
Uma . o EspecIal na 

Càmara 1uni ipal de lç:J11I. 
em parcena com a Fllildação 

u1tural de Içara homena-

gear:i João Vicente GouIart 
(filho do e,-presidente João 
GouIart). e na oporrunidade 
tambem outro> 12 cidadãos 
içarenses. que VlvenCla
ram a luta pela democracia. 
tambem receberão a home
nagem. o ac tece 
n .·ta qumta-Ieira, dia 6, com 
irucio à> 19 horas na sede do 
Poder Legi 'Iabv o. 

lem de Goulan. IJet"lei 
Catanna De Lucca. Dínart 
Leopoldo (in memorian), 
Donacíano W1e5 de 1ello 
(m m~'lTlorian), Emidio. r
gio TCl'l.eÍJ1l (in memorianl. 
Jacob Victor Cruz (in me
morian). JOIb'C Fernandes.. 
Joq,'e João Feliciano (in me
morian). JO>e J o Rabelo. 

lanoel Joaquml C ardo>o 
(in memorian). 1anoel Jo
aqUIm 1onterio (in memo-
rian), 1anoel J C 
(m menlorian) e R lino 

ih ira (in memorian) crão 
homena~dos 
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P II ica 
"O Brasil precisa passar isto 
a limpo", diz filho de Jango 

Em visita a Içara, João Vicente Goulart, filho do ex-presidente, fala sobre a Ditadura Militar e o papel da Comissão da Verdade 

Içara 

anan. Iorpo 
~_ptonÍiJdn .. cam.br 

A imPortãncia de mos
trar a verdade sobre 

a história dos presos po
líticos, além dos seques
trados, torturados, mor
tos e exilados durante a 
Ditadura Militar no Bra
sil, foi ressaltada ontem 
e continua sendo expos
ta hoje em Içara por João 
Vicente Goulart, filho de 
João Belchior Marques 
Goulart, o Jango, 24° pre
sidente do Brasil (1961-
1964). 

A visita faz parte de 
um ciclo de ações Intitu-

ladas Direito à Memória 
e à Verdade 'Ditadura no 
Brasil 1964-198S', que 
vem para apenas duas 
cidades catarinenses, 
entre elas Içara. "A iça
rense Derlei Catarina De 
Lucca é minha colega 
na Comissão de Anistia 
do Ministério da Justiça 
e me convidou para es
tar em Içara. Agradeço a 
acolhida. Estamos numa 
peregrinação para acom
panhar os movimentos 
na sociedade civil", disse 
João Vicente, em entre
vista coletiva concedida 
à imprensa na tarde de 
ontem na Casa da CuJ-

tura Padre Bernardo 
Junkes. 

Trazer à 
lembrança 

o filho de Jango des
tacou que o Brasil vem 
convergindo para uma 
série de acontecimentos 
importantes com relação 
à vontade de descobrir 
o que está encoberto até 
hoje sobre os fatos da di
tadura. "Nós do Institu
to João Goulart estamos 
mostrando a história 
dele e trazendo à lem
brança os 25 anos de 
instabilidade democrá
tica do país, assim como 

----------------~~---

JoIo Vicente ~ presidente do Instituto 

mem6r1a de Janl o 

a história daqueles que 
lutaram pelos malefícios 
do golpe de 64", falou 
João Vicente, lembrando 
que em 2014 completam
-se SO anos do golpe. uÉ 
o ano da Copa do Mun
do, de uma grande festa 
do futebol, mas também 
ano de reflexão. A maio
ria da juventude não co
nhece como atingimos 
a renovação da demo
cracia. Serão SO anos do 
golpe que rasgou a nossa 
Constituição", destacou. 

