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Documentos 
inéditos 
Como o Dops e o Exército 
ficharam as estudantes 
catarinenses presos em 
1968. Páginas 18 a 23 

1leYCDs. Derlel de Wu relemln 
i milldnái estudMtII, I prisão 
• 15 JISIÓIS de tortura 

IVE A CIDADE 
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ovimento estudantil r o a 
Leia abaixo os principais trechos do artigo do jornalista e historia
dor Celso Martins sobre os "Ensaios da resistência" antes do Con
gresso em Ibiúna e a retoma do movimento estudantil em 1975 com 
a participação de militantes do PCB (Partido Comunista Brasileiro) 
e da Juventude do Movimento Democrático Brasileiro (JMDB). 

A noite de Música Popular Bra
sileira no Restaurante Universitário 
da UFSC nos primeiros meses de 1975 
estava destlnada a dar a partida na 
reorganização do movimento, mas 
nenhum estudante se habilitava a 
soltar a voz. Quem rompeu o impasse 
for o professor Marcos Cardoso Fi
lho cantando, desafinado, a música 
"Roda Viva" de Chico Buarque de Ho
landa, mas que serviu para quebrar 
o gelo. Dois anos depois a experiência 
das rodas de samba seria repetida 
ganhando o nome de Forrá do RU, 
animado inicialmente pelo conjunto 
V-o, depois Grupo Engenho. 

Foi dessa forma que ressurgiu o 
movimento estudantil, sob a inicia
tiva de militantes do PCB (Partido 

Comunista Brasileiro). A investida 
do partido foi planejada pela base 
de agitação e propaganda, coor
denada por Marcos Cardoso Filho, 
atuando na UFSC e na Juventude do 
Movimento Democrático Brasileiro 
(JMDB). O esforço teve a acolhida 
do Diretório Acadêmico do Centro 
de Educação, ampliando-se para os 
centros de engenharia, saúde e o DCE 
(Diretório Central dos Estudantes). 
A iniciativa do PCB começou com a 
abordagem de temas específicos da 
área de educação universitária e aos 
poucos ampliou o foco para chegar 
ao ponto nevrálgico: a luta contra a 
ditadura militar, pela unidade e as 
liberdades democráticas. 

O fio condutor desta narrativa é 

a ação do PCB entre os estudantes e 
professores em Santa Catarina. Tal 
opção leva em conta a hegemonia 
exercida pelos comunistas no mo
vimento estudantil em 1960 e 1970. 
Mas outras forços políticas também 
se fizeram presentes. Pode-se mencio
nar os remanescentes da antiga Ação 
Popular (AP) e outras forços, envolvi
dos numa articulação que desembo
caria na criação do Partido dos Tro
balhadores (PT), além da Associação 
Cultural Sapiens, com base no Centro 
Sócio Econômico da UFSC. 

Ensaio de resistência 
A noite de 31 de março para 1° de 

abril de 1964 foi de vigt1ia na sede 
da União Catarinense de 

UNE, membros do Governo e pess0-

as no Rio Grande do sur. A sede dos 
estudantes foi ocupada por militares 
que efetuaram prisões, confiscaram 
uma Kombi e extinguiram a UCE. 

Além das prisões, inquéritos e 
outras formas de perseguições, que 
afastaram as antigas lideranças das 
décadas anteriores, o movimento es
tudantil viu-se logo esvaziado. A sua 
rearticulação contou com novos n0-

mes entre os quais Roberto João Mot
ta e Vladimir Amarante, ligados ao 
PCB, além de Derlei Catarina de Luca 
e Valmir Martins (AP). 

Os desafios também passaram a 
ser diferentes. Nascido em Criciúma 

Estudantes na rua Álvaro 
de Caroalho, no Centro de 
l'1orianópolis, relatou Ro
gério Queiroz, presidente da 
entidade: "Ficamos acom
panhando pelo rádio,jazen
do ligações a membros da 

PRISÕES 

no dia 23 de março de 1947, 
Roberto João Motta estava 
com 18 anos de idade quan
do chegou em 1'lorian6po/is 
em 1965 para estudar direi
to na UFSC. Morou numa 
pensão na avenida Mauro 
Ramos, depois na rua Pre-

União Catannense 
dos Estudantes 

foi ocupada 
por militares na 
nOite do golpe 
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• arlnenses 
ca m em Ibiúna 
NO teve acesso à ficha do Dops dos 
estudantes de Santa Catarina presos 
no Congresso da UNE em 1968 

o movimento estudantil, principal 
foco da resistência ao regime militar 
e ao golpe de 1964, teve participação 
destacada de estudantes catarinen
ses. Documentos aos quais o Notícias 
do Dia teve acesso detalham como 
foram fichados e identificados os 15 
estudantes de Santa Catarina presos 
em outubro de 1968. em Ibiúna (SP). 
.-. .. ' 7 5 2 " __ ornaM ;'oelo 
Oaap , da UNE (UDiIo N.c:bJaI 
dos F..studurtes). AJftn de mostrar a 
ficha de cada um, o processo do Dops 
(Departamento de Ordem Política e 
Social) de São Paulo revela o número 
total de fichados pela repressão: 723. 

Outras fontes, afirma Derlei de 
Luca, coordenadora da Comissão Es
tadual da Verdade, são menos precisos 
e falam em quase 800 estudantes e ou
tras até em mais de 1.200 presentes ao 
evento. O documento foi conseguido 
por Derlei no Arquivo Público do Pa
raná, pois no Dops de Santa Catarina 
a informação nunca foi entregue ape
sar dos pedidos da comissão estadual 
e por familiares de ex-militantes. 

As fichas das delegações presas fo
ram enviadas pelo Dops paulista para 
todos os Estados, para que os órgãos 
de repressão pudessem controlar a 
atuação dos estudantes em todo o pais 
a partir daquele momento. Outro do
cumento é a lista dos presos mantida 
em segredo pelo Exército e que o ND 
teve acesso com exclusividade. 

Nas folhas datilografadas apare
cerem o nome de 14 dos 15 presos em 
Ibiúna. Sebastião Hiilse, na época es
tudante da Escola de Engenharia in
dustrial da UFSC e nascido em 9 de fe
vereiro de 1946 em Tubarão, é o único 
dos integrantes da delegação de Santa 

ASÉJUt 

Catarina que não aparece nas páginas 
do documento do Exército. "Ibiúna 
foi prisão light comparado com o que 
veio depois. Não houve tortura e nem 
interrogatórios. Só perguntaram o 
nome, o que estudávamos e se sabía
mos que o encontro era ilegal", afirma 
Derlei de Luca. 

Apesar de não serem torturados 
.... Siõo p.,uIo. ... _ eDI lbiúna 
paaaram • lIJeI' monitorados e aipos 
foram novamente presos pelo Dops 
em Santa Catarina. A invasão no 
Congresso de Ibiúna é ponto mais co
nhecido da repressão contra os estu
dantes, mas ainda em 1964, uma das 
primeiras ações da ditatura foi invadir 
e incendiar a sede da UNE, na Praia do 
F1amengo. O regime retirou a repre
sentatividade da UNE por meio da Lei 
Suplicy de Lacerda e a entidade caiu 
na ilegalidade. Segundo o memorial 
da UNE, as universidades eram vigia
das, intelectuais e artistas reprimidos, 
e em 1966, um protesto em Belo Hori
zonte foi brutalmente reprimido. 

Já no Rio de Janeiro, na Faculdade 
de Medicina da UFRJ, a ditadura re
primiu com violência o estudantes no 
episódio conhecido como Massacre da 
Praia Vermelha. Na madrugada de 23 
de setembro de 1966 as forças policiais 
do regime militar espancaram os estu
dantes que haviam se abrigado no an
tigo prédio da Faculdade Nacional de 
Medicina, no campus da Praia Verme
lha, e depredaram suas instalações. 

Os estudantes engrossaram a pas
seata dos Cem Mil no Rio de Janeiro, 
em 1968. Os militares endureciam a 
repressão como o assassinato do estu
dante secundarista Édson Luis em 28 

de março de 1968. 

72 

75 

TÁTICA 
Dops manda fic ha 

dos estudantes 
presos a Estados, 
para que fossem 

momtorados 

73 

76 11 

Estudantes voltam em veiculos Rural WiUys 
Os estudantes catarinense presos em Ibiúna fOranl le

vados, assim como os demais, para o Presídio Tiradentes, 
na capital paulista. Depois de oito dias encarcerados foram 
surpreendidos com a chegada de três veículo marca Rural 
Willys com dois bancos de madeiras e um estofado, manda
dos pelo Secretário de Segurança de Santa Catarina, General 
Ro inha (Paulo Gonçalves Weber Vieira da Rosa), para levar 
de volta os estudantes catarinenses. Esse é parte do relato do 
integrante da delegação de Santa Catarina, Gerônimo' an
derlei Machado, ao jornalista e historiador, Celso Martins. 

Domlflto A Comissão NaClonal da Verdade ' Set"ndHelrJ O mO'lmento estudantll ' Te,~.fefrJ ClênCla politlca • QUlrtHefrJ Testemunho ' QutntHefrJ Operação Bamga Verde ' 5utI-4tIrI A hlstona compIlada 

ACERVO: UDESC - FAED - IDCH



) 

De volta 
soltura 
Policia queria evitar um 9 
uma manifestação programiadél,", 

(Til' 1l1tA1, U' •• " FI1IO 
rl Ll A'_' Ir.' "'''''.0 lO .... '. 

I tA IA .. • •• u •••• 1 
UH " 1F t .. (1 .... [ 
'1110' 11111 , ., .4 •• ,. d _ .... ... ·. ul 

, • '~AMC I S C O [ •• OlA TE I I EIRA 
'UI AÇAO , .. .cIS to U l n l U RII[II'O 

' A l " I~ . ( ._Ol A RIIIIR' 

• 1 - ~. I . ( H.MO N( 
ffllAÇJt ALlf R tHA" O. ( 

HA~TH~ fElltlO CH~O~E 
N se Ii JAN ~ s CIDADE CDNSELMf l ~O l A-

f A[TT[/"e 
' lorlssAo I [Itu4_"te do ,. '"0 O~ f .c ul o ~ d. de Med i 

cln. 4. UfSC -

81 - 'AUlO JO AQUI M ALV ES 
f lll AÇ~O AOEll NO JO AQU I" ALVE S 

JU ,Y IIIA ALVU 
HASt 26 J Ul ~ 7 (I DADE : IAUSQUE/SC 
'AOrI SS ~O: E'tu4~nte o. F ~ cul d.4e de r .t~.cl~ e &10 

qu r " i e. d. UFS C 

12 - lO I [1II10 J OIO HOTTA 
Fl l lAÇIO J Ol O 'AUlO " OlT A 

"AAIA 10 l CE\ HOTTA 
HA\C 1] ~ A l ~ 1 (IO eOI C' I SCIU HA /5 C 
'"Of ' \510 Es t ud.nte d. f.cul d. de de Di re it o da 

une 

~] 'OS["~l ' f ( AAOO\O 
f lll~çlO ".IIICOS CAl OOSO 

Ifl"" . I _MOO"f H'[O CA'DOSO 
HASe D] OUT ~1 CI DAOE TUIA AlO/st 
"Ofl \< 1 0 (s tud , n te do ]- , no d. r .cu l d. d e de Ser 

viço , Soei •• , d. UfSC -

DEPOIS DO AI-S, TUDO MUDA 

Gerôninto Machado lembrou-se também da 
chuva, do frio e da a água e da comida que eram 
escassas até a chegada dos militares no sítio onde 
os estudantes estavam reunidos. Ele diz que to
mou banho num lago e foi dormir, despertado 
com a presença de militares. "Comunistas, filhos 
da puta, vagabundos, acordem", gritavam. 

Segundo Celso Martins, todos foram trazidos 
de volta a Florianópolis, fichados na Delegacia de 
Polícia de Biguaçu e mandados para suas casas e 
deixados em pontos diferentes da cidade. A dis
persão dos estudantes foi planejada pelo Gene
ral Rosinha, pois uma manifestação organizada 
pelos estudantes esperava a volta dos presos em 
frente a Catedral Metropolitana e que na q,oca fi
cava ao lado de Secretaria de Segurança Públic:a. 

"Fui deixada na Trindade junto Rosimarie 
Cardoso e foi a pé para casa, próxima de onde 
hoje é o hotel Majestic. Sabemos que todo mundo 
estava na praça, mas estávamos há uma semana 
sem tomar banho. Depois de Ibiúna tínhamos 
que voltar à vida na universidade. A gente não 
podia ser mau aluno. Todo mundo frequentava 
a aula. A militância não podia atrapalhar os estu
dos", completa Oerlei de Luca. 

Antes de seguir viagem para Santa Catarina, 
de acordo com o relato de Gerônimo Machado, a 
caravana parou no Conjunto Residencial da Uni
versidade de São Paulo para que Oerlei de Luca 
pudesse pegar uas roupas. Em artigo que será 
publicado em junho no livro "Histórias na dita-

Pnmelro relato de tortura em Santa Catanna é contra estudantes na delegaCla de Blguaçu 

dura8llllaCat.riDa: 1964II9l5",Wp· r .. ,. 
\os biItoriadures Ana Bnmcher e ~rinaJdo LoIm 
panl edito pela Editora da UFSC, Martins c0m

pleta o relato de Machado sobre o retomo dos c:a
tarinenses depois das prisões em São Paulo. 

"Ela foi sozinha até um quarto, pois a polícia 
não se atrevia a entrar. O Crusp era considera
do território livre, onde a repressão não se atre
veu a entrar antes do AI-S. Os demaw fic:uam 
aguardando nos carros da SSI, pintados de pre
to e branco. Ao voltar ao carro, alguém segurou 
Derlei e disse-Ihe que era loucura voltar rom 
seus pTÓpriOS pés panl o carro da polícia, ao que 
ela respondeu: loucura é ficar em São Paulo. A 
priaDds:a ..... lDi em 11..,'0, lIiada em .., 
Paulo, oode OI ...... wtantes e _ tSDlta wmaan 
filé, churrasco e galeto, tudo pago pelos policiais . 
Repetiram a dose em Curitiba, Paraná e depois 
em ltajaí, Santa Catarina. Segundo Machado, os 
policiais tinham ordens de ir soltando os presos 
pela periferia, próximos de suas residências." 

Para Celso Martins, o Congresso de Ibiúna é 
um marco no movimento estudantil em Floria
nópolis, que só se expandiu para outros municí
pios na década de 80. "Toda essa geração que foi 
presa lá já estava se formando ou abandonou a 
militância logo depois. O movimento ficou acé
falo, do ponto de vista da combatividade e da 
resistência até 1975. Tem esforços individuais e 
fora do Estado, mas não tem mais o caráter de 
contestação por aqui", explica. 

O Ato InsotuClOnal nO 5, AI·S, baIxado em 13 
de dezembro de 1968, durante o governo do 
general Costa e SIlva, fOI a expressão maIS 
agressIVa da dItadura mlhtar braSIleIra 11964· 
1985) VIgorou dez anos, até dezembro de 1978, 
e deu poder de exceção aos govemantes para 
punir arbltranamente os que fossem Inlml90s 
do regIme ou como tal consIderados Em Santa 
útanna e após as pnsães de Iblúna, a cada 
VISIta de uma autondade, estudantes eram 
novamente presos e hchados pelo Dops para 
tentar eVItar novas passeatas e manifestações 
DIas antes da de([etação do AI-S, estudantes 
voltaram para pnsão quando fOI anunoada 

deles artlwlaram uma manifestação na Caprtal 
"Quando o Dops nos prendeu novamente em 
dezembro de 1968, entre os presos de Ibluna 
estávamos eu e o Paulo Alves, era por termos 
organizado uma manifestação contra o preSIdente 
Costa e SlIva que partlC1pana de um evento 

aconteceram no Óla 5 dezembro, antes do Ato 5, e, 
por ISSO, acredrta Derlel, mnguém fOI torturado. 

torturas e a prisão Ele nnha 18 anos na 
época e era estudante secundansta ligado 

a VISIta do presIdente Costa e SIlva e alguns 

no Teatro Álvaro de úrvalho A manifestação 
estava marcada para às l7h, mas de manhã eles 
começaram a nos prender Também foram presos 
SergIO Sonson, então charglsta do JOrnal 'O Estado', 
Roberto Maoel úS(aes e HeItor Brtencourt, 
preSIdente da época do DCE IDlretóno AcadêmICO 
dos Estudantes) Eram os que onham chamado 
a mamfestação Então nos levaram Ólreto para 
BKJuaçu·, relembra Derlel de Luca. As pnsões 

Mas logo depoIS, em j<1nelfo de 1969, já sob a 
Vlgênoa do AI";, os estudantes Roberto Maoel 
CaS(aes e GIlda Braz de LIma foram presos peta 
Dops e torturados na delegaoa de Bl9uaçu depoIS 
de uma mamfestação na UFSC ·Além de panad.Js 
e palmatónas. eles ficavam encostados na parede e 
com latas de pontas agudas cortando os pés. Essa fOI 
a pIOr tortura contra eles·, afirma Dertel ao Informar 
que este é o pnmelfo caso de tortura relatado 
em Santa Catanna durante a Óltadura mIlitar 
Em depoImento à ComISsão da Verdade na 
AleS( IAssemblela leg1stlVa de Santa útarina) 
em outubro de 2013, ÚSGleS confirmou as 

ao mownento estudanol Segundo seu 
relato, fOI detido quando saia de (asa. 
Levado para o Dops de Ronanápohs, foi 
torturado por quase OItO ms. ·Me puseram 
desca~o em oma de uma lata de lerte em pó 
Levei socos, pontapés, 'elefanes', da uma da 
tarde às nove da norte·, afirmou MaCIel no 
depovnento na Atesc. Depois da sessão de 
tortura, afirma, foi levado para a cadelil de 
Blguaçu e transfendo para Cuntiba DepoIS do 
eplSÕdio, permaneceu preso por quatro meses. E 
depoIS de solto fOI procasado e preso em outras 
duas Q(~ novamente por quatro meses. 
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J. Centenas de pessoas foram presas no congresso da UNE em IbiÚDa 

sidente Coutinho, com os também es
tudantes e militantes de esquerda Ge
rônimo Machado e Jarbas Benedet. 
Em 1967, Motta já era secretário do 
Centro Acadêmico XI de Fevereiro da 
Faculdade de Direito da UFSC. 

Vladimir Salomão do Amarante, 
de Videira, chegou em Florianópolis 
na década de 60 para cursar direito 
na UFSC, ligou-se ao PCB. Junta
mente com Motta, tomou-se um dos 
principais militantes, entre os quais 
figuravam os estudantes Gerônimo 
Machado, Munir Chamone, Nelson 
Wedekin e Getúlio Kalinoski, entre 
outros. "Motta era a chaven

, assegura 
Gerônimo Machado, condição reco
nhecida por Heitor Bittencourt. Mot
ta "tinha uma visão histórica das coi
sas, sabia em que processo estava n

• 

Em maio de 1965, Florianópolis 
foi despertada por uma passeata dos 
universitários protestando contra a 
invasão americana da República D0-
minicana. Assim como a UNE, tam
bém a UCE e demais entidades esta
duaIS de estudantes foram extintas 
pela LeI nO 4464, de 9 de novembro 
dc 1964, conhecida como Lei Suplicy. 

Fatos como esse dificultavam a mo
vimentação dos estudantes, o que os 
não impediu de participarem do Con
gresso da UNE de julho de 1966, nos 
porões do Convento Franciscano de 
Belo Horizonte. 

Heitor Bittencourt foi um dos es
tudantes que seguiu para a Capital 
mineira, num ônibus em que estavam 
outras lideranças. As dificuldades co
meçaram em Florianópolis, onde o 

General Paulo Weber Vieira da Rosa, 
conhecido como 'Rosinha', tentou im
pedir a saída: "Quase chegando ao 
destino foram parados numa barrei
ra policial, onde "todos foram presos, 
menos eu, que não tinha cara de es
tudante, tinha cara de 14 anos,fiquei 
num cantinho", lembra Heitor. 

Para sua sorte estava no ônibus 
uma mulher que, notando o cons
trangimento do jovem, mandou que 
se sentasse a seu lado. "Faz de conta 
que tu és meu filho". Heitor dormiu 
na casa da protetora e na manhã se
guinte tentou chegar ao local do Con
gresso, mas não conseguiu ''porque 
a cidade toda estava sitwda. a gente 
não conseguia chegar ao local." ... 

No AI-S. 
Andrinofoi 
abordado, pediu 
para ir em casa 
buscar agasalho 
e não voltou 

(pMDB) paí1Ii!Jpdã 
trou para a hÍllli6ria 
tos antes da ~*J 

na (Aliança Renovadora Nacional), partidos que rei

paldaram a ditadura militar, Andrino fez carreira na 
oposição, entrando DO MDB (MOV1mento DeüJOCi*tko 
Brasileiro) quando os militares impuseram o bipartiCJa
rismo e precisaram "manter a facbada de deriJocracia 

no país", squndo as palavras do 
próprio parlamentar. Antes disso, 
contudo, ele esteve entre os nove 
estudantes da UFSC (Universida
de Federal de Santa Catarina) que 
foram para IbiÚDa, próximo à capi
tal paulista, onde ocorreu o célebre 
congresso que se pretendia clan
destino e que acabou em centenas 
prisões no ano de 1968. 

Andrino foi para lbiúna repre
sentando o curso de Economia da 
UFSC e viajou com Paulo Alves, que 
era da Medicina. Em São Roque, a 
20 quil6mebw elo --~----
era preciso mostrar um exemplar 
da revista "Realidade" a uma moça 
que os estaria esperando perto dos 
Correios - e a segunda senha era 
perguntar pelo coveiro da cidade. 

Dali, eles seguiram de Kombi para a fazenda de Ibi
úna onde aconteceria o congresso. "Foram cinco dias 
de muita chuva e frio", recorda o deputado. A Policia 
Militar descobriu a concentração porque, entre outros 
erros estratégicos, os estudantes foram até a cidade e 
compraram mil pães de uma vez só. 

"A polícia chegou de madrugada e meteu os pés 
na porta, levando os estudantes para o presídio Tira
dentes, em São Paulo", conta Andrino. Dali, o general 
Vieira da Rosa (conhecido como general Rosinha) 
trouxe os catarinenses presos para Florianópolis. "Ele 
tratou a todos muito bem", reconhece o deputado. De
pois do AI-S, a situação piorou para os inimigos da di
tadura, e era comum os estudantes - quase sempre os 
mesmos - serem detidos de uma hora para outra, sem 
explicação. 

Numa dessas ocasiões, quando o presidente Emilio 
Garrastazu Médici fazia uma visita a F1orianópolis, An
drino foi abordado na fila do restaurante universitário da 
UFSC. ·Como estava frio, me deixaram ir até em casa, na 
Lagoa, pegar ÜIDas roupas para passar a noite na prisão, 
mas eu nunca mais voltei-, conta. 

Em um pronunciamento recente na tribuna da As
sembleia Legislativa, Edison Andrino propôs a devolução 
simbólica do mandato aos deputados catarinenses cas
sados durante a ditadura. Entre os cassados, ele cita os 
nomes de Paulo Macarini, Eugênio Doin Vieira (deputa
dos federais), Manoel Dias, Genir Destri e Evilásio Caon 
(estaduais). 
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busca por catarin 
Mais sete foram mortos pelo regime militar, nem todos 

Amo Preis 
Morto em T acanhns Era 
advogado e nasceu em 
Forquthnha Amo fOI mdrtante 
da ALN, acusado de ter 
~rtlOpado de vánas ac;ões 
armadas em 1969, antes de 

~ ter VIajado para Cuba, onde 
~ recebeu treinamento mlhtar O 'hvro secreto' do 
c Exéroto Informa que ele comandou o Grupo TátlCo 

Armado da ALN, em 1969, após a morte de Marco 
AntonIO Bras de Carvalho Prels retomou ao Brasil 
em 1971 como mdrtante do Mohpo (MOVImento de 
Llbertac;ão Popular), sendo deslocado para o norte 
de GOlas, hoje T ocanhns Na região essa organização 
clandeshna trabalhava para Implantar uma base 
revoluoonâna e ao que tudo Indica Arno VInha 
atuando em IntertK)ac;ão com as atMdades de Jeová 
AsSIS Gomes e Ruy Berbert, mortos no mês antenor 

A falsa versão da sua morte fOI anunaada no 
Jornal Folha de S Paulo em 22/03/1971 O ato 
obedeoa a uma fórmula repelida pelos órgãos 
da repressão para acobertar execuções 'ao ser 
abordado pelas forças pohoalS, reagiu a hros' Seu 
corpo SÓ fOllocahzado em 1993, depoiS de buscas 
fertas pelo colega de faculdade e amigo Ivo Sooma 

Seu corpo fOI ahrado diante de um coveiro no 
dia 15 de fevereirO de 1972. sem ldenhhcac;ão nem 
atestAdo de obrto, numa terça-feira de Carnaval, com 
.,f(omeI~ ·EnIetr. de qwIquer jeito. 1"0 e 
.... pom>. _Gomes, ..........."doc...'*....., do~, .... Cioiás, não lfIrUaIu, mos 

oIIOU peNtizado pari o c~ rnunc.do e pensou 
"lslO não é um porco, este é um homem. Alguém 
um dia VIrá procurar por ele' Tornou o andado de 
montar uma plrãmlde de pedra e fincar uma cruz 
lO~re a sepultura para demarcar o local Sua ahtude 
fOi deaslVil para que, 21 anos depoIS, o corpo fosse 
locahzado A exumação e a ldentTfkac;ão da ossada 
de Arno ocorreram com o apoIO da Comissão 
Externa da Câmara dos Deputados, presidida pelo 
deputado Nllmano Miranda No dia 9 de abnl 
de 1994 os restos mortais do adVCKJado foram 
sepultados ofioalmente. 

Divo Fernandes 
d'Oliveira 
Mannhelro nascido em 
Tubarão Desapareado no 
RIO de Janeiro em 1964 
Catannense de Tubarão, 
anhgo mlhtante do PCB e 

t.,felro da Mannha, partlOpou, no RIO de Janeiro, 
do polêmICO comÍCIO da Central do Brasd, dia 13 
de março de 196.\, quando Jango anunoou o 
desencadeampnto das chamadas Reformas de Base. 
Logo depoIS do Golpe de Estado, D1vo fOI prelO, aos 
69 anos de Idade, e levado para o presídio Lemos 
Bnto. Sua mulher, Nayde MedeirOS, profeslOra 
em Cnoúma (SO, chegou a VISItá10 uma vez. Ao 
retornar ao RlO para nova VISIta, descobnu que seu 
mando haVIa desaparecido Recebeu Informações 
desencontradas dos funoonânos do presídio 

Uns diZIam que ele haVia fugido outros, que 
fora translendo para o presídIO Bangu I Nayde 
ViSItOU todas as pnsães e cemlténos, escreveu às 
autondades, mas nunca recebeu respostas, nem 
certidão de óbrto, nem o corpo, nem exphcação Em 
abnl de 1965, foram locahzados alguns pertences de 
DIVO no Departamento do Sistema Penrtenoánodo 
FIO de Janeiro A Cemdp rlâo consegUIu estabelecer 

se o deapareomento ocorreu em 1964 ou 1965 
A filha de Diva, Atba Valéna, começou a procurar 
o pai depoIS de adulta Em 1989, esteve no RIO de 
Janello Vlsrtando repartIÇões públicaS e presídIOS 
Uma funclOrlâna do DeSlP locahzou uma pasta, 
número 21.426, onde haVIa o nome de Diva Na 
pasta, Alba encontrou documentos peSlOalS e nada 
maIS. Conforme as declarações de Jorge FellClano, 
ex-lmhtante do PCB e ex-preSldente do Slnchcato dos 
MineirOS de Cnaúma, e de Amadeu Luz, dlngente do 
PCB em Cnaúma e em Santa Catanna, Dlvo deve ter 
SIdo morto na pnsão lemos Bnto, no RIO de Janeiro 
O corpo nunca fOI entregue à famíha 

Frederico 
Eduardo Mayr 
Estudante de arqUItetura 
nascido em TImbo 
AssaSSInado em São Paulo Seu 
caIO é contado no filme "Vala 
Comum", que narra o enterro 

clandestino de mllrtantes polmcos no cemlténo do 
Perus, em São Paulo Partlopava tambem do Mohpo 
Ainda criança fOI para o RIO de Janeiro, IngreslOu na 
Faculdade de Arqurtetura da UniverSIdade Federal 
do RIO de Janeiro aos 18 anos Em 1969, cursava o 
segundo ano da faculdade e se dedicava às artes 
plásllCaS, quando paSIOU a mlhtar c1andesMamente 
na AI.H, ".mopondo de ~ões mnodas • sendo 
condonodo peU ~ MIhI .... A PMfW disso, VIaJOU 
p..-iI CuI», onde recebeu tre1Nmento de guerntha 
e se IncorporOU ao Mohpo, retornando ao Brasil em 
1971. Fredenco fOi baleado e prelO no dia 23 de 
fevereiro de 1972. em São Paulo 

Levado ao DOI.(ODI/SP, apesar de fendo fOi VIstO 
por presos polihcos na chamada cadeira de dragão 
Os agentes daquele órgão não hnham dÚVIdas 
em relação a quem era o prelO e o Idenhficaram 
claramente na pnsão Os documentos pohaalS 
trazem seu nome verdadeirO e, na ficha IndIVIduai 
do DOPS, feita pelo SerVIÇO de Idenhhcação do 
Exérato. consta sua foto de frente e de peml com 
data de 24 de feverelio de 1972, Nessa mesma data, 
tena dado entrada no IMl/SP, apos hrotelO com 
agentes Nenhuma Informação oooal de sua morte 
fOI dIVUlgada e, por ISIO, nas hstas de mortos e 
desapareados, seus organizadores hveram dUVIdas a 
respeIto de enquadra·lo em qual das duas categonas 

FOI por Integrantes do Comité BraSIleirO de 
Amsna que a famlha teve aceslO ao atestado de 
óbito com nome falso, locahzado em proceslO a 
que respondia na Jushça M"'tar A eXhnção de sua 
pumblhdade por morte fOi comprovada a partu desse 
documento Os restos mortaIS de Fredenco foram 
parar na vala c1andestlna do Cemlteno de Perus e, 
IOmente em 1992, sua ossada fOlldennficada pelo 
Departamento de MedICina Legal da Umcamp Após 
mISsa em homenagem na Igreja da Se, em São Paulo, 
com os restos mortaIS de Helber José Gomes Goulart 
e Emanuel Bezerra dos Santos, fOi trasladado para 
o JaZIgo da famíha, no RIO de Janeiro (RI) em 13 de 
Julho de 1992. 

Hamilton 
Fernando Cunha 
Gráfico morto em São Paulo 
pela repressão Partlapava 
da VPR Sua famíha morava 
Flonanópohs, no bairro do 

Saco dos limões. T~a ruN gRIb t!JII 

São Paulo. Quando ele foi se apreeU Pfi OI 

órgãos de repl'essão fOI morto na fnIIIe do ... 
de trabalho. Conheadocomo =:_ 
descendente e fOi morto .... 11 .... 

por poIlCIalS do IlOPSN (jfjO no'" 
paulIStano di ...... 
parl1C1paQ do 
Pauto, atuando em grupos. 
tenor, cantava em coraL 

A onda de pnsões ocooidl."'. 
ahn<j1u a rede de apoIO da \IPIt, .... "'" 
naquele inÍCIO de fevereuo de 1'11i9.1t.n111an 
eshvesse morando na mesma resdNil II! .... 
dlngentes da organização, ~ ele GIrb 
lamarca, que abandonara o ~cIobátlDf!III 
Qurtaúna, Osasco, poucos dias ante. !'ira 5IIII8IIW 
que a morte não ocorreu em hrotl'io, mnfonne 
versão ofioal a ComISsão Espeaal se baseou em 
documentos do próprIO DOPS, que re91stravam OS 

antecedentes da operação pobaal e Informavam que 
Hamilton deIXara a arma na entrada da grnD. 

Luiz Eurico 
T ejeda Lisboa 
Estudante nascido em Porto 
Umão, morto em São Paulo 
e enterrado em Porto Alegre 
onde mcn!lla epoY. 
~lIAlH. 0Q50 

de LUiZ tomotHe um dM50r de ~ na tw dos 
familiares, por ter sido o pm1I'lfO desapafeado 
políhcO a ter seu corpo encontrado, após uma 
longa e mlnuaosa busca de sete anos, em meIO 
a um Iablnnto de boatos e pIStas falsas Quando 
ocorreu o golpe em 1964, cursava o cláSSICO na 
Escola Cnstóvão de Mendonça, em Caxias (RS). Na 
Ingenuidade de seus IS anos, escreveu e asSInou 
um manrfesto contra a dItadura, que saIU a dlstnbuir 
pela adade. Acuado pelas consequénaas, mudou-se 
para Porto Alegre, Ingressando no ColégIO Estadual 
JulIO de Casnlhos - o Juhnho, onde orgamzadamente 
começou sua mllrtãnaa pollhea na Juventude 
Estudanhl CatollCa (lEC). Ja mlhtando na ALN, passou 
a Viver na clandestln1Clade. FOI também membro 
da direção estadual do PCB até a reahzação do Vl 
Congresso do partido, quando passou a integrar a 
Dlssldênaa do RIO Grande do Sul Chegou a In1C1ilr o 
curso de Economia na UmverSldade Federal de Santa 
Mana (RS) Pertenceu aInda à direção regIOnal da 
VAR-Palmares antes de Integrar-se à ALN em 1969. 
Em 1970 VIaJOU para Cuba, onde fez treinamento 
mlhtar e regressou ao BraSIl no ano segUInte, no 
auge da repressão polÍllCa No final de 1971 vclitou a 
VIVer em Porto Alegre, buscando reorganIZar a ALN 
no RIO Grande do Sul 

Luiz Eunco desapareceu na pnmelra semana 
de setembro de 1972, em São Paulo, e sua hlstóna 
constava das primeiras maténas publlGldas na 
ímprensa sobre o tema, em 1978. Após a pressão da 
famaia e das reportagens IObfe o tema, apareceu 
um ínquérno Pobaal Instaurado na 5! Delegaoa de 
PoHaa, de São Paulo, com a versão de SUlÓdio de 
Nelson Bueno no quarto de uma pensão no bairro 
LIberdade. As fotos desse Inquérito mostram LUIZ 
Eunco deitado na cama do quarto da pensão, com 
um revólver em cada mão e marcas de disparos na 
parede e num armá no. Sobre o corpo, uma colcha 
com quatro SInaIS de eslumaçamento, deixando à 
mostra os bra<os e as duas armas Ele tena disparado 
anco hros A cena fOi arrumada para a foto. A 

~ iN MDritIIds 
do regme ~ e a de que etr lTIOITfU em vIoI8*I 
tiroIl!io com qntl"S pohciaIS. RUI Osvaldo _ 
em 0rIean515Q. filho de cnncertuada famiIi n. 
odade, onde _ ~ era audrtor da Recl!lla Fedenl 
Cursou O pnmáoo no Grupo Escolar Costa Carneiro, 
em Orteans e o secundano no Co4ég1o São L.udg!ro 
e ColégIO Dehon, em Tubarão Em 1964. gracIuoIHe 
em Jomahsmo e SocIOIog1iI na UniverSIdade Fedefat 
do RIO Grande do Sul em Porto Alegre 

Já nnha SIdo preso pelo Exército em 1964. em 
Porto Alegre. DepoImentos dos pl'e\OS poInos 
Ayberé FerreIra de Sã e Alméno Melquíades de 
AraújO na Jusnç. Mlirtar, à épou, den~am i 
_del1ino~.rGia."'_ 
nlgente no CemiIfrio Dom 8o!m, em ~ e, 
com os esforços de _ p;n, atabou tendo os restos 
mortais trasladados para o jaZigo di Iimiba. em 
Santa Catanna Nessa ocaS1ào, alllda sob o regme 
milrtar, a Câmara de Vereadores de arteans votou 
a leI que deu o nome do jOrnabsta a uma pl'aça. 
Na mesma época, os formandos da primeira turma 
de ComunKaçào Sooal da UmverSldade Federal de 
Santa Catanna o escolheram como patrorlO Foi o paI 
quem encaminhou o requenmento à Cemdp, Vindo a 
falecer em maIo de 1996, poLKOS meses depoIS de ter 
SIdo votada a responsabll1Clade do Estado braSIleirO 
na morte do filho, aprovada por unanvnldade. Em 
outubro de 1995, por ocaS1ào de cenmôma pela 
passagem dos 20 anos da morte de Vladimir Herzog, 
Osvaldo Plutzenreuler esteve presente em sua úlhma 
homenagem públlCa ao filho, quando fOi colocada 
uma placa com seu nome na Casa do Jornabsta, em 
Florianópohs. 