CQm.issão da 
Verdade 

João Vicente ressal
tou que a Comissão Na
cional da Verdade, cria
da para apurar graves 
violações de Direitos 
Humanos ocorridas en
tre 18 de setembro de 
1946 e S de outubro de 
1988, vai até o fim para 
esclarecer os fatos que 
levaram à morte de Jan
go. "Trata-se de um ex
-presidente da nação· , 
salientou. A comissão 

é responsável por do
cumentar os ratos que 
farão parte do acervo 
histórico do país. "Lou
vamos a criação da Co
missão da Verdade, mes
mo que tardia. O Brasil 
precisa passar isto a lim
po. É um drama humano 
que precisa ser revisto e 
esclarecido, para que os 
700 mortos na ditadura 
sejam parte da memória 
nacional e reconhecidos 
como heróis da resistên
cia", considerou. 

Família de Jango luta pela exumação 
Questionado sobre a 

intenção da familia em 
exumar os restos mortais 
do ex-presidente, João Vi
cente explicou que o fale
cimento do pai se deu em 
circunstâncias "muito sus
peitas". "Na certidão de 
óbito consta que foi morto 
por doença. Mas, na épo
ca os militares proibiram 
abrir o caixão e não foi 
feita autópsia. Além disso, 
ocorreu num ano atípico 
para a América Latina, 
quando líderes de esquer
da foram eliminados. As 
pegadas da ditadura bra
sileira es~o sendo postas", 

destacou. A familia suspei
ta que Jango tenha sido 
assassinado por envene
namento. O ex-presidente 
morreu em dezembro de 
1966, durante o exílio, na 
Argentina. 

Monitorado 
João Vicente lembrou 

que as suspeitas são de 
que Jango foi morto pela 
Operação Condor. Docu

mentos mostraram que o 
ex-presidente foi monito
rado por anos. "Em 
depoimento para a 1V 
Senado, em 2006, um ex
-agente da ditadura uru-

guaia disse que Jango te
ria sido envenenado com 
autoriza o da ditadura 
brasileira. Devido aos gra
ves indicias, pedimos a 
exumação do corpo, o que 
está há sete ano no Minis
tério Público", esclareceu. 

Para o filho de Jango, 
a exumação depende de 
vontade política. "Con
seguimos a vontade de 
fazer. Agora precisamos 
saber como, o que é um 
longo caminho. Técnicos 
poderão avaliar se foi ve
neno ou algum composto 
para provocar infarto ou 
derrame", observou. 
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FOTO GAZETA 

Os reflexos 
da ditadura 
no Brasil 
João Vicente Goulart profere uma verdadeira 
aula de história para os içarenses 

{p 4} 
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Assembléia Legislativa 
recebe cônsul italiano 

A Assembléia Legislativa rece
beu, dia 11, a visita do cônsul da 
Itália para Santa Catarina e Paraná, 
Ricardo Battisti, que está em via
gem pelo estado e que também se 
encontrou com o governador Luiz 
Henrique da Silveira (PMDB). 

De acordo com odiplomata, sua 
vinda é uma grande oportunidade 
para encontrar políticos e autorida
des interessados em celebrar um 
acordo entre os dois mundos. 

.~ muito forte a presença italia
na nesta parte do Brasil", destacou 
Battisti, que disse ter a pretensão 

de voltar em breve para falar com 
o secretário de Educação, Paulo 
Bauer, com o propósito de encon
trar soluçôes para os problemas 
do ensino da Ifngua italiana nas 
instituições do Estado. 

"Estamos dialogando no que 
diz respeito à cerâmica, pesca e 
gastronomia", observou Décio 
Góes (PT), presidente do Fórum 
Parlamentar [talo-brasileiro. 

Também presente ao encontro 
Gianluca Cantoni, presidente do 
Comitato Degli Italiani AII'Estero 
(Comites). 

ACERVO: UDESC - FAED - IDCH



GazJORNr.AL~eta~-~· ....... ~~·-.:; .. :'"~ WWWfiIP IIlc UM. 