Wanio José de 
Matos 
Nasceu em Plratuba em 27 
de abnl de 1926, filho de 
LUlza Santos e José AntônIO 
de Mattos. Formado em 
Dlrerto, era caprtão da PollCla 

M1Irtar de São Pauto e mllrtante da VPR (Vanguarda 
Popular RevoIuciorlâna). Preso pela Oban (Operação 
Bandeirante) no final de 1970 e fOi expulso da PM. 
Em 1971, estava entre os 69 pl'esos polihcos banidos 
para O ChIle em troca do embaIXador suíço GlOvanl 
Bucher. Dendo durante o golpe que derrubou 
Salvador Allende em setembro de 1973, fOltevado 
ao Estadia Nacional em Santiago, orIde mooeu sem 
tratamento mêchco tendo corno causa da morte 
"pentonite aguda". Seus famlhares só hveram ac~ 
às Informações IObre as (1(cunstànoa da sua morte 
em 1992 O ChIle reconheceu o come e mumIU a 
reparação emitindo sua certidão de óbito. 
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Além de ser presa em Ibiúna com 
os outros estudantes catarinenses que 
iriam participar do Congresso da UNE 
em 11}68, Derlei Catarina De Luca é 
uma das principais fontes de infor
mação e memória sobre o movimento 
estudantil e a resistência contra a di
tadura em Santa Catariana. Após a lei 
anistia em 1979 e de retomar do exílio 
em Cuba, Derlei participou das buscas 
pelos catarinenses mortos e desapare
cidos políticos. Neste relato exclusivo 
aoND, ela relembra a sua militância na 
AP (Ação Popular), a prisão pela Oban 
(Operação Bandeirante), as sessões de 
tortura e o caso mais dolorido na sua 
trajetória de sua participação política: 
o abandono forçado do seu filho an
les de ir para o e>dlio em Cuba. "Vale 
a pena lutar pela verdade. Quando 
começamos a lutar pelos corpos dos 
nossos companheiro morto e desa
parecidos todos diziam que não ía
mos achar nada .• 

E nascI em Içara, zona de mina 
de COI1Jão. Em toda a minha 
infânCia acompanhei prisões 

de mmelros e greves. No dia do gol
pe eslava na casa dos meus pais em 
lçara. Era estudante secundarista. 
""o venta pessoas foram presas na 
região. Organizamos um grupo para 
levar comida a eles. Foram levados 
pa ra um prédIO do Conselho Nacional 
do Carvão, em Criciúma, onde hoje é 
a Fundação Cultural. Fomos levar 
comida para as famílias dos presos. 
Quem organIZOu e forneceu tudo foi 
meu tio, prefeito de Içara, Ascedino 
Pavei. Ele era de direita, mas não era 
fascista. E numa cidade pequena todo 
7lundo se conhece. Eu e mais duas 
1eninasfomos entregar os alimentos 

nas casas dos mineiros presos. 
Logo em seguida do golpe, a gen

te Já ficou sabendo. Na cidade, todo 
'1undo ouvia rádio Havana. Meu 

pai era getulista e apoiava João Gou
lart, que na região era muito amado. 
Ano passado, o João Vicente,filho do 
ex-presidente, esteve lá e parou a ci-

ar 
ade" 

dade. Todo mundo queria bater foto 
com ele. Lá era normal, todo mundo 
apoiava o Jango na cidade. Já tinha 
participado da campanha da legali
dade. Para mim era uma coisa muito 
natural. E fazer parte da ação católi
ca também porque todos participavas 
e minhafamUia é católica. Quando o 
pessoal da JEC (Juventude Estudan
til Católica) foi para a AP (Ação Po
pular) eu também fui. Era normal ir. 
Fomos para aAP porque a Igreja res
tringia a ação política, tinha muita 
gente de direita e muitos fascistas. A 
gente não tinha nada com comunista, 
eles nem gostavam de nós. 

Ninguém participou da luta ar
mada na AP. Três pessoas da AP fi
zeram um atentado em Guararapes, 
em Pernambuco, e foram e:rpu/.sas 
por isso. Não éramos contra a guer
ra, mas achávamos que era preciso 
o confronto com apoio da população. 
Era preciso organizar a guerra nos 
movimentos de massa. Mas se preci
sava a gente ajudava os militantes da 
luta armada. 

[A AP foi um movimento político 
criado em junho de 1962, a partir de 
um congresso em Belo Horizonte e 
resultado da atuação dos militantes 
estudantis da Juventude Uruversltá
ria Católica (JUC) e de outras agre
miações da Igreja Católica. Após o 
golpe militar, a organização teve seus 
principais quadros jogados na clan
destinidade ou exilados. A AP deslo
cou militantes para as fábricas e para 
o meio rural. E fez experiências em 
meios populares como o ABC paulista, 
a Zona Canavieira em Pernambuco, a 
Região Cacaueira da Bahia, a área de 
Pariconha e Água Branca, em Alagoas, 
e no Vale do Pindaré, no Maranhão. A 
AP foi acusada do atentado ocorrido 
em 25 de julho de 1966 no Aeropor
to dos Guararapes em Recife (PE) que 
ocasionou na morte de duas pessoas e 
15 feridos. Os mortos no atentado na 
época foram o Secretário de governo 
de Pernambuco na época, Edson Régis 
de Carvalho, e o almirante da reserva 
Nelson Gomes Fernandes.] 

:'1emona. Der
lei Catarina de 
Luca é hoje uma 
das maiores 
fontes de infor
mação sobre a 
resistência ao 
golpe em Santa 
Catanna 

"Eles entraram pela porta e fugi pela janela" 

Estava clandestina desde 13 de dezembro de 1969. 
Foi quando a polícia entrou na casa em que morava na 
avenida Hercílio Luz. Eles entraram pela porta e eufugi 
pela janela. Dormi na rua nesta noite. O companheiro 
Valmir Martins arrumou uma casa para euficar. Não 
sei onde é, mas era bem no interior da Ilha na casa de 
um cabo da Polícia Militar. Quem me levou de carro foi 
Heitor Bitencourt. Fiquei neste esconderijo até a véspera 
do Natal. Aí fui com um colega da AP do Paraná para 
Curitiba. Fizemos uma série de reuniões lá . E a AP defi
niu a política de integração na produção. Os militantes 
tinham que passar pelas fábricas e saber como funciona
va a vida operária, uma concepção bem religiosa. Tra
balhei numa tecelagem durante dois meses. 

Depois fui deslocada para o trabalho interno em São 
Paulo. A partir desse momento era responsável pelos 
contatos entre os dirigentes na clandestinidade. Eram 
publicados anúncios nosjomais nacionais e determina
das pessoas liam os anúncios. Eu decodificava os anún
cios e os códigos para promover os encontros da AP. Por 
isso, qua7ldo fui presa eu não podia falar. Eles podiam 
me matavam, mas eu não podia entregar os códigos. 
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Clandestina. 
Foto mostra 
Derlei de Luca 
na época em 
que a polícia a 
perscgtlla 

A grande prisão em 5io Paulo, 

A grande prisão foi em São Pau
lo. Em novembro de 19Ó9. Estava 
na rua Vergueiro. 7Tnha acabado de 
encontrar um wrliparrheüu da AP. 
Na Ipoca tinJmn muituI ear1Uas de 
procurodos que put1à:ipam dos 05-

sal10s a banoo . .FUi CIDf1Iimdidrr wrn 
Maria Aparecida Olsta, que era da 
ALN (Ação liber tadoru NCJCionaO. 
O rapaz que estava wrrligo ia me at

tregar a minha nova identidade e eu 
passaria para ele a verdadeira. Eles 
não prenderam o rapaz, mas me al
gemaram. Começaram a me boter e 

me levaram para a Operação Ban
deirantes. Me quebraram toda. 

Isso foi 19 dias depois da morte do 
Carlos Marighe/a. Imagina o que era 
a repressão. Me deram choques elétri
cos e me colocaram no pau de arara. 
Eu não sabia responder nada do que 
eles me perguntavam. Ai eu entrei em 
estado de coma. Ai o capitão Dalmo 
(Dalmo Cyrilo) me levau para o hos
pital. Não porque ele era bonzinho. É 
que eufui torturada por outros da in
fantaria do Exército. Quando chegou 
no turno do Dalmo, ele não queria 
assumir minha morte, e por isso me 
mandou para o hospital. 

[Em 30 de novembro de 2011, o jor
nal Folha de S.Paulo publicou reporta
gem em que o Tribunal Regional Fe
deral da 3a Região (São Paulo) decidiu 
que os militares acusados de torturar 
presos políticos na Oban (Operação 
Bandeirante) durante a ditadura não 
podiam mais ser condenados porque 
seus supostos crimes já prescreveram. 
A decisão beneficiou quatro ex-agen
tes do regime. Entre eles o tenente
coronel reformado Mauricio Lopes 
lima, apontado como torturador pela 
presidente Dilma Rousseff em depoi
mento à Justiça Militar, em 1970 e 
que, segundo Derlei de Luca, também 
foi um dos seus torturadores.] 

[Em 22 de outubro de 2013, Comis
são Estadual da Verdade de São Paulo 
tratou do caso da madre Maurina Bor
ges da Silveira, torturada e estuprada 
pela Oban. Segundo a militante comu
nista Áurea Morete, a irmã 

ÍIInDIIÇÕeS, o • *ti'" o.Jmo ... . 
CyriIo estuprou a m.tre Mp .... 1 

AaJrdei nos hospiful diaa .... 
e vi que tinha um 'OIdado wrn ... 
metralhadora na por1D do quarfID • 

outrv IW pé da minha cama wrn um 
~. Me levaram de novo ptII'G 

~ Bandeirante na Rua 'lU
"Me tOrtwurarll de novo. 0I0que 
• cudeiltl do dragão. Ai o delegado 
Goeto (ÚJurival Gaeta, oonheddo 
como Mangabeira), que tinha mais 
prótica de interrogatório, achou o 
processo de Ibiúna e me identificou. 
Otegou lá e disse que eu era DerIei de 
Luca. Eufiquei presa. de novembro de 
1969 até março ou começo de abril de 
1970. Eles não podiam me soltar por
que eu estava muito machucada. 

Eu vim para Florianópolis e quem 
me ajudou foi o Dom Afonso Niehues, 
arcebispo de Florianópolis. Tinha cri
ses de epilepsia devido aos choques. 
TIve crises de pânico. Tenho o mesmo 
sonho recorrente. 

Depois de me recuperar em San
ta Catarina eu fui mandada pela AP 
para a Bahia. Eu fique até 1972 em 
Feira de Santana. Láfiz um outro re
gistro de identidade. Saí de lá com o 
nome de Maria Luiza Vita/i. 

Eu continuei a decifrar os códigos 
dos anúncios publicados para os pon
tos de encontros. De Feira de Santana 
eufui para ÚJndrina. Estava grávida 
e depois fui para Chile. Quando está
vamos nos preparando para sair caiu 
o Márcio, um engenheiro, em Porto 
Alegre. Ele me conhecia pelo nome de 
Derlei Catarina de Luca. Eles chega
ram procurando pelo meu nome ver
dadeiro. Eu estava com o documento 
de Maria Luiza Vitali. Eles chegaram 
lá e disseram: A senhora sabe que seu 
marido tem uma amante, uma tal 
Derlei Catarina de Luca? Ai levaram 
meu marido para explicar quem era 

Derlei Catarina de Luca. Em seguida 
deixei o bebê na porta de um hospital 
em ÚJndrina. Acabei no Chile. Passei 
pelo Rio de Janeiro antes . 

[Em maio do ano passado, José 
Paulo de Luca Ramos, filho 

sofria assédios por parte do 
militares e que em uma ma
drugada, um militar retirou 
a madre da cela. Ao retornar, 
"ela estava com as roupas 
descompo tas e chorando 
de esperada". Segundo ill-

ExíLIO 
de Derlei Catarina de Luca e 
Nilo César, contou sua histó
ria no exílio. José Paulo rela
tou ter boas lembranças da 
vida em Cuba. Disse ter or
gulho das açõe da mãe para 
tentar melhorar o pais.] 

Oerlei premou 

abandonar seu 

bebê antes de 

seguir para Cuba, 

onde vweu 

.' • • • 
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ARQUIVOS 
V . . ' 

TeIetraJftU confidenciais enviados pelo 
consulado americano de Curitiba ao 
Deplllúmento de Estado dos EUA mostram 
..... de agitaç10 política e recontam a 

.... IIth,. do ex-prefeito de Jolnvllle Nilson 
• ar candIdda ao governo do 
.. prtmeIra elelçio após o golpe 

l!.!~_l965 (ao lado. documento 
•• traduçIo de um trecho). Nos 
lIaputaa de poder e dissidências 

~1II'c-- prlmel",s anos do regime militar. 

• ZOAZ2 

" ( ... ) o processo noDD&l de a.leçAo 
de candidatos. fomaç6ea de 
alianças partidárias foi suspenao 
enquanto aguarda-se o r.aultado 
da disputa pelo control. da 
UDN no Estado entre a velha 
guarda • liderea do partido, oa 
Bornhaus.n/JConder bis, e • ala da 
' renova~o' da UDN cClMnd'da pelo 
industrial Nilaon Bendar( • .. )~ 
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EDIlORIAL 

o papel dos 
lllilitares 

S dores das Forç3s Armad.u dcmoutram desaJnbto 
aro 05 ~ DI irnprau C _ mIdias lOCiais 
dos 50 anos do ~ ~ 64, Com a esqumIa no poder, 

induindo-se ai pessoas cp: puticipamn cIimameru da luta 
CDIItra o auIoritarismo, ctm as quais a pnIpria prnidmtt da 
irpúbIia, o clima ~ hoje. r ~ mndrnaçio ~ açio 
mi1itar que derrubou 11 i ',," leio GauIart c ÜIIIaIII'ou 
uma ditadura de 21 anos no PIIL .... ~ • laidr mlitinr 
quuli~jarwl/stjaw F -leia_alio 
omiIiadoan mil .... 1I--'lIpIiDe.,.'j ",lo" 
~- ' ' .. - '.~ , --... &.11: --.a0V1l..... .,. DO.... .b.,...--. 

Os ri" .... lPiIIIm ," ...... impedir • 
• new;to , 110 l'ú e!p.peIo __ aum 

, , OW4*ilmooc!rwrm .i"'riq"'de 
P""'.,.-.. 1i:IIa-te, mln· ,,""".~ IDDI fIWcia. 

Numaà:muaa:i.l, aio r ptKÍIO IIAC • bça pua p.!wtjtnlr 
~ qucdesorUlbmll "'V'd*K amo05p'dprio1 

Revisa-seo 
passado para 
que os erros 

não se repitam 

h a ' ... daDanItnrmt 
em 1992, no movimaIIo de 
i r ",,*111 IP pnMIIIIU 
• muiDcia de Fernando 
Coh Não fiIi pm:úo mIocar 
tanqaes nas ruu pua nudar 
o pmIO em pleno llIUIdato 

c.bc rcmnhettr, pomn, 
que r injuosto atribuir à& atuais 

Forças Armadas qllalqarr ~ direta c:nm OI lJ'Ipi,tas C 

05 autoritários qut se ""'iijliUaam do PaIs por duas d6:Uas, 
o importaDle r que OI w+twh 1IlItnm para OI quar1I!is, 
E qur rumpram o ~ qur. Constib.için lia miIui, 
de ~ a iObnuia cio l'ú cpranlir ......... jdadr 
das instibW;Drs,almuie.E+ridb",,-*,aJIIbiIuir 
111 segurança pública c an l!pCIaçiIcs Jwmanirúiu e de 
coapcnçio inIanacimuII. .... o dislpi MiWID hilllkiw 
do5~~ 1964 e cio pnIprio qimDde-.çlo 
pmniII: que a lI!àrdwIt b a 'Ia áça bejt ... _M-çio 
maia __ da puriàp'Ijiluioa mil .... 110"', NID Ir 
traia de rnanchiJmo,-.lim,de lftiIar 0,...00 ... que 
OI moi mmetldOIllilllr JqIiIIan 110 t !Ir e 110 6duro. 

AilldaIPI"'*Pb .... UidaADiltia,OII"_"'8' ... • 
daqudc episódio,.;.m àEs àtia ou miIiIms, lIio podmt 
se aJIIIidmr i.smtos~ aúias, pois o PaIs M "CiOlIIiII&S ACERVO: UDESC - FAED - IDCH



Reflexões sobre a ditadura 

Um país não ~rttnce a um individuo ou 
~nas a um grupo de indMduos, mas à 
totalidade da população. Esta assertiva, 

de iJmdi.a!o, p=e óbvia - cntmanID, não t o 
quc aronltcc nas mais variadas sociedades 
humanas. Em detmninados casos da história, 
um individuo ou um grupo ~ se adona da 

estrutura estalai de forma abwluta, ditalorial, e 
isso passa a Se", para muitos, uma nonnalidade. 

Nestc 31 de março, quando 

decidem o que t melhor para si 
Sim, num sistema diIaIorial, dtcisões 

administrativas üo mais áscis, afina1, não se 
pergunta para ningu6n; o Con~ o Triluna1 
Contas ou o Supremo Tribunal FedrraJ 5ão 111· Il0l110 

Estes órgãos, em qualquer diladura,ou do ~cadd.-: 
ou têm suas ações controladas com mio de i:rro, d:.._ 
forma a não poderem =r suas funções reais e 
que determinam a ávi/idade de um país decrn 

E mais: um sisIrma ditaIorial, 
complelamos os 50 anos da ins~o 
da ditadura militar no Brasil,cahm!
nos algumas reflaões sobre o Estado, 
o poder c o direito. Erguemos um país 
a partir de uma estrutura roIoniaJ c 
são pcn::dlcmos que continuamos 
colonos, wnhando com a llIdrÓpClk 
c,_im, construímos um sistC"na 

Temos de reagir 
contra qualqu r 
possibilidade 
de exceção 

para a sua manutmção, impõe 
uma cmsura à imprelJA, à arte e à 
litrraJura,de modo que . 
qualquer conh«imento dos fatDs 
reais ou questionammIos de 
~. lUoutrolado, 
~se~ruD.~ruà~r
ava5SaIadoras,rom ~ de paz 

patria!T31 drpmdrmos de um grande pai,aqudc que 
~ por nós tudo aquilo que nos~. 

Quando um grupo vai às DIaS pedindo IIOr.IJlItllte 
uma ditadura, pNVlI a incapacidade de .'lofrSlão 
drRIes indivíduos c a cspmt drslrs de que um senhor 
~~ normas. Ir para a rua pedir a ~de 
quaIqurr sistema ab5oIuto t abdicar da RIa condição 
Iwmana. da rua capacidade de dmdir. Quando 
AristótrIrs afirma que·o homem t, por natureza, 
um animal mciaI. c poIItico", afuma que os humanos 

........ -.IIitIiJ>Il-...... Snulh ___ ......,_r,.,. .:1/. O ~ 6 
__ w...a.a..dJ __ a-w..., Filho 

_ • .....,...,o.IJldoIJuo 

e de amor,de mmaa dar um ar iIIwIo . 
grande5porõesdos~. 

Enfim, nrnIwm sistmIa ..oilrário ou liiIoIu 
t Irgftimo; nmbuma ditadura, cMl ou militar, t 
Irgftima, mesmo que 1IaIIIa lDIlIlCbida das mallIOUII .... 

inImçiies. Se aio 10lIIOI ~ K I0I1IOI peulO&S, 
decidimos os IIIIUOS dtsriMS; R aio qum;mos 
atribuir lIOiUS funções a um grande pai, tanos 
reagir CIlIlI todas a5 ~ COIIIra lOda t qllllq= 
possibilidade de m:a;io. 

...... '" t ....... m .. 
o ; ........ IQ~ -..... -.... --

r-w."U._.ltU 

'Ir Ok.,....~ 
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~lardo Lopes da Silva' Aldo Prada • Alceu Vidal Lopes • Alfred ~ 
mtenor Rivaldo da Silva • Antonio de Assis • Antonio Dias • IDtoa!o ...... ...,.,. 

Augusto Luiz de Brito • Benjamin Ferreira Gomes • Briqitte de ~~ 
Cantidio Alves de Souza • Carlos Adauto Vieira • Cassiano da' IolLMlid1 

Conrado de Mira • Edeqar Schatzmann • Emillo Bonfant de Maria 
Estevão Emiliano Couto • Genny Caldeira • Heitor Klein de Souza Lobo 

Humberto Izidoro Maia • Ilson Rosalvo Silveira • Irineu Cescb1n 
Ironaldo Pereira de Deus • Ivan ~tto • José Cedro de Athayde 

José Januário de Oliveira • José Pedro de Ataide • José Silvério da CUnha 
lio Adelaido Serpa • Laercio Silva • Lenir Justino • Linete de Oliveira BoJ~ 

Livino João Gonçalves • Lucia Schatzmann • Lucindo Costa 
li z Eurico Tejeda Lisboa • Luiz Henrique da Silveira • Manoel Lucas de ~aa~~ 
arcos Cardoso Filho • Maria Damásio Zeferino Dominqos • Maria da Gl6ria Ro~I; 

Mathias Coelho Gomes • Mauricio de Sena Madureira • Naury lluniz 
Nelly Osmar Picolli • Nemezio Machado Cidra! • Nizio Lopes 

Orlando Bento da Costa • Osni Rocha • Pedro Luy • Pedro Oliveira Prado 
idrO Picolli • Pulquério de Jesus • Ricardo Martins • Romualdo Pereira de 

Rosemarie Cardoso • Ruberval Estanislau de Oliveira • Santino Marçal 
Teodomiro Faqundes Lemos • Turibio de Oliveira • Vitor Vidal dos Suto. 

Waldemar Joio Domingos • Zilma Gonçalves Serpa 

e 
Quem são os catarinenses de Joinville e região reconhecidos pela Camiã 
da Verdade como vítimas de perseguição da ditadura de 64. De!POÜ .. 

resgatam feridas abertas pelo golpe militar 50 anos depois. P4V'" .'1'. 
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Resgatar as 
memórias de 
quem sofreu as 
consequências 
da ditadura é 
construir uma 
nova identidade 
aos brasileiros 

POR QUE 

DElLII CALUlNA DE LUCA' 

or que lembrar1 

Perguntaram a Ste
ven Spielberg por que 
ele decidira fazer o fU
me A LIsta de Schindler. 
tema batido da Segun
da Guerra Mundial. Ele 

_I':::~lnnbrar ... 
e. em rsp«ial, em Santa 

DlltarlDL precisamo ·contar, contar e 
contar- os fatos sombrios da época da 
ditadura, para formar a memória nacio
nal. t a memória que nos dá identidade, 
que nos caracteriza como nação. 

Lembramos os fatos positivos, as vi
tónas da Seleção Brasileira de futebol 
e nossas festas . Esquecemos que nossa 
Iustória, porém, é feita de tristezas e der
rotas, não apenas de alegrias. 

Muita gente se pergunta se valeu 
a pena tantos mortos, tantas prisões, 
tanto sofrimento. Valeu a pena a In 
confidência Mineira? A Guerra do Con
testado? A Revolução Farroupilha? Fo
ram movimentos e lutas derrotados no 
momento em que aconteceram. 

Mas os heróis da Pátria não morrem. 
Desaparecem fisicamente. E vivem, no 
entanto, na lembrança. Só morrerão se 
nós permitirmos que a memória nacional 
não se crie ou se pero!. 

A importãncia de um ato de rebelião 
está dada. não pela questão imediata de 
que alcance a vitóna. mas pela questão 
mediata de que forme parte da luta do 
povo pela sua libertação. 

Outros acusam: ·Vocês pegaram em 

armas" . Thomas Jefferson escreveu no 
manifesto da Independência norte-ame
ricana que "é lícito tomar em armas con
tra um governo opressor". 

Quem quebrou a ordem constitucio
nal foram os militares golpistas. Derru
baram um presidente eleito. organiza
ram um governo ilegítimo, sem voto. 

Nós tivemos coragem de rejeitar a di
tadura golpista. E este é o legado que dei
xatnos às gerações futuras. t importante 
lutar por aquilo em que acreditamos. 

rCITCp.A. ' r._ .•. "" ... :', : .... ~ .. ~ •. .:.:: J.l.:~rl torl • F.'\lE ccr~c!'co ' ~ j; ' .,~~~ 2122 -- .. 

As reuniões clandestinas, a guerrilha 
urbana, a guerrilha do Araguaia, o se
questro de diplomatas, a publicação de 
jornais e folhetos, a campanha da anistia. 
e a solidariedade pura e simples aos com
batentes foram táticas distintas, empre
gadas por diferentes grupos, e revelam o 
espírito aguçado dos brasileiros, destruin
do o mito de povo padfiro e ronstituindo 
uma formidável história de lutas. 

A democracia que conquista
mos não resolveu ainda todos os pro-

• 

~f.Nd!pI 

da VenIade leva o 
nome de Paulo Stuart 
Wright, deputado 
preso e desapat1!ddo 
desde 1973 

blemas sociais. Agora temos a liber
dade de expressar nossa opinião e 
temos a tarefa de lutar por um País justo, 
igualitário e bom de viver. 

• Integrante da Rede Brasil Mem6ria, 
Verdade, Justiça e da Comissão Estadual 
da Verdade. Foi perseguida pelo rrgime 
militar, presa e torturada. Seu compa
nheiro na tpoca, o deputado Paulo Stuart 
Wrigh~ plTSO em 1973. cksaparu-eu e seu 
corpo até hoje não foi rncontrrulo. 
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MEMORIAS 

No mês em que o golpe militar completa 50 anos, "AN" lança série de 
reportagens sobre o tema. Comissão Estadual da Verdade realiza hoje 
em Joinville uma sessão especial para resgatar as histórias de vítimas 
que foram presas, perseguidas e torturadas durante a ditadura 

WJmI O s. JUlfGES 
IMndro.Junges~n.amLbr 

U
m único dia preso pode acabar 

- com a vida de uma pessoa. Eu 
fiquei mais de um ano preso. 

Não me arrependo de nada do que fiz . 
Estava lutando pelo que achava certo, 
para que o País fosse melhor. 

As palavras são ditas com alguma 
dificuldade por Júlio Adelaido Serpa, 66 
anos, ex-presidente do Partido Comunis
calruilciro (PCB) em joinviIIc. *_ ......... 65 _ 
_ .. __ peneJUidcM C presM no 
Nane cID &lado. No mls em que o golpe 
militar mmplda 50 anos, o grupo rdcm
bn hoje, às 19h, na Câmara de Vereado
res, os fatos que deram origem à ditadura 
que silenciou, perseguiu, prendeu, tor
turou e matou brasileiros em diferentes 
periodos, ao longo de 2 \ anos. 

O evento começa com um ato de 
instalação da Comissão Estadual da Ver
dade em JoinviJIe em comemoração aos 
35 anos do Centro de Direitos Humanos 
(CDH) Maria da Graça Braz. 

-Escolhemos os 50 anos do golpe 
pela relevância da data, mas também 
porque é um momento importante para 
que a gente possa trabalhar a cultura dos 
direitos humanos - explica Luiz Gustavo 
Assad Rupp, coordenador do CDH. 

O Centro de Joinville foi criado no fim 

dos anos \970, quando ainda era muito 
forte a repressão política e havia na cida
de uma forte onda de violência. 

Antes de joinville, que tinha cerca de 
100 mil habitantes na época, somente 
Olinda (PE) e São Paulo (SP) contavam 
com um serviço estruturado e voltado 
aos direitos humanos durante a ditadura 

A ideia do CDH não é apenas lembrar 
a existência do golpe militar, mas mostrar 
que há um resgate a ser feito na história 
das pessoas, envolvendo questões como 
a lImIade e a justiça. Por isso a importj.n
da ela piueuça ela ComiuIo E"'.' da 
VcrcIadc Paulo Stuart Wrighl (CEV), que 
foi incumbida de examinar as violações 
de direitos humanos durante a ditadura 
militar em Santa Catarina e auxilia a Co
missão Nacional da Verdade (CNV) nas 
discussões que envolvem o período mais 
sombrio da história recente do País. 

O procurador do Estado Naldi Otá
vio Teixeira, que liderou a tomada dos 
depoimentos de vários presos políti
cos em Santa Catarina pela comissão, 
vai palestrar sobre direitos humanos e 
apresentar o andamento do trabalho do 
grupo em Santa Catarina. 

- Os joinvilenses poderão conhecer 
melhor a sua história e discutir, refletir, 
a partir dos depoimentos e dos testemu
nhos dessas pessoas- diz a professora e 
historiadora Derlei Catarina De Luca, que 
também integra a comissão. 

-------------------------------------~ 
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e 
i_ia. 

ajudaram 
fozmar o 

.,. .... nto 
daquele que foi 
considerado 
o principal 
artifice 
intelectual 
da ditadura 
militar 

WUJD IWICOI DA'" IIIUD· 

s cinquenta anos do 
golpe militar suscitam 
variáftis interpretati
vas, a1t!m de reações 
passionais e antigas 
dores às quais cabe o 
devido respeito . 

Reservados os 
sentimentos, tentarei explicar o fato his
tórico a partir de uma justificativa te
órica, cuidadosamente formulada pelo 
artífice intelectual do regime, general 
Golbery do Couto e Silva. No contexto da 
Guerra Fria, assumiu a responsabilidade 
de justificar o paradoxo tupiniquim de 
uma intervenção autoritária em defesa 
da democracia. Em nome da segurança, 
a liberdade foi postergada e os fins justi
fi caram os rnciCl <; 

A -Revolução de 64" foi um golpe 
de Estado. Revoluções em geral o são. A 
despeito das intenções e efeitos, assim o 
foi, pelo rompimento com as regras de
mocráticas. Mas não foi o simples golpe 
de uma camarilha militar. Foi o resulta
do de um movimento que começa em 
1937. t quando alguns jovens militares, 
formados na Escola Superior de Guer
ra (ESG), desaprovam o fechamento do 
Congresso pelo governo de Getúlio. 

Estranho paradoxo, considerando 
que esses jovens, críticos do totalitarismo 
e defensores da liberal-democracia, se
riam os mentores e operadores do golpe 
de 64. t, mas os fins justificam os meios. 

Entre os personagens , despontavam 
figuras como Geisel, Castelo Branco e 
Golbery - que serviu na década de 40 
no 13° Batalhão de Caçadores de Join
ville. Todos passaram pela ESG e com
poriam o que podemos chamar de uma 
"elite emergente" com um projeto de po
der. E aqui começa nosso entendimento 
sobre a complexidade do fato, enreda
do numa leitura sociológica, apoiada 
na filosofia da história e da política, 
acerca dos destinos do País. 

A ideia era a de que um País com a 
formação antropológica brasileira, oli
gárquica, latifundiária e destituída de 
senso comunitário, só chegaria à moder-

•• 

nidade e à democracia pela ria autori
t4ria. E isso Kl'ia posslm pela CDOduta 
de urna elite emergente, ciente de lUA 
missão histórica. Por trú do argummm. 
urna visto histórica do Brasil e dos ~ 
crssos civilizatórios. 

Ali está, por extensl0, a primei
ra formulação teórica da sociologia, 
qual seja, a do positivismo de Augus
te Comte. Ordem e Progresso, lema do 
nosso simbolo maior, t! a expressão do 
positivismo, adaptado à realidade na
cional pelos formuladores da socio
logia brasileira, Alberto Torres e Oli
veira Viana, mentores intelectuais dos 
melhores alunos da ESG. Para Golbery, 
só o Estado centralizado, governado por 
urna elite capaz de evitar a decadência, 
poderia conduzir o País rumo ao des
tino manifesto : potência e liderança 
ge'opolítica na América do Sul . 

Esta é a chave interpretativa do pen
samento de Golbery. Membro dessa "elite 
emergente", anticomllnista intransigente. 
Ele propõe uma aliança estratégica com 
os Estados Unidos. Em seus livros Pla
nejamento Estratégico e Geopolítica do 
Brasil, sugere que os EUA teriam boas 
razões em apoiar o Brasil na assunção 
dessa liderança continental, em defesa 
dos interesses da civilização ocidental, 
cristã e democrática, contra o comunis
mo ateu e totalitário. Nessa perspectiva 
geopolítica, impossível não reconhecer a 
grandeza dos interesses de Golbery. 

No contexto da Guerra Fria, e na ba
talha cristã entre o bem e o mal, cabia 
não apenas identificar o inimigo exter
no. Para ele, o comunismo era uma real 
ameaça interna, e cabia eliminá-Ia a todo 
custo. Isso não se faria democraticamen
te, ante a fragilidade de um povo igno
rante, presa fácil da demagogia inimi
ga. Diante da "anomia social" (atenção 
para o termo positivista), era necessá
ria uma solução autoritária, em que a 
liberdade, provisoriamente, daria lugar 
à segurança. Uma vez livres da ameaça 
comunista, estarfamos aptos a construir 
o caminho da democracia. Na perspec-

\ 
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tiva da filosofia polltica. Maquiavd e 
Hobbes esfregam as mãos. 

Ficam no plano da filosofia da his
tória ao menos duas claras orientações: 
primeiramente. a crença em uma eüte 
emergente. anunciando a redenção e o 
restabelecimento da ordem e o dpro
gresso, ante a ameaça da decadência ci
vil izatória (Toynbee e Spengler). 

Em segundo luga r, aparece a inte
ressa nte perspec t iva, nova mente, de 
Oliveira Via na: a histó r ia po\(ti ca do 
Brasil seria marcada por uma sucessão 
de sístoles e diástoles. E na década de 
sessenta, era o momento de concentrar, 
até que as condições estivessem seguras 
ao processo de abertura. Dito e feito. 

De quebra, coube a Golbery o refina
mento de defender um regime restritivo. 
porém, com legislativo bipartidário. 

"A crítica é o sal da vida", e um re
gime autoritário. por mais esclarec ido, 
não seria criat ivo sem oposição. 

Arena e MDB atuariam neste novo 
cenário. tais q uais republicanos e de
mocratas nos EUA. Além disso, a ideia 
de uma elite dirige nte e tec noc rá tica 
é a antítese do populismo e do caudi 
lhismo latino-americano. que Golbery 
e os seus consideravam a pior heran-

--------

ça cultural getulista. O poder. portanto. 
deveria ser assumido por uma junta. 
despersonalizando o seu exerdào. 

A despeito de julgamentos e inter
p retações. é imprescindível compre
ender os fatos histó ricos a partir das 
ide ias que os permeiam. E o mosaico 
ideológico do "bruxo da di tadura" é 
tão importante pa ra compreender as 
razões do go lpe quanto as ideias de 
Maq uiavel e Hobbes são pa ra as ra
zões de Estado. 

Não teremos outro golpe. nem pa
tr iotas ao estilo de Golbery e dos mi
lita res no poder. Mas con ti nuaremos 
pensando o Brasil. Do contrário. não 
seremos a potência que ele e os milita
res obsessivamente almejaram. Sugeria 
certo filósofo alemão que uma nação só 
se faz quando vai ao próprio figado. 

Sign ifica pen sar s uas próprias 
ideias e enfrentá-las. As grandes nações 
tiveram seus golpes e revoluções. mas 
nunca deixam de pensar a si próprias. 
Punhal no ffgado dá mal-estar. mas é a 
história, e o fígado regenera. 

• Sociólogo, professor da Une, autor 
do livro O realismo de Golbery. 

Editora da Unival~ 2002. 
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o BAT 

Pesquisa 
feita por 
professores 
da Univille 
mostra apoio 
da instituição 
ao golpe e 
até mesmo 
registros de 
felicitações 
vindas de 
prefeitos 
região em 

da 
1964 

Wll.SON DE OLMIItA MITO" 

nt re os anos de 2003 e 
2004, pa rt iCipe i de um 
projeto de pe quisa so
bre a trajetória do 62° 
Batalhão de Infantaria, 
desde sua chegada a 
Joinvill e, em 19 18, até 
a participação de seus 

efetivos na Força de paz em Angola_ 
Durante um ano, consultei quase 

oite nta anos de boletins internos pro
duzidos pela intendência do 13° Ba
talhão de Caçadores (a tual 62° BO_ 
O resultado foi uma leitura original 
de dive rsos episódios da histó ria re
cente brasileira por meio da saga do 
Exército em Joinville. O golpe militar 
de 1964 foi um destes episódios. 

O golpe de 64 é um assunto espinho
so. Afinal, muitos que ganharam ou que 
perderam com ele estão vivos e atuantes 
na sociedade civil, como a presidente 
do Brasil, Dilma Rousseff. Atualmente, 
existe um certo saudosismo acerca do 
regime militar, anacrônico, o que toma 
o debate histórico imprescindível. 