Aula 
o fi lho do 

-pre idcnte J o 
Goulart, o Jango, 
João Vicente Gou
lart, visitou a RádIo 
Dlfusora AM910 
na manhã ontem. 

a entrc\li ta, falou 
obre exílio \l1\lldo 

pela familia apó 
o golpe de 64 que 
destituIu o pai dele 
do cargo de prc I_ 
dente da República 
Na cidade, além de 
entrevIstas à mí- r----~".....-:-_ __ 
dia local, também 
foram proferidas 
vánas palestras na~ 
quai ' ele relatou os 
momentos \l1\lido 
no pas ado com a 
incidêncIa da dita
dura, aI" m dos re
flexos qu is o pro-

\ oca no períOdo contemporâneo da política nacional. 
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DÍVIDA HISTÓRICA 

Democracia é reverenciada 
Filho do ex-presidente João Goulart foi homenageado na Câmara 
Içara 

OS ato públicos na 
passagem d João 

Vicente Goulan por Içara fo
ram encerrados ontem com 
uma se são solene Além 
do ftlho do ex-presiden
te João Belchior Marques 
Goulan. o evento na Câma
ra Municipal homenageou 
também pessoas locaiS que 
combateram a ditadura FOI 
o caso de Derlel Catanna 
De Lucca. Jorge Fernandes. 
José João Rabelo e Dman 
Leopoldo (em memória). 
Donaclano Nunes de Mello. 
Emfdlo Sergio TelXelJ'a. Ja
cob Victor Cruz, Jorge João 
Fehclano. Manoel JoaqUim 
Cardoso. Manoel JoaqUim 
Monterio, Manoel José Car
doso e Rosahno SilvelJ'a 

"Cada um dos home
nageados conta a história 
da Cidade em tonalidades 
diferentes Eles nos dei
xaram grandes lições que 

no.. motivam a continuar 
na trajetória da democraCia 
e da ternura. Nào percebo 
em nenhum deles uma gota 
de rancor. Com seus esfor
ço foi construIdo na Ctda
de um alicerce de amor e 
ternura que se estende até 
hOje", destaca o prefeito 
Munaldo Canto Gastaldon 

"Foram guerreiros que lu
taram pela verdade e justi
ça", completa o vice Sandro 
Giassi Serafim. 

"Estou profundamen
te emOCionado. Meu pai. 
como e tes grandes Iça
renses e tanto outros. de
ram os pnmelro passos 
na luta pela democraCia. a 

luta balizada pela liberda
de e pela luta social. por 
isso vamos continuar os 
debates nos sindicatos. 
nas univerSidades. nos 
bairros, lutando sempre 
por um pai mais justo". 
ressaltou João "Esta pas
sagem por Içara eu levo no 
meu coraçào". completa 
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Personagem da histórial 
Para quem gosta dr hist6ria e qurr vrr 

prevalecer a hist6ria real, a passagem de João 
Vicente Goulart par Cricíúma r Içara foi espe
cial. Carismático, fala fácil, inteligentr. pre
ciso nos detalhes, o filho do ex-presidente João 
"Jango" Goulart cativou por onde passou. Seja 
no almoço de ontem com politicos (foto) ou na 
escola de srgundo grau onde fez polestra, pela 
manhã. Ele contou que, além do seu pai, o tio, 
Leonel Bruola, também tena sido envenenado. 
Mas fOI 
atendido em 
tempo e con
seguiu se 
salvar 

Fez bem a 
Cdmara de 
Vereadores 
de Içara ao 
homenagear 
João VIcente 
ontem à 
noite (foto). 

Tena feIto 
melhor se 
tIves s e 
aprovado em tempo a troca da Praça Castelo 
Branco por Praça João GouJart. Mas a segunda 
votação (que consolida a troca) só VOl SOlr na 
segunda·feira . 

Se tivesse SIdo votada (e aprovada) ontem, a 
lei teria sido sancionada pelo prefeito 
Murialdo durante a sessão solene. Mas o 
Importante é que a aprovação está encanu
nhada. Na primeira votação, s6 teve dois votos 
contra. 

Fez muito bem a professora Derlei de Luca, 
da comissão da verdade, em trazer João 
Vicente. 

Fez melhor ainda o prefeito Murialdo em 
dar respaldo ao fato, o apaio da Prefeitura e o 
conteúdo paUtico com a troca do nome da 
praça. 
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HISTÓRIA 
o p dodo da ditadura vivenciado p lo ex-presidente da Rcpública,João Belchior Marques Goulart, oJango, 
e SU,l lUla pda democracia foi contada na quarta e quinta-feira pelo filho mais velho,João Vicente Goularl. 

"Estalnos CO 

u ma aula dt' hi. tória 
fi.,i dada por quem 
vi\ u dt' pt'rto o 

golpe militar t' sofl t>u na pró-
pri,l família o: r nt"xos da di
t,Hlura no Era il . João Vict'ntt' 
Goulart tinha apt'nas st'te anos 
qU.lI1do al abou exilado ao ser 
dt po to o pai, o t'x-presidente 
João Bl"Ichior ~larques Gou
la rt , popularmente, Jango, 
Cm pouco das entrelinhas que 
os ditadores não contaram foi 
apre't>ntado por ele na abertu
ra da exposição " Ditadura no 
Br,\ il 1964-1985" em Içara na 
qllana-feira, dia 5. 

". \ COllll'Sào da verdade 
11.Id . \ mal> é do que a restau-

- . :-.; -
gUlmo quer punir. E.I.I/no 
conlando para as novrui gera
ções", aponta como mteressado 
nas investigações. "Meu pai já 
dizia que o exílio é uma inven
ção do demónio, pois mata as 
pe 'soas enquanto se está vivo. 
O J ango era um brasileiro, pre
stdrme eleito, constitucional, 
dt"rrubado por um golpe de es
tado e morava do outro lado da 
fronteira. :-' Iuitas pessoas que 
estm'am no Crugual o viam de 
long .. , mas nào se aproximavam 
tom medo deerem presos na 
fronteira. Ou seja, de uma hora 
para outra você se transforma 
.. m um zumbi", relembra. 

Apf'. ar dos crimes não 
rem mais pa íVf'is de punição 
no Bra il, há peças neste que
bra-cabeças que poderão ser 
utilizadas f'm processos, por 
exemplo, na Argentina, Um dos 
pontos a rem esclarecidos é a 
própria morte deJango. A exu
mação do corpo vai apontar se 
a causa foi natural ou se ocor
reu envenenamento, Para isso 
participarão peritos da Polícia 
Federal do Brasil e de outros 
países já que a Operação Con
dor investigava o ex-presidente 
at ravés de agentes também na 
Argentma e Uruguai. 

o a avaltação de J oão Vi
cente, a ineXistênCIa de penas 

ar s torturadore da lIe1a 
t-put.:.a era,.lIndo' (uns< qurnu" 
renexo no I".i 'A tortura con
tinua. Não é só a perseguição 
dos políticos. Não foram puni
dos aqueles que torturaram e 
a polícia assimilou este tipo de 
trabalho, que é a discriminação 
do favelado", aponta. Além da 
caça dos militares, ele também 
exalta a perseguição da mídia. 
Em quase um ano, mais de 230 
filmetes foram produzidos con
tra o governo deJ ango. 

"Usaram o poder da Im
prensa para derrubar a Consti
tuição. Uma coisa é a liberdade. 
Outra é a libertinagem. Acho 
que não é preciso faze r regula-

m ntação da lti.Ma . temos qUf' 
apressar a responsabilidade de 
qUf'm mente", sublinha. "Parti
cularmente ou contra qualquer 
tipo de cont role da mídia", tam
bém garantf' . Elf' ainda defende 
o Jornalismo como ferramenta 
para denunciar as Irregula
ridades principalmente pela 
Internet. " o Regime ~Iilit a r 
também existia corrupção, mas 
nunca aparecia", coloca. 