O 13° Batalhão de Caçadores apoiou 
o golpe de 64. Av contrário do que ocor-

reu em 1930, não foram encontrados 
registros de efetivos que foram con
trários ao golpe. Em Joinville, diversas 
personalidades e instituições apoiaram 
entusiasticamente a rebeJjão militar 
que resultou na renúncia e no exilio do 
presidente João Goulart_ 

Durante os primeiros dias após o 
golpe, o comando do batalhão recebeu 
ofícios e telegramas cumprimentando 
o Exército por sua atitude em defesa da 
democracia contra o perigo comunista 
que pairava sobre O Brasil. f O que ilus
tra a citação a seguir, extraída do bole
tim interno número 63, de 13 de abril de 
1964, em que o então prefeito de Massa
randuba, Emilio Manke Júnior, felicita o 
comando do 13° BC: 

- Apraz-me apresentar-vos a respei
to deste governo e de seus munfcipes 
pelo devotamento demonstrado por V.S., 
e comandados numa das horas mais 
cruciantes da história da democracia 
Brasileira Através de homens de vos
sa têmpera, soube o Brasil rein~
se à hegemonia democrática ocidmtaI, 
numa campanha ideológica que. sem 
derramamento de sangue. soube lIIIIR
por-se ao totalitari<;mo lIYiItaDIr da Der 
e do martelo. Com a simpéia de ~ 

mu 

...... ..... 
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Desempenho 
fraco da 