PRAÇAS E 
LOGRADOUROS 

Em coletiva de imprensa na 
Casa da Cultura Padre Ber
nardo Junkes, J oão Vicente se 
manifestou também sobre o 
pnxc .so de mUdan\.l t"nl lo< dlS 

públicos cUJ nomenclaturas 
fazem referências a ditadores. 
Em Içara, a discussão ocorre 
quanto a Praça Castelo Bran
co. A proposta para ser home
nageado então João Goulart foi 
acelerada pela visita do filho de 
J ango. "A homenagem em ruas, 
logradouros e praças deve ser 
de origem popula r. Acho que 
cada mudança dessas deveria 
ocorrer um pequeno plebisc ito 
para saber se isto é a vontade 
da popu lação. O que penso é 
na importância da comunidade 
saber quem é Castelo Branco e 
quem éJ oão Goulart", pontua. 

D t' e D e,.. OClJmen~no OSSle 
Jango é lançado em Içara 
P roduzido em parcerta com 

a TV Brasil, o audiOVISU
al Dossl(~' J ango foi apresentado 
tom o auditório da Coopera
lIança lotado na none desta 
quarta-feira, dia 5. O lança
mento ocorreu como parte da 
programação da viSita de João 
Vicente Goulart. O filho do 
ex-preSidente já concedeu tam
bt~m f' nt rc"ista coletiva e abriu 
a expo ição "Ditadura no Bra
si l 1964-1985" na Casa da Cul
tura Padre BernardoJunkes. 

"O filme nào é sobre a vida 
de J ango. Ele retrata o exílio. 
Conta um período entre 1975 
e 1976 de perseguição contra 
aqueles que lutaram pela rede
mocratização do Brasi l", colo
ca João Vicente. "A vinda do 
J oão Vicente nos faz reviver na 
memória as lutas contra a dita
dura para construir um futuro 
melhor ao país. Pessoas como 
J ango batalharam para que 
tlvéssemos esta democracia", 
res a lta o vice-prf'feito andro 

Giassi Serafim . 
"Esta é uma oportunidade 

de conhecermos uma pouco 
mais da h istória vivenciada 
na época", destaca a presiden
te da Fundação Cultural de 
Içara, Eliana Jucoski Montei
ro. O ato teve a participação 
também da coordenadora do 
Coletivo Catarinense pela ~Ie
mória, Verdade e Justiça, além 
de 1I1tegrante da Comissão Es
tadual da Verdade, a içarense 
Derlt'i Catarina De Lu a . 

Câmara pt'eSta hOlllenageus 

U ma St>s>ão EspeCial na 
Câmara !\Iunicipa l de 

Içara em parceria com a Fun
dação Cultural de Içara home
nageou J oão ' icente Goulart 
(filho do f'X preSidente J oão 
GoulartJ, e na oportunldadf' 
também homenageou 12 cida
dàos içaren es qUI" viq·nci.\ram 
a luta pel.\ df'mocracia sendo 
e1cs: Derlcl Catartna De Luc
ca, D1I1al t Leopoldo In me
mortan " Donac iano 1'\une de 
t-.lello (111 memonan), [midio 
Sf'rgio Teixeira (111 memorian\ 
J awb Victor Cruz (i n memo
rian, Jorge Ff'rt101ndes, J orge 
João Feheiano (lll nlf'1110rian l , 

J ost' J oão Rabl'lo, !\ I.1noel J oa-

qUlm Cardoso \111 memonanl, 
:-'Ianoel J oaquim :-'lonterio 111 

memori.ln, :-'I ,lnod J osé Car
doso 0n memorian. Ro 'alino 

ilveira In memorian). P.lra o 
Presidente da Câmara l_1udt'li
no Calf'gari a homenagf'm atra
vé de essão Especial é mais 
do qUf' Justa, tendo em vista a 
Importânci,\ daquf'les que luta
Iam pda r .. democratiza~·ão do 
país. "Ê uma s..1tisfação Içara 
recebf'r o filho de João Goulart, 
Presidente que lutou contra a 
ditadura mllttar. E o no:'o rf'-
onhenmt"nto ao içar<l1St"s que 

, ·iveol'ial-anl .. "01 sua ' t .. ~,tórlas 

a luta pt'la dt"mocrana do Br,\
s""; afirnlou Cak rl. 
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