• econonua era 
previsível, 

diz Ricardo 
Amorim 

Páginas 6 e 7 

1966 lflIÇI 
· O 

ICAI lia .lstO 

'972 

VERDE-OLIVA 
o regime militar em que o 

B~~lme~ulhouhã50ANOS 

compartilhou a batuta da 

. 
" _ .... _ 'R ~ __ _ 

- --- ..... _-~ -

J 

____ o 

~~~-e4COnjDml' m i istros civis. 

1973 
Apellt..dUndreazza: 

. FREE-WAY 
FOI FEITA PARA 

SE CHEGAR 
COM VIDA 

Como LEGADO, deixou mais 
rodovias e indústrias, pagas com 
aumento da divida externa e das 

~ desigualdades sociais. 

+ l .In "r :pWí2' 3 465 

1974 

1982 

Geisel anuncia metas do " PND 

EM CINCO ANOS A 
RENDA PER CAPITA 
SEBA DE SELE M I L 

EDITOR! Pedr? Macha'lo Ipedro mathado~ ao com til • FALE CONOSCOI "71 3'19 2' 52 e'.:0"0'TO • - • . CC~ ~ • • "11 COIII BR . . ' . 

",
Urlneulmóvaii 
4734817777 
irineuimoveis ~:; - :. 
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"-"como 
irMsIiu em cIna, 
o rIIgIIM n.-. 

Enln! 1969 8 1973, delpeldiQou btieI 
no gowmo de Emn.o de auzairo8 em 

O MédIa, ocorreu o V) 
pIIIjIIaa li! I I •• 

chamado 'milagre ou ... r .... 

r- econOmooo brasile.ro', O Umelaa.-e 

Z 
quando O Pa.s cresceu .,ibIII."'laIa 
a laxas de 11% ao - T~ 

W ano - dez I18zes U rodcMIIliIIfII no 
maiS do que agora '- ...".. cio PIfI para 

~ 
Vogorou o pensamento O UIW sele EsIacIos, di 

ufan.sta do 'Brasil Patalba 80 Amamnas. 

potênCIa', fortaleCIdo a:: A 8SII8da 8CIIIou 

U pela oonquosta do W 
engaIIdI pila mala 

InCampeonato da Copa AntônIO Delfim ~em 

(/) do Mundo no México Netto, ministro a.. parte do lrIIjeIo de 

(1970), com Pelé & da Fazenda 4.223 quil6111e1ros. 

W aa. O patnobsmo em 1967; da V) 0uIr0s SOMdouros 

o::: exagerado produz.u Agncultura W de cinheiro bam 

campanhas como em 1979; e do aFem:Mado~ 

U 'Brasil, iII1'MH) ou de.xe- Planejamento de O (Minas GeIais-Rio) e o 

o' e outros refrões. 1979 a 1985 Programa NuoIear. 

Luz e sombra na ec 
Conduzida por 
ministros dvis, 
a 

do 
regime militar, 
iniciado há 
cinco décadas, 
entregou ao Pais 
grandes obras de 
infraestrutura, 
mas aumentou a 
inflação, arrochou 
os salários e deixou 
o Brasil mergulhado 
em 

NILSON KAlUA.NO 

e a economia fosse com
parável a uma casa, pode
se dizer que os golpistas 
civis e militares de 1964 a 
receberam desarrumada. 
Eles reconstruíram os ali
cerces, trocaram a mobília 
e expulsaram os inquilinos 

indesejados, erguendo uma mansão aos 
olhares do mundo, mas não foram capa
zes de cuidá-la. Ao entregarem o poder, em 
1985, a residência estava novamente arrui
nada, corroída pelo cupim da inflação. 

Há méritos e fracassos no modelo 
econômico da ditadura militar. ~ o que 
analisam especialistas consultados pela 
reportagem. Se na área política vigorou O 

horror - tortura, cassações, assassinatos, 
prisões e perseguições de todo naipe -, 
na economia houve momentos de pros 
peridade. Para começar, os generais não 
se intrometeram nas pastas da Fazenda 
e do Planejamento, delegando-as a cé re
bros civis que partilhavam de suas ide ias 
(leia entrevista do ex-ministro João Pau
lo dos Reis VeUoso na página 4) . 

O professor da Escola de Pós-Gradu
ação em Economia (EPGE) da Fundação 

Getulio Vargas (FGV), Fernando de Ho
landa Barbosa, autor de um estudo sobre 
os 50 anos do Programa de Ação Econô
mico do Governo (Paeg), pondera que 
é preciso reconhecer os acertos, até elo
giar Roberto Campos e Otávio Gouveia 
de Bulhões, os quais considera "grandes 
est rategistas". A dupla arquitetou o mo
delo econômico e lançou reformas que 
elevaram o País ao grau de potência. 

- O Brasil foi uma espécie de tigre asi
ático temporário. O crescimento de cada 
ano da década de 1970 foi o dobro do obti
do em 15 anos - destaca 

Holanda Barbosa se refere ao "mila
gre econômico", de ) 969 a ) 973, quan
do o País se expandiu a taxas de )) % ao 
ano. A classe média se refestelou. Com
prou a casa própria em amigáveis pres
tações, teve crédito à farta para andar 
em Dodge Dart e desfrutar da coquelu
che tecnológica da época: a rainha da 
sala de visitas, a TV. O que acontecia nos 
porões, onde verdugos trituravam adver
sários da ditadura a pauladas e choques 
elétricos, não interessava. 

Assim como realça os êxitos, o profes
sor da EPGE/FGV aponta os equívocos. 
Critica que os ministros civis erraram de 
estratégia ao pedir dinheiro emprestado 

aos Estados Unidos e ao Fundo Monetário 
Internacional (FMI) para enfrentar a crise 
do petróleo de ) 973 e prolongar o milagre. 
O endividamento encaJacrou o País numa 
biperinflação de três dígitos por ano. 

- No final , entregaram a economia 
mais ou menos como a receberam, com o 
País quebrado - analisa Holanda Barbosa. 

.. ..ti ......... 
IIItII'I ricos ''I •• H 

O professor de economia da Univer
sidade Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS), Pedro Cezar Dutra Fonseca, 
observa que a ditadura seguiu a linha 
de Getúlio Vargas, instaurada em 1930, 
com prioridade ao crescimento indus
trial, tendo o Estado como tutor. O Brasil 
já era: o mais industrializado da Arnt!ri
ca Latina, mas necessitava de reformas, 
desde o governo de João Goulart 

- Hou~ uma modernização ronserYa
dora, sem afetar a distribuição de renda do 
País - define Fonseca. 

Outro pecado do regime autoritário, 
na economia, foi não investir na educação 
para formar desde operários qualificados 
até doutores em produção e inovação tec-
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a 
nológlca. Houve avanços, é certo, como o 
Fundo de Garant ia do Tempo de Serviço 
(FGTS), mas para o economista Havio Ta
vares de Ly ra, autor do ensaio Pós- 1964: 
"Milagre" e Modernização Fugaz, os traba
lhadores ficaram em segundo plano. 

- O foco era a proteção à expansão 
do patrimônio das classes empresariais . 
Foi um modelo e1i tista- diz Ly ra, dou
torado pela Universidade Es tadua l de 
Campinas (Urucamp). 

Justamente quando o "milagre eco
nômico" alimentava ufanismos, como re
tratou a campanha publicitária "Brasil, 
ame-o ou deixe-o", a renda dos trabalha
dores minguava. Lyra d iz que o salário 
mínimo sofreu pe rdas de 25% ( 1964 a 
1966) e de mais 15%, entre 1967 e 1973, 
enquanto o produto interno bruto (PIB) 
engordava 11 % ao ano. 

Nenhuma ditadura se prolongaria por 
duas décadas sem uma economia robus
ta . O bolo do "milagre" embatumou, como 
desejava o ex-ministro Antôn io Delfim 
Netto, mas as fatias mais generosas foram 
rese rvadas aos afortunados de sempre. 
Lyra exemplifi ca que a participação dos 
80% de brasileiros mais pobres na riqueza 
nacional caiu 8,7% em 1970.As favelas que 
bordejam as cidades comprovam. 

o Brasil foi 
uma espécie de 
tigre asiático 
temporário. 
No final, 
entregaram a 
economia mais 
ou menos como 
a receberam, 
com o Pais 
QUEBRADO. 

FERNANDO DE 
HOLANDA BARBOSA. 

professor de 
economIa da FGV 

Casa própria: do 
sonho ao pesadelo 

A ditadura mil itar embalou o so
nho da casa própria em suaves pres
tações mensa is, a partir de 1964 , 
promovendo o maior programa de fi 
nanciamento de imóveis da história. 
Foram mais de 4,5 milhões de mora
dias pelo País, com o predomínio de 
conjuntos residenciais. 

Quem comprou no início, quando 
havia fartura de recursos no Banco 
Nac ional da Habitação (BNH). re 
galou-se. Os que pegaram financia
mento depois, quando disparou a in
flação na década de 1980, caíram na 
areia movediça das dívidas. 

A diretora da Associação Brasileira 
dos Mutuários da Habitação (ABMH) 
Luciane Varisco ressalta que "ganhou 
na loteria" quem contraiu financia
mento enquanto vigorou o Fundo de 
Compensação das Variações Salariais 
(FCVS), que assegurava a quitação do 
contrato em caso de imprevistos. 

Com o fim do mecanismo, as pres-

tações foram corrigidas pela inflação, 
enquanto os salários não acompanha
vam os reajustes. 

- Sem o FCVS, o mutuário pagava 
mensalmente a prestação, mas não c0-

bria sequer o juro do contrato - escla
rece Luciane. 

y .. 

O músico José Mário Teixeira Bar
ros, 69 anos, foi uma das vítimas do 
descontrole. Em 1980, comprou um 
apartamento de dois quartos, 1inanàa
do em 20 anos. Parou de pagar no 15" 
ano, porque as prestações engoliam os 
seus cachês. lngressou na Justiça, para 
não perder o imóvel, e passou a nego
ciar com a Caixa - a sucessora do BNH. 

- Foi quitado em 2010, não dei
xei de lutar contra o poder econÔmico 
- diz Mário Barros. 
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A drtadura mostrou 
que viera para ficar 
ao lançar planos 
de longo prazo e 
com metas a serem 
atingidas gradualmente. 
cujas bases loram 
organizadas pelos 
econor11lstas Roberto 
Campos e OtáVIO 
Gouveia de Bulhões 
(aoma) Ao assurrvr, 
Castelo Branco 
adotou o Plano de 
Ação Econ6mIca 
do Governo (Paeg) 
DepoIs, surgiram o 
Plano NaaonaJ de 
DesenllOlvlmento (PND) 
1 e 2, em dl1erentes 
penados, com agendas 
que propunham 
cresarMnto acelerado 

,.... ... _dIIdI. 
~","'1Cii do BrDI, 

• buracr.aa ~ 
0I1InUIc:IJoI cknnte 
o 11IgImI1IIIIIar. HavIa 

-~"'IIIas,..,... normas, 
lIXas e lIIIIgêncIas, 
que kJj necessário 

CIIII' .." MlIlIstério da 
OesIuocranzação, sob 

o oamando de HélIO 
BeIbio (abaIXO) Em 

1979, BeI1rão revogou 
a necessodade de 

.~rvários 
docurnenIOI e a1estados, 
.... podIr o dpoaJ 

bIIvcnIIIco. Mas o 
lIIIIIIIiro continuou 

lIWIIIIdo com papéos 

OJ 
C 
:::o 
O 
n 
:::o 
l> 
n -
l> 

« O proteCIonismo 
favoreceu as 
Indústnas naCIonaiS 

l? e as exportações, 
mas travou o 

O desenllOlvlmento de 

--.J 
setores estratégICOs 
Em 1984, nos 

O estertores da drtadura, 
101 cnada a reserva 

Z de mercado para 
a InlormalJca, com 

U a proibição de se 

W Importar oomponentes 
estrangeiros .- O resultado 100 
desastroso os 

« braSileirOS tlVl!ram 
de comprar 

X computadores de lora, 

- porque os produtos 

« naCIOnais eram 
raros, mais caros e 

aJ atrasados 
em tecnologta. 

EN11IEVISTA João Paulo dos Reis Velloso ex-ministro do PI nto 

"O que houve de bom ou ruim foi responsabilidade dos civis" 

Imstro do Planeja
mento por uma dé
cada, nos governos 
de Emaio Garrasta
zu Média e Ernesto 

GeISel, João Paulo dos Reis Velloso 
fOi um dos arqUitetos do modelo 
ecO Il ÔllllCO da ditadura militar. 
Embora o mando político fosse dos 
gellu ms, Reis Velloso garante que 
a colldu felo da economia coube 
aos espeaalistas CIVIS. Fundador 
do I/lsllluto de PesqUisa Econô
tmca Aplicada (lpea). atualmente 
se dedica ao Fónlm Nacional, que 
propõe discutir soluções ao País. 
Aos 82 anos, ReIS Velloso co/lcedeu 
entrevIsta e) reportagem por telefo
ne. desde o seu escritório no Rio. 

Qual foi a participação d e 
civis DO modelo e ômico do 
regime militar? 

João Paulo dos Reis Velloso 
- A economia foi conduzida por 
civis, dentro da ide ia dos mil itares 
de cada macaco no seu galho. Eles 
atuavam na á rea polít ica, mas na 
econôm ica não se envolviam. O 
que houve de bom ou de ru im na 
economia, entre 1964 e 1984, foi de 
responsabilidade dos civis. Princi
palmente dos ministros da Fazen
da e do Planejamento. 

Como os civis se aliaram aos 
generais? 

Reis Velloso - Havia três gol
pes em preparação no pré· 1964. 
Um do Jango (presidente João 
Goulart) e outro do Brizola (o gaú
cho Leonel Brizola), que pretendia 
instalar uma república sindicalis
ta . O terceiro era o dos militares. 
A dasse média se dividiu. O Jango 
cometeu um er ro. que não seria 
aceito em nenhum pais. Subverteu 
a hierarquia militar, com a ide ia de 
politizar sargentos e suboficiais. 

Qual foi a principal caracte
rística do modelo econômico? 

Reis Velloso - ~ preciso dividir 

o período em quatro fases . A pri
meira vai de 1964 a 1966, quando 
houve a reconstrução da economia 
do País. vi rtualme nte des tru ído 
por )ango, que jogou no lixo o PI~
no Trienal que havia encomendado 
ao Celso Furtado. Então, o governo 
de Castelo Branco (Humberto de 
Alencar Castelo Branco, pr imeiro 
condutor da di tadura) tratou de re
(on trulI a eco no nua. 

Qual foi a segunda fase da 
economia? 

Reis Ve ll oso - De 1967 a 
1973. Foi o milag re econômico, 
isso entre as pas. O ministro Del 
fim Netto aproveitou o trabalho 
de reconstrução que t inha sido 
feito pelo Roberto Campos. Deu 
estímulo ao consumo. Conseguiu 
taxas de cresc imento altas , com 
investimen tos não mu ito ele
vados, na faixa de 8% a 11 % ao 
ano. O Brasil cresceu , mas em se
tores de bens de consumo du rá 
veis, principalmente o automóvel. 
Mas foi se criando o que chamo 
de ovo da se rpen te. O Brasil im
portava muita matéria-prima em 
setores nos quais era competiti 
vo. Produzia mui to ca rro, mas os 
insumos eram importados. 

O mi1agre fracassou? 
Reis Velloso - Em 1973, houve 

a crise do petróleo. quando o pre
ço do barril subiu de YSS 2 para 
USS 12. O Brasil importava 85% do 
petróleo que consumia. Em 1973, 
a balança comercial estava prati
camente zerada. Em 1974 , com o 
choque do petróleo, apresentou um 
déficit de USS 4,7 bilhões. 

~ ai que surge a terceira etapa? 
Re is Velloso - Com eça em 

1974 e se estende até 1979. Antes 
de ser empossado, o Geisel me fez 
duas visitas no Ministério do Plane
jamento. Na segunda, me pergun
tou; "Você acha que o Planejamento 
deve ser um ministério como os 
demais?" Respondi a ele: "Não. Deve 
ser um órgão da Presidência da Re
pública, ou não deve existir". 

O que aconteceu. então? 
Reis Velloso - O Geisel trans

fe riu o Planejamento para a Presi
dência. Lançamos o 2° Plano Na
cional de Desenvolvimento (PND), 
com duas grandes prioridades. A 
primei ra, mais energia e petróleo. 
Em 1974, descobriu-se o pr imei
ro campo petrolífero, o da bacia de 
Campos, no Rio. A segunda priori-

dade foi providenciar os insumos 
básicos para a ind ústria. 

Qual foi o resultado? 
Reis Velloso - Em 1984, o Bra

sil registrou superávi t na balança 
comercial de USS 13, I bilhões. O 
País não entrou em recessão, pre
fe rindo desacelerar. Em 1977-78, 
houve crescimento de 5%. 

E a quarta fase econômica? 
Reis Velloso - De 1979 a 1984. 

O Figuei redo (ex-presidente João 
Baptista Figuei redo ), a quem eu 
considerava medíocre, escolheu o 
Simonsen (Mário Henrique Simon
sen) como ministro. O Simonsen 
resolveu desacelerar a economia, 
com crescimento de 3% ao ano, 
mas não teve o apoio do Figuei
redo. Então, o Delfim reacelerou a 
economia, em busca de outro mila
gre. A desgraceira veio no governo 
seguinte (com José Sarney). 

Por quê? 
Reis Velloso - O ministro da 

Fazenda, Dilson Funaro, não obe
deceu às regras do Tancredo (ex
presidente Tancredo Neves) de só 
se gastar o que se arrecada. O resul
tado fui o congelamento de preços. 
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SIGLAS 

Para aumentar 
as expottações, o 
regme lncentMlu 

• mecanozaçAo das 
grandes lIMluras 
de 5018, cana-de
açtlcar (PméIcooI), 
atrOZ e café A 
produção de SOf8 
saltou de 271 IIlfI 
toneladas, em 1961 , 
para 10 IIlflhóes de 
toneladas em 1979 
A de cana-Oe·açúcar 
pulou de 59 milhões 
de toneladas (1961) 
para 138 milhões de 
toneladas (1979). Os 
rebanhos também 
cresceram 

• Paeg - Programa de Ação 
Econômoca do Governo 
• PND I e 11 - Ptano Naoonal 
de Desenvolvimento 
• FMI - Fundo Moneláno InternaCIOnal 
• BNH - Banco Naaonal da Habitação 
• SFH - SIStema FinanceIro da 
Habitação 

TERMOS 
• Divida externa - a soma de 
financIamentos contraídos no exterIOr por 
governo, estataIS e empresas provadas, 
ganhou proporção de desafio naaonal 
durante a dItadura 
• Arrocho satarlal - a dIferença 
entre o ntmo da Inllação e o do 
realuste dos salános também era 
lerna no País a epoca 
• Milagre econômico - como 101 

conhecido o penado de prospendade 
de 1969 a 1973 
• Indústria de bISe - setores pesados, 
como SIderurgIa, petroquímoca e energIa 
ganharam IncenlM:>S durante o regIme 
mIlitar 

MAIORES EMPRESAS EM 1964 
• Rede FerrOVlána Federal 
• Pelrobras 
• Coslpa 
• Grupo Erm,,1O de MoraIS 
• Vale do RIO Doce 
• Cemog 
• Grupo Matarauo 
• Grupo Plralonlnga 
• Fábroca Naaonat de Motores (FNM) 
• CompanhIa Slderurgoca Nacoonal 

FONTE ENCICLOPÉDIA NOSSA SECULO 

AUIO 
Pádua, de 92 

anos. ficou preso 
por 49 dias. 

mas sequer foi 
interrogado 

Mudanças na moeda 
dealrrem do avanço 
da Inllação Em 
1964, os nvlltares 
assulllfram com uma 
Inllação anual de 
91,80/0. Conseguoram 
amansar o dragão 
devo<ador de saJános, 
mas ele tugou ao 
controle em 1983, 
quando a Innação 
bateu em 211"4 
ao ano. A bomba 
estourou na mão 
dos governos CIVIS. 

De 1980 a 1993, o 
Brasil teo.oe quatro 
moedas, cmco 
congelamentos de 
preços, 00Ye planos 
de establTlZação e 11 
indoces para medir a 
Inflação. 

8RUNO AL[N(A5TRO 

Professor perdeu três empregos 
Quem discordou do modelo 

econômico instaurado em 1964 
também sentiu a mão pesada da 
ditadura militar. Por fazer pales
tras sobre economia e expor opi
niões contrárias. o professor An
tônio de Pádua Ferreira da Silva 
foi demitido dos três empregos 
onde suava para sustentar a mu
lher e os sete !ilhos. 

Logo depois do golpe. nem 
reassumiu como professor de 
matemática financeira na Facul
dade de Economia da Universida-

de Federal do Rio Grande do Sul 
(UFRGS). onde lecionava havia 
dez anos. Também perdeu o cargo 
de auditor no Iapi. o extinto Insti
tuto de Aposentadoria e Pensões 
dos Industriários. Em 16 de abril 
de 1964. enquanto expunha a raiz 
quadrada no quadro-negro do Co
légio Estadual Júlio de Castilhos 
- então uma escola de excelência 
- . bateram à porta da sala de aula. 
Ao atender. os dedos sujos de giz. 
ouviu do policial: 

- Olhe. o senhor está detido. 

Hoje com 92 anos. o professor 
Pádua. como é conhecido. lembra 
que ficou preso por 49 dias. inco
municável, mas sem sofrer tortu
ras. Sequer fui interrogado. Não lhe 
perguntaram sobre o Movimento 
Nacionalista. ligado ao velho Parti
do Trabalhista Brasileiro (PTB) de 
Getúlio Vargas. que promovia as 
palestras pelo País. 

- Fui libertado. mas cortaram 
os meus empregos. No Iapi. fui apo
sentado proporcionalmente com 
apenas n anos de serviço - conta 

Empresário 
se suicidou 

O empresariado brasileiro acei
tou o regime, com posições que os
cilaram da adesão entusiasmada a 
uma conveniente neutralidade para 
a sobrevivência dos negócios. Muitos 
acumularam fortunas. Houve até os 
que conspiraram e deram dinheiro 
para montar o aparato de repressão, 
como o industrial Henning Albert 
Boilesen. de São Paulo. que acabou 
assassinado por guerrilheiros. 

O caso mais exemplar de perse
guição foi o dos empresários Celso 
da Rocha Miranda e Mario Walla
ce Simonsen, sócios da Panair. a 
maior companhia de aviação na 
época. Por serem simpáticos aos 
governos de Juscelino Kubitschek 
e João Goulart. viram a Panair ser 
fechada. em 1965. enquanto as li
nhas eram distribuídas para a Va
rig e a Cruzeiro do Sul. 

Dono da TV ExceIsior. Simonsen 
era o maior exportador de caf~ do 
Pals. mas não resistiu ao desmonte 
da Panair. Suicidou-se em Paris. em 
1965. aos 56 anos. No ano passado. 
a Comissão Nacional da Verdade 
(CNV) começou a investigar o as
sunto. O entendimento é de que as 
violações não foram consumadas 
somente com torturas e mortes. 
mas por pressões políticas e finan
ceiras contra empresários que não 
atinavam com a ditadura. 
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"E IMPOSSlVEL 
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Preso três vezes, torturado e perseguido devido a sua militância 
comunista.Nos 50 anos do golpe militar no Brasil, o joinvilense 

Edegar ~chatzmann relembra os horrores que viveu durante a ditadura 
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A PIOR das 
democracias, com 
todos os defeitos 
do mundo, ainda 
é melhor do que 
qualquer ditadura. 

EDEGAI! SCHATZMANN, 
professora 

LEANDRO S. JUNGES 
leatldro)utlges@ancom br 

E dcgar Schatzmann não é um personagem 
histórICo que foi perseguido pela ditadu 
ra militar, preso três vezes e torturado. É 

maiS do que IstO. Aos 73 anos, o senhor de con
ve rsa fácil gosta de circular entre adolescentes, 
universitá rios e grupos ligados aos movimentos 
~oclalS e de direitos humanos de joinville. Passa 
boa parte do tempo na biblioteca de casa . Nos úl· 
tlmos dias, tem participado de palestras, semmá
nos e debates sobre o golpe de 1964 e a ditadura 
militar A maioria dos sobreviventes daquela épo
ca, não mais do que 20 ou 30 camaradas, prefere 
o anonimato ou as discussões longe de micro
fones e plateias de es tudantes . Edegar, ent ão, se 
transformou em uma espécie de porta-voz, um 
símbolo de resistência à ditadura e, mais do que 
ISSO, dos traumas vividos na época. 

- Muitos amigos mOrreram sem consegui, 
superar o que houve - lamenta. 

Seu Ed, o mais popular e ca rinhoso dos ape-

I 7 I 

DEU EM AN 
"AN" lançou, em 11 de março, a Mrie 

de reportagens eepecNIlS __ oe 
50 anos do golpe mdrtar no Brasil. O 

próximo capllulo será publicado na 
edIÇão desta segunda·lelra. 

lidos que colecionou desde os tempos de clan
destinidade, tem memória fotográfica . Lembra 
dos rostos de todos os médiCOS que o atenderam 
na prisão e um ou outro militar que "facilitou" as 
COisas para o grupo de presos políticos do Norte 
de Santa Catarina Mas a resistência, lembra, co
meçou mUito antes das prisões e não tinha nada 
de subversiva . Ele era um dos estudantes que lu
tava para a Implantação de uma escola de segun
do grau gratullo, púbhco. em jomville. 

A reivindJCação era da CIdade, dos Intelectuais 
da época, de políticos e, principalmente, da comu
nidade. O m áximo que se fazia eram pequenos 
panlletos que corriam de mão em mão pelo Cen
tro de uma cidade com cerca de 70 mil habitantes. 

Com pouco mais de 20 anos, Edegar começou 
a se inte ressar pela União Soviética e conseguiu 
ser escalado para um intercâmbio de estudos po
líticos por lá. Era 1963 e um grupo de brasileiros 
passaria seis meses estudando em Moscou. 

A viagem era o "carimbo" que faltava para que 
fosse tachado de comunista e considerado uma 
ameaça no Brasil. Em 31 de março de 1964, quan
do os militares depuseram jango, Ed estava em 
Moscou. Ficou impedido de voltar ao País. 

Lá, iniciou um curso para o ingressar na U~r
sidade Patrice Lumumba, em Moscou. Mas a vonta
de de voltar ao Brasil só crescia. Parte do grupo. em 
1964, foi "convidado" a trabalhar em uma refinaria 
em terras geladas do Norte da União Soviética. A 
saudade falou mais alto, ignorou a ditadura em que 
o Brasil mergulhava e levou o grupo a voltar. 

- Vocês estão loucos! Vão se r presos no Bra
sil, não estão vendo? Era isso o que nos diziam 
- lembra SchalZmann, complementando: 

- O Brasil pode ter muitos problemas, mas 
acho que é o único lugar que dá uma saudade 
danada quando se fica longe. 

Ante de pisar em 010 joinvilense, passou por 
Berna (Suíça ), Roma (Itália), Lima (Peru), Monte
vidéu (Uruguai ), Porto Alegre e Florianópolis. Tudo 
para tentar despistar os militares e entrar no Brasil 
sem ser preso. Em joinvlle, ficou responsável por 
dI stribuir O Jornal A Voz Operária . Foi preso pela 
primeira vez na famosa mvestlgação feita pelo co
ronel Ferdinando de Carvalho, que já havia cuidado 
do processo de Luiz Carlos Prestes. 

A luta armada 
Enquanto Ed tentava fazer chegar o jornal A 

Voz Operária de São Paulo até a porta das fábricas 
da cidade, escondendo fardos em ônibus de linha 
pelas rodoviárias ent re as duas cidades, um gru
po liderado pclo advogado lrineu Ceschin e pelo 
então estudante Júlio Serpa resolveu começar o 
treinamento armado. O local escolhido foi a ilha 

do Mel, a maior da t.fa ele 
poucos mmutoa de baaJ 
nheiros e do Mono do 
em torno de 15 
de caçar e pescar, maa 
cahbre 28 e um rnóM:r 

Segundo 0,iorDalitta 

U-IIII U JI.2tUIIlI"S 

creveu o livro Os QrIIrro Cante" 
caça aos comunistas em , ~=:~ 
palmente a partir da Operação B 
1975 e 1976, o grupo joinvileusaeJ:::~r:: 
quatro a seis dias no mato, te 
sem alimentação e com COInh,ecilDC:Dll1I!II 
que eram obtidos por IriDeu 
sobre guerrilha, resistblda ......... _ 

Como nem sempre era polSfM~ 
dias na ilha, os camaradas 
tiro e táticas de resistblàa, 
eia em ambientes extremos no 
e na região onde hoje ~ o rillru.", 

primeira, de mata atlântica feC:haela 
de mangue. Todos acabaram pn~CI" 
para quartéIS de Curitiba e de FIo,riaI~~~ 

Schatzmann é o uw~ 
JoinYilk que ..... IGIIIMI 
assunto incomocla c 
demais SOble,iwaatea dafDoâ('~ 

- A primeira ~ scmpR • w:==~ E essa também r. impossfvd de 
anos de muito sofrimento. A pior 
das, com todos os defeitos do mundo, aiJ~~~ 
melhor do que qualquer ditadura - di%. 

Nascido na comunidade conhecida corno '&;a" "" 
nela, em Pirabeiraba, em setembro de J 940.211· 
gar Schatzmann não se apresenta mais como um 
militante do Partido Comunista Brasileiro (PCB) 
- a atuação no partido durou de 58 at~ meados 
da década de 80. Hoje, um de seus maiores or
gulhos é exatamente poder lembrar do período 
como algo terrivel, mas que deixou eosinament05 
importantes à sociedade brasileira. 

Para se livrar do trauma, atuou durante anos 
como voluntário do Centro de Valoruaçio da 
Vída (CVV) de )oinville. 

- Isso me ajudou muito. Alguns amigos alo 
resistiram, se entregaram à bebida, ao sofrimen
to. Sou grato por ter tido a chance de estar ...... ~r, 
contando essa história - diz, não mais 
personagem, mas como um morador d1I! 
que aprendeu a importância da delmclaj~.! 
frentando a ditadura. 

AN.co ,br 
• Acesse a página espec..J sobre .. 

golpe mililar no Brasil. 
- Confira video espec;'1 .obno • s6rie. 
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A liata a seguir apresenta os nomes de moradores da região Horte do Estado ~ 
sofrer .. algum tipo de repressão durante a ditadura. O levanta.eato • resultado 
dos depoimentos e do trabalho de pesquisa feito pela Comissão da Verdade de 
SaDta Catarina . Ela não é definitiva e pode sofrer alterações a~ ser enviada 
para o grupo de pesquisadores da Comissão Nacional da Verdade, em Brasília . 

• 'U'IIcI- Lope. da Silva 
M UI"'" SIo Ffancisco do Sul, foi 
.... , 1Idt • ...., logo nos primeiros 
_ ... O golpe mMar, em abril de 

''', Em _ homenagem, 
116 111M rua que 11M! o seu nome, 
110 bIIIno~, na zona 
Sul de JoinVIIe. 

Alceu Vidal Lopes 
Ela oomell:l811te. Fo preso nos primeirOS 
diIB após o golpe em Joinville. 

Aldo Prada 
~epresoem 1964. 
Ela tuncionério do Instituto de 
.-.-,Iadoi ia e Pensão dos 
Coman:iérios (IAPe). Sua famma 
moraw em JaIaguá do Sul. 

Alfred Darcy Addiaon 
AdIIogado, era o então prele~o de São 
Francisco do Sul. Foi perseguido e 
preso em abril de 1964. 

... or alftlcID Da Silva 
CIIr/IIII ......... ::0, 101 preso 
• "-0 goIpII de 1964, em 
SIo Aaràliw do Sul. 

Antônio da Assis 
Preso logo após o golpe, em Joinville. 

Antônio Dias 

An tônio 
Justino· 
Eletricista. Foi 
preso durante 
a Operação 
Barriga-verde, em 
1975. 

Jornalista e prolessor. Foi preso em 
abril de 1964, em Malra, pouco mais 
de um mês após o golpe, pelo seu 
posicionamento contrário à dMdura . 

Augusto Luiz De Brito 
Era um dos oficiais da Capitania dos 
Portos de São Francisco do Sul. Preso 
em 1964. 

ü 

Benjamin Ferreira Gomes 
A~do, rolpersegu~o 

e preso em 1964. 

Briqitte B _ de Souza 
Presa em 1976, na Operação Bamga
verde. Foi persegu~a Junto com um 
grupo de mulheres de Joinvtlle. 

Cantidio Alves de Souza 
Com um grupo de pessoas ligadas 
ao Porto de São Francisco do Sul, 
o rogUlsta rol preso nos pnmelros 
dias depoiS do golpe. Chegou a se 
esconder, mas não conseguiu ir para a 
dandesbnldade. 

avenida Beira-rio. 

Carlos 
Adauto 
Vi eira· 
Advogado e 
escr~or, foi 
a primeira 
pessoa presa 
peIII
em JoirNiIIe 
em 1964. É 
homenageado 
coma 
passarela 
Charlot, na 

Cas s i ano da Soledade 
Preso em 1964 em São 
Francisco do Sul. 

Conrado 
de Mira 
É considerado 
um dos 
pioneiros do 
sindicalismo 
em JOlnville. 
Foi vereador 
e candidato 
a prefeito. 
Foi preso 
com outros 
sindicalistas 
logo nos 

primeiros dias depois do golpe. 

ldeqar 
Schat..ann· 
Éumdos 
sfmbolos da ilAa 
contJa a ditadura 
em JoinviIIe. 
Integrante 
do Partido 
Comrista 
Brasileiro (PCB), 
foi preso e 
torturado pelo 
menos três 
vezes. 

Emilio Bonfant de Maria 
Preso em 1964, em São 
Francisco do Sul. 

Estevão Emiliano Couto 
Estivador. Preso em 1964, 
em São Francisco do Sul. 

Genny Caldeira 
no doa 

AITumador8s de SAo Fi.1CÍIICO do Sul. 
Foi uma das primetras pessoas a ser 
presa após o golpe de 1964 
em São Francisco do Sul. 

Heitor Klein de Souza Lobo 
Estudante, roi preso nos primeiros dias 
do golpe em Joinville. 

Humberto Izi doro Hai a 
Era assessor da Consul na época do 
golpe. Tinha relação com o sindiçato e 
lutava pelos dire~os dos trabalhadores. 
FOI preso logo nos primeiros dias após 
os mil~ares tomarem o poder. 

Ilson Rosalvo Silveira· 
Conferente. Preso em 1964 em 
São Francisco do Sul. 

ü lri neu 
Ceschin 
Advogado 
atuante na 
defesa de 
integrantes 
do Partico 
Comunista 
Brasileiro 
(PCB) de 
Joinville. 
Defendeu 

tamb6m ~ todos os lIIIfMIP r!doa • 
pnIIIOS da dIIadura na regiAo. Ele próprio 
acabou Baldo um alvo do regime. FoI 
preso pela 0penIçA0 Barriga ~ .. da, em 
1975. A prisAo 101 COi osidarada .bIt! .. 
e chamou 8 atançIo de todo o Estado. 

Ironaldo Pereira de Deus 
Era Irmão do presidente do Sindic:aIo 
dos Anumadofes. TIOha 16 anos 80 

ser preso e é, possivelmente, o preso 
político mais JOII'!fTI de SanIa Catarina. 

Ivan Ititto 
Estudante, Iot preso nos ~ 
dias do golpe em JoirMIIe. 

José Cedro da Athayde 
Marítimo, Ioi preso nos pnmeiros dias 
do golpe em São Francisco do Sul. 

José Januário de Oliveira 
Era arrumador no Porto de São 
Francisco do Sul. Foi preso em 1964. 

Jo.. hdro ele Ata1e1e 
Marftimo, 101 preso nos pimaitos elas do 
golpe em São Francisco do Sul . 

José Silvério da Cunha 
Operário, estava com um grupo ligado 
ao Porto de São Francisco do Sul 
quando foi preso, em 1964. 

,U Júlio 
Adel&ido 
Serpa· 
Era estudante 
e integrante 
do Partido 
Comunista 
Brasileiro 
(PCB). 
Também 
foi preso e 
torturado 
em pelo 
menos três 

momentos a partir do golpe. Após o fim 
da dMtura, presidiu o PCB em Joinville. 

Laércio Silva 
Um dos últimos casos de prisão da 
dMdura na região, em 1981 , em 
Joinville. 
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Não é possível determinar se todos os listados estão vivos ou .urto8. 
que as pessoas, na clandestinidade, trocaram seus nomes, fizeram do~to. 
ou passaram boa parte da vida usando nomes de guerra. 

Lenir Justino 
Presa durante a Operação Bamga
verde, em 1976, em JOlnv.lle. 

L1nete de Olive1ra Borges 
Presa durante a Operação Barnga
verde, em 1976, em Jo.nvtlle. 

Livino João Gonçalves 
EstJvador e advogado, foI preso 
com o grupo ligado ao Porto de São 
Francosco do Sul em abrol de 1964. 

Lucia Schatzmann· 
A mulher de Edegar Schatzmann foI 
presa na Operação Barriga-verde 
em 1975. Acompanhou O marido em 
Cunllba e F1orian6poIis. 

Lucindo 
Costa 
Morador de 
Malra Era 
considerado um 
inter1ocutor dos 
comunistas no 
PIanalIO None. 

Foi preso em 
1967 e levado 
para Curitiba. 
Teria morrido 
atropelado 
na capital 

paranaense e enterrado como indigente. 

Luiz 
Henrique da 

Silveira· 
Foi preso logo 
após o golpe 
militar, quando 
ainda morava 
em Florianópolis 
e fazia dire~o 
na UFSC. Sua 
carreira política 
começou com 
a fundação 
do MOBem 

JoinviDe, em 1971 . Foi deputado 
estadual, federal e prefe~o nos anos 
de maior perseguição - de 1973 até o 
começo da abertura poUtica. na década 
de 80, Teve que se explk:ar aos militares 
várias vezes por seus posicionamentos. 

Luiz Eurico 
Tejera Lisboa 
É o únICo nome 
do Norte do 
Estado que foI 
comprovadamente 
assass.nado pelo 
reg.me m.lltar em 
1972. Seu corpo 
foI enterrado com 
o nome falso de 
Nelson Bueno 
em um cemrténo 
de São Paulo. 

O corpo !oi encontrado com um tiro 
na cabeça no bairro da Liberdade, e 
o laudo e exames de local da época 
indicaram que !oi um ·suicídio·, tese já 
desmascarada. Ele nasceu em Porto 
União, fio Planalto Norte. Sua IamOia 
viajou para o Rio Grande do Sul e São 
Paulo após sua morte. 

Manoel Lucas de Quadros 
Preso em 1964, em São 
Francisco do Sul. 

Marcos Cardoso Filho 
Engenheiro e\etncista e professor da 
Universidade Federal de Santa Catanna 
(UFSC). Foi preso em 1975, 
durante a Operação Barriga-verde. 
É homenageado com nome de urna 
rua do bairro Santa Mônica, em 
Florianópolis. 

Maria da Glória Rocha 
Presa durante a Operação Barriga
verde, em 1976, em Joinville. 

Maria Damásio 
Zeferino Domingos 
Presa durante a Operação Barriga
verde em Joinville em 1975. 

Mathias Coelho Gomes 
Estivador, preso logo após o golpe de 
1964, em São Francisco do Sul. 

Mauricio de Sena Madureira 
Advogado. Foi preso no começo de 
abril de 1964, em Joinville. 

Maury Muniz: 
Preso em 1964 em São 
Francisco do Sul. 

Nelly Osmar Picolli 
Dentista, foi preso logo depois do golpe, 
em 1964, e voltou a ser perseguido e ' 
preso em 1975, durante a Operação 
Barriga-verde. 

.{} 

Nemezio Machado Cidral 
Vereador e líder do Sindicato dos 
Marceneiros em Malra. Foi preso 
logo após o golpe. 

Nízio Lopes 
Perseguido e preso em 1964, logo 
após o gotpe. FOI levado para Cunliba e 
Flonanópolis. Era lavrador em Araquari. 

Orlando Bento da Costa 
FurlCoonáno da Recerta Federal, 
também foi preso duas wzes. A 
pnme.ra, logo após o ~, em 1964 
e a segunda em 1975, na 0pe0açIi0 
Barriga-verde. 

Pedro Luy 

O.Di lIocha 
FLW1CIOI'Iário 
da~Foi 
preso em 
1975cUW11B 
a ()penIçAo 
Sai, iga \Wda, 
em JoirMIIe. 

Líder do Sindicato do Mobiliário. Fazia 
parte do grupo de São Bento do SU 
que foi preso logo após o ~. 

Pedro Oliveira Prado 
Portuário, preso logo após o ~ de 
1964, em São Francisco do SU. 

Pedro PicoUi 
Preso em 1970 em JoinviIIe. 

Pulquério de Jesus 
Conferente portuário. Foi preso com 
O grupo de São Francisco do Sul nos 
primeiros dias do ~ militar. 

Ricardo Martins 
Preso em 1964, em São 
Francisco do Sul. 

Romualdo Pereira de Deus 
Era o presidente do Sindicato dos 
Arrumadores de São Fralteisco do 
Sul quando o ~ foi deIIagrado. Ela 
estivador e !oi I.m dos pii,lIIioa ...... 
junto com o irmão IronaIdo. 

lIo~i. ~.~.:::~=~~ ,& ., .. 8OdII, 

pt.a dunnII. 
vooie, em 1975. 

RuberYal. btee1a1ea 
ct. Oli_in 
EsIMIdor, prwo 1ogD .. O ... 1Ifa ..... ~ 
1964 em SIo Radlw cID 
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ICO -FOI " SUICIDADO" UM 
" ~~, ~~:!',. 

"~\~: ;I , . , 
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Nelson Bueno nunca existIU. Ele foi 
enterrado em uma cova do Cemlténo 
do Perus. em SJo Paulo. Seu nome está 
1.1 Morreu em 1972. d,zem o túmulo 
e o regIstro oficial do CemMno. Ele 
nds.:eu assIm que seu corpo morreu. 
Em vld.!. fuI Luiz EurICO TeJera Lisboa. 
(\ !co. Nasceu em Porto Umão. no Pla
nalto Norte de Santa Catarina. passou 
pclo RIO Grande do Sul e. depois. por 
São Paulo. onde atuou como um dos 
integrantes m31S ativos da Aliança Li
bertadora Nacional (ALN). 

. Quatro décadas depois. seu nome 
volta à cena pela papelada da Comis
são Nacional da Verdade (CNV). Ele 
e outras 43 pessoas são considerados 
-suicidados" da ditadura militar. Os in
tegrantes da comissão identificam os 
casos como de opositores assassina
dos pelo rrgime. mas cujos laudos ne
CTOscópicos e outros registros oficiais. 
como fotografias do corpo da vftima. 
apontam inconsist~ncias que indicam 
que as versões criadas pdo governo de 

•• Prfftil, HDliri,al ~, J,ilrill, 

CO N RADO DE MIRA 

o lIder sindicalista tentou ser 
prefeito. tinha boa relação 
com os militares, mas acabou 
preso após o golpe 

então eram farsas. 
Uma eqwpe de pentos que faz par

te do grupo de trabalho Graves Viola
ções de DireItos Humano~ e tá auxI
liando a CNV na eIJbora~.io de novo, 
laudos. Dos 44 caso de swéidados. 18 
deles têm laudos necroscóplCos com 
fotografia do corpo. do local ou de am
bos. Todos estão sendo penciados com 
novas tecnologias e por um grupo de 
estudiosos. que avalia cada detalhe. 

Um dos casos mais emblemáti
cos é o do catarinense Luiz Eurico. 
Ele morreu com um tiro na cabeça no 
bairro da Liberdade. Há laudos e exa
mes. com fo tos . Três peritos - Celso 
Nenevê. Pedro Luis Lemos da Cunha 
e Mauro José Oliveira Yared - já anali
saram os documentos do caso de Ico 
e encontraram inconsistências. 

Para a Comissão Nacional da Ver
dade. houve uma farsa 

Com a morte de Ico. nasceu Nel
son Bueno. Mais de 40 anos depois . 
morre a farsa de um suicidado. 

DE DEFENSOR 
A PRISIONEIRO 

"Alerta. povo meu. alerta. povo da 
cidade centenária de Joinville! Cuidado. 
muito cuidado com esses que se apre
sentam como mansas ovelhas. quan
do. ainda até pouco tempo. já estavam 
prontos para devorar as leis que nos 
amparam". O jogo de palavras quase 
incencliário do sinclicalista e vereador 
Cornado de Mira o levou a tentar o car
go de prefeito de Joinville dez anos antes 
do golpe militar 

No começo dos anos 1960. era um 
dos principais lideres sindicais de todo 
o Norte. Atuava intensamente na troca 
de informações entre os partidos e os 
trabalhadores das fábricas e foi preso 
com outros sinclicalistas logo nos pri
meiros dias depois do golpe. 

Curioso é que. como vereador e can
didato a prefeito. sempre manteve boa 
relação com os militares. Mira era reser
vista do quartel em Joinville. mas. mes
mo assim. não teve qualquer benefício 
na prisão. Foi levado para Curitiba e 
Aorianópolis junto com outros presos. 

FARSA 
Luiz Eurico Tejera Usboa (à direita) 
foi entemldo com outro nome 

IOPINIAol 

no Estado confiscou 

'~TOS ,(rto1)IJ(.I.o 

• 
• 

o direito de enterrar meu pai" 
Anos mais tarde, na escola. eu em 
chamado de "o filho do comunista", 

Em } 967. meu pai embarcou de 
Mafra para Curitiba com destino 
aos porões do. ditadura müitar e 
nunca mais voltou. Com certeza, 
a exemplo de outros müitantes. 
arrancaram sua arcada dentdria 

Meu pai fazia parte de um 
grupo de müitància armado. de 
Curitibtl- Era funciondrio público 

~ c:.ta e mordvamos todos em Mafm. Um 
e suas digitais (para evitar a iden
tificação, ainda não se falava em 

'-___ dia, ele nos disse que precisava ir a pro", • ..,.., 
Curitiba a trabalho. E nunca mais 

teste de DNA) e o corpo sumiu. Para 
onde? Jogado na serra da Graciosa? 

morador 
de Mafra voltou. Minha famnia jd temia que 

ele acabasse sofrendo algum tipo de 
No mar, numa vala comum a exemplo 
de Perus. em São Paulo, ou Araguaia, em 
Tocantins? Não sei. Eu tinha cinco anos 
quando me despedi de meu pa~ às mar
gens da BR- } } 6. Por meses. ia todos os 
dias para a estrada na esperança de que 
ele retomasse. Minha irmã. com} 2 anos, 
pen:orria necrotérios do. região à procum 
de seu corpo. Minha mãe tinha apenas 
J4 anos e seis filhos para sustentar: Teve 
depres$llo e. muitas vezes, nossos vizinhos 
acabavam ajudo.ndo a cuido.r da gente. 

repressão. Um amigo seu jd tinha fugido 
e. antes disso, avisou que ele seria o próxi
mo. Meu pai estava preparundo a fuga da 
nossa fatlll1ia quando o levaram embom 

O Brasil de hoje mudou. Âo olhar 
para o meu neto, de dois anos, e suas 
perspectivas de futuro. penso como sou 
grato ao meu pai por ter lutado por um 
Pali melhor. Parém,fica a miIgoa de não 
ter um túmulo onde eu possa depositar 
uma flor. O Estado confiscou o direito de 
enterrar meu pai. 

ACERVO: UDESC - FAED - IDCH



[ 

1101 

, 
ISTORIA 

os 
llaatidores da 
di puta que 
tirou o ex
prefeito de 
Joinvi lle 
Nilson Bender 
da eleição para . .. , . 

~.-.~j~ .... 

L ~ ,., • 

1965 

........ -.... ~ ...... 
... _ -.. .. 110 ...... O' . ~ ... __ ...........,.-- ....... _--___ ,i,o ...... 110 -""' ..... 

DEU EMA" 
• AH' lançou, em 11 de março. a 
série de repor1agens especiais sobre 
011 50 anos do golpe militar no Brasil. 

AN 
• Ac_ a página especial sobre os 50 

anos do golpe militar no Brasil. 
· Conf". video especial sobre a série. 

.,.ft. J", I. 1,U 

L Ca.n.d1clat"l (or Vlce. ~ .. rAOr Cbou;1I 
Z ELectlon.. in SaDIA ÇaUI'Lfta 
1: SupenC\l~ode"t Borpol! of SUNAB '-"" Çonbba 

4. Wucdl.an.eoel 

., 
• Govel'fto r 

.-JI4DO O AIIQUJW 
Pelo menos três telegramas relembram 
o cenário eleitoral de 1965 em se 

T 
LAlUSSA GunJtA 

larwa.guoro@an.oombr 

rês telegramas confidenciais 
enviados entre abril e julho de 
1965 ao Departamento de Es

tado americano e que vieram à tona 
na última semana recontam em deta
lhes uma das histórias mais marcantes 
da política joinvilense. Então diretor 
da Fundição Tupy - a maior indústria 
joinvilense da época - Nilson Wilson 
Bender despontava no cenário estadual 
como o provável candidato a governa
dor pela UDN naquela que seria a pri
meira eleição pós-golpe militar. 

- Bender é um capaz industrialis
ta pró-Lacerda sem uma experiência 
política significante. Ele aparece como 
um novo rosto, e, juntamente a uma 
ascensão recente na popularidade tan
to de Lacerda quanto da revolução em 
Santa Catarina, conquista uma vanta
gem sobre quem quer que o incum
bente e vacilante PSD possa nomear 

- escreve representante do consulado 
americano em Curitlba em um relató
rio com data de 8 de abril de 1965. 

Entusiasta do regime militar, Ben
der tinha bom relacionamento com 
o então presidente CasteUo Branco e 
aparecera na UDN como uma alterna
tiva à hegemonia das famílias Konder 
Reis e Bornhausen, que comandavam 
o partido havia mais de 20 anos. 

Tinha, como explica o cônsul ame
ricano, caracteristicas que pareciam 
agradar aos delegados da legenda, o 
eleitorado e os militares. 

- Wilson Bender é um abastado 
diretor da grande empresa de Joinvil
le, a Tupy S/A. Ele é tanto pró-Lacerda 
quanto uma espécie de linha-dura. 

Em março daquele ano, Bender foi 
nomeado candidato ao governo pela 
UDN com uma esmagadora vitória in
tema - derrotara o grupo dos Konder 
ReislBornhausen por 136 votos a lOna 
convenção da legenda. De acordo com 
os telegramas enviados pelo cônsul ao 

'-'" -_.'- ' ~- -

·. t I.. ~ - ... :" ~ • .:l.. .... .l-:c:! e~._t! 
... 0 ..... - • 

Departamento de Estado americano, o 
clima era de otimismo e o joinvilense 
tinha tudo para derrotar o candidato 
que o então governador Celso Ramos 
(PSD) indicasse para sucedê-lo. 

O que ninguém imaginava, no en
tanto, era uma rápida reação dos Kon
der Reis/Bornhausen, que tentavam 
emplacar o então senador Antônio Car
los Konder Reis como nome na disputa 
para a administração estadual. 

A reviraYOlta 

Dois meses depois da convenção, 
um novo telegrama demonstra a pre
ocupação do cônsul diante da revira
volta sofrida pelo candidato, em meio 
a um cenário de disputas internas e a 
um possível racha na UDN. 

- Enquanto Santa Catarina se 
prepara para as eleições governamen
tais de outubro, o processo normal 
de escolha de candidatos e formação 
de alianças partidárias foi suspenso 
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DEU EM AN 
• AH' lançou, em 11 de março. a 
séne ele reportagens especiais sobre 
OIS 50 anos do golpe milHar no Brasil. 

AH 
- AeM ... p'glna especial sobre Os 50 
.~ do golpe mlhlll' no Brasil. 

- ConIn vldeo especial sob,e a sé".. 

o.,.rtm_t.f StaUo 

Amu .... ba •• , lUO DE J~ 

I 1+-.6 "7 I ~ r"-'- -/ 
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1- """0_""''' ~t;;/~ 

rowrw 1 ~n 
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Z Ele.ccion.. li' Saftta Cataru.& _ _ C t:J.bIt. 
1: Supenntf'n*a, BorpoU oI suNAB Ut \U'1 

4. WiJc.u..--. 

AIaDIDO o AIIClUlYO 
Pelo menos três telegramas relembram 
o cenário eleitoral de 1965 em se 

T 
LAlUSSA GUEllA 

1arusa.~llaJmb, 

rês telegramas confidenciais 
enviados entre abril e julho de 
1965 ao Departamento de Es

tado americano e que vieram à tona 
na última semana recontam em deta
lhes uma das ltistórias mais marcantes 
da política joinviJense. Então diretor 
da Fundição Tupy - a maior indústria 
joinvilense da época - Nilson Wúson 
Bender despontava no cenário estadual 
como o provável candidato a governa
dor pela UDN naquela que seria a pri
meira eleição pós-golpe militar. 

- Bender é um capaz industrialis
ta pró-Lacerda sem uma experiência 
polftica significante. Ele aparece como 
um novo rosto, e, juntamente a uma 
ascensão recente na popularidade tan
to de Lacerda quanto da revolução em 
Santa Catarina, conquista uma vanta
gem sobre quem quer que o incum
bente e vacilante PSD possa nomear 

- escreve representante do consulado 
americano em Curitiba em um relató
rio com data de 8 de abril de 1965. 

Entusiasta do regime militar, Ben
der tinha bom relacionamento com 
o então presidente Castello Branco e 
aparecera na UDN como uma alterna
tiva à hegemonia das famílias Konder 
Reis e Bornhausen, que comandavam 
o partido havia mais de 20 anos. 

Tmha, como explica o cônsul ame
ricano, caractensticas que pareciam 
agradar aos delegados da legenda, o 
eleitorado e os militares. 

- Wilson Bender é um abastado 
diretor da grande empresa de )oinviJ
le, a Tupy S/A. Ele é tanto pr6-Lacerda 
quanto uma espécie de linha-dura 

Em março daquele ano, Bender foi 
nomeado candidato ao governo pda 
UDN com uma esmagadora vitória in
terna - derrotara o grupo dos Konder 
ReislBornhausen por 136 votos a 10 na 
convenção da legenda. De acordo com 
os telegramas enviados pelo cônsul ao 

• - 1i 

... ~.e ............ ... 

Departamento de Estado americano, o 
clima era de otimismo e o joinvílense 
tinha tudo para derrotar o candidato 
que o então governador Celso Ramos 
(PSD) indicasse para sucedé-h 

O que ninguém imaginava, no en
tanto, era uma rápida reação dos Kon
der Reis/Bornhausen, que tentavam 
emplacar o então senador Antônio Car
los Konder Reis como nome na disputa 
para a administração estadual 

A reviravolta 
Dois meses depois da convmção, 

um novo telegrama demonstra a pR'
ocupação do cônsul diante da revira
volta sofrida pelo candidato. em meio 
a um cenário de disputas internas e a 
um possível racha na UDN. 

- Enq uanto Santa Ca tarina se 
prepara para as eleições ~
tais de outubro. o processo normal 
de escolha de candidatos e forrnaçio 
de alianças partidárias foi suspenso 
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CONFLDENTlAL 
''' os )D 

para e perar o resultado da disputa 
pelo controle da UDN (. .. ). Apesar de 
Bender ter s ido nomeado candidato 
ao governo em março. ele não conse
guiu con olidar sua vi tória na eleição 
ubsequente para oficiais do partido. 

que eram dominados pelas fo rça 
dos Bornhausen/Konder Reis. O gru
po. ma .. tarde. declarou a mdicação de 
Bender <orno IIlválida e convocou wna 
nova convenção para o dia 29 de maio. 
quando o ~nador Antonio Carlos Kon
der Rc I' provavelmente fará oposição 
" Lkndrr Com d exceçjo natural dos 
Rornhall n. ob. ervadores polítICOS de 
lodo o partidos acreditam que Ben
der é u f.1 "Onto. mas por uma margem 
-o J't."lllcna qUl torna a conliabilidade 

Jo i terna opt.raclonal duvidosa - es
" v u t'1Tl 17 de maiO de 1965 

N' (ltar loda, as açoes executadas 
h dita gllardJ (I" partido para der-

11M (I\(Hm il1l1 e lli.1,.I(I de novos 
d" 10110 • J uahhea de d lado 
I .lll .I I ende l t te me mo a (on-

cessão de empréstimos a integrantes 
do partido que apoiavam o joinvilense 
- o cônsul diz ser impossível prever o 
que iria acontecer semanas depois. na 
última convenção do partido. 

- Os homens de Bornhausen di 
zem que eles estão absolutamente con
fiantes de que vão nomear o seu can
d idato. As forças de Bender ta mbém 
estão perigosamente otimistas. Obser
vadores de fora da lJDN veem Bender 
como o provável vencedor. No entanto. 
ninguém prevê uma vitória por mais 
de CInCO ou seis votos de margem. 

O resultado da convenção está na 
capa de "A Notícia" de 10 de Ju nho de 
1964; Antônio Carlos Konder ReIS fOI 
apontado vi torioso na d isputa com 
apenas 13 votos de diferença. 

A de rrota. que Bender. mor to no 
ano passado. d izia nunca ter e queCl' 
do. enterrou de vez sua candidatura ao 
governo do Estado. mas selou. cu fu
turo polítICO em joinville ao cr eleito 
prefeito um ano mJ.J lardt". 

Observadores de 
fora da UDN veem 
Bender como o 
provável VENCEDOR. 
No entanto, 
ninguém prevê u~ 
vitória por mais de 
cinco ou seis votos 
de margem. 

Bender seria 
de longe o 
mais PODEROSO 
candidato da UDN 
para .,flenta um 
indicado do PSD. 

~

/ 

APOIO 

TRECHOS DE TllEGIIAMA 
DE MAIO DE &5 

NIlson Bender (à esquerda) linha o apoio do então presidente CasteIIo 8ranI:D <
centro). Na foto. os dois caminham em Joinville em registro da década de 60 
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lMEIRO PRESO 
• 

.,~~ escritor ~ ~conomista 
_ Adauto Vieira chegou a 
UIle mOlmres do goIpr dr 1964. 
ler ido pua Aorianópolis ou Blu-

-. Mas rswIheu a cidade do Norte 
~GJmeçar sua carrrira. Foi ele quem 
ÍMIIor driblou a ditadura na região, se 
torDlllldo uma das vozes mais impor
tanIieI do cmário político e intelectual de 
]oinriIIr nas últimas décadas. 

5aJs textos começaram a ser publi
cadOlIogo depois da chegada à cidade e 
cbamaram a atenção do Exército em 1964. 
1.$ cr6nicas enviadas aos jornais da cidade 
tiz.tram com que as Forças Armadas orde
nassrm que nenhuma linha escrita por ele 
f~ publicada na cidade. Carlos Adauto 
então deu lugar a Charles D'Olenger, ou 
OlarIot, um pseudônimo que hoje é nome 
da passarela sobre o rio Cachoeira que liga 
~~C~=:da~aWDida: . Bftra-rio, na altu-
ra_ CaJHansm,doFórum 
~ cr. amar. dr VcTeadores. 

- Fui a primeira pessoa a ser presa 
~la ditadura em JoinviUe - diz, sempre 
que perguntado sobre o assunto. A cen
sura aos seus textos era o menor dos pro
blemas. foi preso pelo menos maiS duas 
vezes pelos militares. Uma delas, em 1965, 
durante urna confusão em Curitiba. 

Hoje, Adauto lembra do epi ódIO e ri. 
Ele levava a primeira mulher ao médICO 
e, ao passar em fren te à reitoria da Uni
versidade Federal do Paraná (UFPR), fOi 
fUmado com os alunos que faziam uma 
manifestação e tentavam derrubar o rei
tor. O advogado estava nas filmagens feitas 
que chegaram às mãos da policia 

A terceira prisão, em 1967, foi aterro
rizante. FJe foi sequestrado pelos militares 
e chegou a ficar quase um mês - 27 dias 
- numa prisão-cativdro, em um lugar que 
aU! hoje ele desconhece. Passou quatro se
manas trancado em um banheiro. 

Trata-se de medida 
normal em caso de 
",,1IrIN~-o da ORDEM ( ••• ). 
'. _ .. DE IlENlAIiEM DO 13' BATALHÃO 

M-CAçADom EM ,. DE ABRIL DE 1964 

I 

, 
O EXERCITO 
NAS ENTRADAS 
DA CIDADE 

Os jOlOvilenses Viram, no dia l 0 
de abril de 1964, o efe tivo do 130 Ba
talhão de Caçadores (que vi ria a se 
transformar no atual 62° Batalhão d e 
Infantaria) tomar a Cidade. 

Parte das tropas ocupou pontos es 
tratégicos, como o sistema de abaste
cimento de água, es tações de energia 
elét rica e, principalment e, as en tra 
das e saídas da cidade pelas rodovias 
estaduais e federais. Na capa de "A No
tícia", sob o título "Zelando pela segu
rança da cidade", uma nota explicava 
que se tratava de "uma medida normal 
em ocasiões de perturbação da ordem , 
nada havendo, portanto, que possa dei
xar intranquila a população". 

Nos dias que antecederam o gol 
pe, a agitação se refletia nas manchetes 
dos jornais, nos discursos da Câmara 
de Vereadores e nas conversas da po
pulação. O que ninguém poderia ima
ginar, no entanto, era que a tal "revolu
ção" fosse se estender por 21 anos. 

DIOIfi,[NES P'UOINI 

-

- .. ' .... ·.".A. 

• s 
Durante a 
ditacba. Carlos 
Adauto Vieira 
virou Char10t 
para continuar 
publicando seus 
artigos 

APOIO NA 
CÂMARA E NA 
PREFEITURA 

As discussões sobre os recursos para 
a assistência social, as condições das 
estradas que davam acesso aos bairros 
mais distantes do Centro e sobre as cal
çadas deram lugar a uma imediata ma
nifestação de apoio à ação militar. 

Todos os vereadores assinaram uma 
nota que foi impressa na capa de ''AN" e 
que manifestava unanimidade "contra o 
caos e contra a anarquia que se levanta
ram". 1àmbém rondamava os joinvilenses 
a manterem a ordem e o respeito. 

Raulino Rosskamp começava sua 
carrrira política no meio dessa agitação. 
FJe fui um dos dois eleitos pelo PRP em 
1962. Havia outros cinco vereadores da 
UDN, três do PTB e três do PSD. O pre
feito era Helmut Fallganer. A Prefeitura 
e a Câmara funcionavam na rua Padre 
Carlos. Rosskamp recorda que, a partir 
de abril de 1964, os ~ passaram 
a se cuidar rom suas manifestações. 

- Nem ~ fazer discurso infla
mado - rdembra o ex-YemIdoc. 
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golpe e 
~uas lições 

Meio século depois do Inido de uma 
páginas mais obscuras de nossa 

]liist6lia quando a liberdade e os direi
mentais do brasileiro foram 

.... ulprilllidos em nome de uma batalha 
Impedir o ilvanço do comunismo, 

"'~I!carnos por não ter aprendido todas 
lições de uma ditadura. Tanto que 
hoje, grupos interessados no retor

" "'n do militarismo e outros que sonha 
.-.c1m a ditadura do proletariado, modelo 

não deu certo em lugar algum do 
_ 'YDlloin!!U e produziu tão somente tiranos. 
_~.i1id,as apenas são as filosofias contidas 

campo das ideiils em meio a uma so
..... dl!daeje plural. 

nstituições 
~tPO!IIdoI- eNTe estes dois polos, o 
t.-. ....... se RIo lllcumbiu às cant1lenilS 
-'. - duas correntes por tel optado 
.. tplY democracia que, muitas vezes, 
_ ..... '...., ser frigll diante dos radicalismo 
~lI'ldl!Ológico de direita e esquerda, este, ""Ih. Vlnladeiro flagelo que tomloi 
l _ _ ... ft_ ele virias regiões do planeta: 

o lIIGfIIZIsmo e o aesdmento do 
nadonaUsmo exacerbado e as ações 
de trotskistas - e suas variáveis 

;""1'lInIlnIstIS. staHnistas e marxistas - e iti 
~~boBval1inc)5, que ilptegGilll iI ~ 
~t::!;;.;~ardem. Nosso rerMdIo f 
r:- I faIp de lIOSSiIS ln5tIIuIçiIe5, « ..... li JudIcUrIo o Can!1PISIO 

ACOMPANHE O VISOR NO: 
~ .... ... TwItt" 
I!I www.dlarlo.com.brMsor W Ovlsordilrlo 

Alto preço 
Temos na revisão de nossa história 
elementos sufldentes para saber que nossa 
sociedade Já tolerou demasiadamente 
modelos autoritários, que têm origem 
no Brasil Colônia, passam pelo Império. 
pelo falso modelo da primeira RepúbHca 
- sustentado pelas elites econômicas -. 
pela ditadura de Getúlio Vargas. e, mais 
tarde, pelos govemos de ex(e~o militares. 
Não se enganem com falsos discursos de 
que. em cada uma desSils épocas. tivemos 
vit6riilS sociais. mas, igualmente. pagamos 
pesado preço pela nega~o da realidade do 
que ocorria nas masmorras dos regimes. 

Eleições 
Se temos muitas mazelas sodais e 
ilbismos de distribuição de renda entre 
os que ganham muito e pouco entregam 
i maioria da população para resolver. 
também mostrilmos ao mundo que 
sabemos tirar do cargo um presidente 
eleito por corrupção depois de 27 Inos 
de Intdilda Umloi ditadura ou ainda que 
e~emos trts chefes da naçJo, nos 
Illtlmos 20 anos. que fORm perseguidos 
pelo regime por sua 1"'.1 conviq6es. 
Néste aspecto. ~o emblemftlcas as 
eleições de Fernindo Henrique Cirdoso. 
luzIlnkfo Lula di Silva, DUma Rousseff. 

Democrada 
Nosso m~or patrimônio é a democrada. 
com todas as SUH Imperfrl,ões. capaz 
de eleger um doutor titulado ou um 
tGmeIro alrrnar que 

todo$os 

, 

i Papo Rápido 
Derlei CalDrino de I.uco, 

Derlei Últarina 
de Luca, 67 anos, 
é uma das últimas 
catarinenses presa e 
torturada durante a 
ditatura mílitar a seguir 
ativa na militância 
polftica. Atualmente, 
é aniculadora do 
coletivo catarineme, 
um dos 12 grupos da 
rede Brasil Memória. 
Verdade. Justiça. I>erld atuava peja Açlo 
Popular. Foi presa trh ftZtS, viwu IDOS 

na clandestinidade. /Di ailada pua o 
Chile e depois Cuba. Petmaneceu durante 
muito tempo sem nem Iequer uber o 
pac"lciro ~liIba.que teftde .t.pdon'r 
ainda bebl para fugir do púLA smhon 
de &Ia mansa, aistI dnota, ~ am 
lçaa (cidade natal) r FJorianc!poJM. onde 
trabalha. Cinqumra IDOS drpoi., di ainda 
lembra diariamcaIr du llmeidacla 
• que /Di lUbmedd& Basta ohr u 
cicatrizes pelo corpo.A iJIo é Joso depois 
da primeira detmçlo.no CoIIpsao 

d.o '~_ .... _,'II!~ 

"lM[I1~ 0J0f ~ OO!p:>iitf aQID , 
-IJIX) 111m üpl!jA'n~ '!MIl ur 
-o{~ m'allll raAur IIC 

'WIIiCjiUido;) m ~ 
-- ou opUIID W!MII a .. 
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Ex-exilada política, Derlei Catarina De Luca, 
conta fatos que marcaram o periado ( e'} 
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DITADURA MILITAR 

Professora e escritora, Derlei Catarina De Luca 
relembra os 21 anos que marcaram o país 
Içara/Crlciúma 

O 
tempo passou e 
50 anos já se fo
ram. Foi no dia 

J I de março de J 964, 
que iniciou um dos mo
mentos mais marcantes 
da história do Brasil. Um 
Golpe de Estado fez com 
que encerrasse o governo 
do então presidente da 
República, Joio Goulart, 
popular Jango, assim, 
fi nalizando o regime 
democrático no Brasil 
e In iciando a Ditadura 
Militar, que perdurou até 
o ano de 1985 . O movi
mento so mente acabou 
quando Tancredo Neves, 
de forma indi reta, foi 
eleito pnmeiro presiden
te CI\i1 após a revolução. 

l<! per iodo de 2 J 
anos ficou conhecido, 
pnnclpalmente, por ter 
Ido caracteri zado pela 

falta de democraci a, 
supressão de direitos 
constitucionais, censura, 
persegUIção politica e 
repressão aos que eram 
contra o regime mili tar. 
Em Santa Catarina, na 
carbonifera dezenas de 
pessoas foram cont ra a 
dlladura sofreram com 

perseguição e acabaram 
presas . Entre elas, a iça
rerse Derlei Catarina De 
Luca. A professora e es
critora atualmente inte
gra a Comissão Estadual 
da Verdade, que busca al
gumas informações refe
rente ao desaparecimento 
de alguns opositores a di
tadura. 

"Em Santa Catarina, 
a nossa rcgillo foi uma 
das que mais sofreu por 
ter instalado aqui, cida
des como Criciúma, Iça
ra, Forquilhinha e Lauro 
Müller, que reunia o gru
po de mineiros que foram 
fortes opositores e que 
lutaram contra a Dita
dura Mi litar. Içara , além 
disso, era bastante com
bativa, porque a maioria 
VOlaV<l no Jango e no Le
onel Brizola, por isso foi 
uma das mais afetadas", 
relembrou a escritora . 

Derl ei foi presa por 
duas vezes, em 1968 e 
em 1969, periodo que 
estudava em Florianópo
lis, além disso, também 
ficou exi lada em Cuba. 
"Ditadura é uma coisa 
sombria. Ni nguém po
dia sai r durante a noite 
e também não se pod ia 

formar grupos, como co
mumente acontece. Com 
isso, os bares acabaram 
fechando e os cinemas 
foram à falência. A inda 
sobre os opositores, não 
eram somente os operá
rios que sofriam. Teve 
empresános que sofre
ram também, porque al
guns apoiaram, mas teve 
os que lutaram contra 
Na época tudo era moti
vo de ser preso, até sair 
de casa sem documento", 
conta Derlei . 

A lçarense ainda de
clarou que durante a Di
tadura Militar o Bras il 
era um pa ís de faz de 
conta . "Na época não 
podiamos contar com as 
informações da impren
sa. que era repnmida e 
'lue ndu po,-Ii .. ~onl"l 'lue 
o Bras il ti nha proble
mas. Vivíamos num pais 
de faz de conta. em que 
era noticiadas somente 
coisas boas, mas que na 
realidade enfrentava inÚ
meros problemas, II1clu
sive relaCionado a saúde 
pública , mas as pessoas 
não ficavam sabendo". 
apresento u. "Corru pç ão 
existe hoje no pais, im , 
mas naquela época ti-

Movimento marcado para 
Crlc lúma e municípios 

próx imos como Içara, For
quilhlnha e Lauro Müller 
foram uns dos mais afeta
dos pela Ditadura Mi litar, 
prinCipalmente por esta 
região ter um grupo fo rte 
de mineiros que estavam 
entre os pri ncipais opo
si tores. Conforme dados 
da Comissão Estadual da 
Verdade. somente nesta 
área foram 91 presos po
líticos LocaiS dos quais 
hOJe funcionam o Colégio 
Lapagesse, a Fundação 
Municipal de Cultura e 
o estádio Heriberto HOI
se, todos em Criciúma, 
abrigaram presos naquela 

época. Buscando deixar a 
memória viva, um evento 
será rea lizado na próxima 
terça-feira, dia O I, ás 18 
horas . Na oportunidade 
será colocada uma placa 
no Lapagesse, que mos
trará a todos os visitantes 
que ali foi um local de pri
são. Na oportun idade, será 
realizada uma cerimônia 
com a participação, além 
do grupo que part icipou, 
de lideranças comunitá
rias e políticas. "Sairemos 
em passeata até o term inal 
de ônibus. Além de faze r 
memória àque les que so
freram durante a ditadura, 
fará com que as pessoas 

que não conhecem a his
tória passem a saber dela", 
expl ica Marlene Soccas, 
integrante do movimento 
criciumense e que ficou 
presa du rante dois anos em 
São Paulo (SP), enquanto 
realizava especialização 
em odontologia. 

Para Marlene, este é um 
momento que não deve ser 
esquecido. "João Goulart 
era vice de Jãnio Quadros 
e assumiu assim que o en
tão presidente renunciou. E 
ele cnava leis que somente 
beneficiavam os trabalha
dores e o Brasi l, como por 
exemplo a refonna agrária. 
Ele estava muito a frente do 

nha mui to mai s, só que 
não era noticiado pela 
imprensa devido ,a re
pressão a liberdade . E 
liberdade de opinião e 
algo sagrado, algo que 
tem que te r ontem. hoje 
e amanhã", ac rescentou . 

Passados 50 anos do 
acontecimento. Derl ei 
afirmou que a luta con
tra a Ditadura Mil itar no 
Brasil valeu a pena. "A 
pessoa precisa lutar por 
aquilo que acredita ser 
correto. A gente tem é que 
fazer diferença dentro do 
nosso mundo. É apenas 

seu tempo. Mas. os gol pis
tas começaram a espalhar 
falsas infonnações e foram 

pelas pessoas se acomo
darem, que as mazelas 
permanecem . Temos é 
que luta r", afi rmou a iça
rense. "MUllOS pensam 
que com o tempo a tortu
ra passa, mas não é bem 
·assim . A tortura ainda 
não passou, continua viva 
e nós continuamos lutan
do contra ela. A tortura é 
algo presente", emendou. 

No intuito de verifi
car algumas situações 
que seguem obscuras, a 
Comi ssão da Verdade de 
Santa Catarina segue re
al izando audiêm;ias pú-

recebendo o apoio até que 
conseguiram aplicar o Gol
pe de 64. Este foi um fato 

blicas. " Há uma progra
mação intensa para nas 
próx imas semanas ouvir
mos pessoas envolvidas 
na ditadura em cid des 
como Criciúma, Joaçaba 
e Joinville . Já estamos 
entrando em contato com 
as famílias e também 
com os ex-presos" , apre
sentou Derlei . O relatório 
estadual deve ser finali
zado até junho e poste
riormente encaminhado 
à Comissão Nacional da 
Verdade. Ainda este ano, 
o relatório nacional deve 
ser divulgado. 

lamentável , porque acabou 
sendo um atraso muito gran
de para o Brasil", declarou. 
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ComÜBieS buscam retiada de nomes de ffiilitarêj 
Por er um momen

to marcant na história 
do Brasil, diverso' dos 
lidere d Ditadura Mi
Iilar tiveram seus nomes 
Citados. de forma que 
houves e um reconheci
mento em diversas cida
des do pais, fazendo com 
que homenagens fossem 
realizada. Em Içara, há 
c\cmplos assim A pra
ça em que está situada a 
sede do Poder Executivo, 
por e. em pio, se chamava 
Castelo Branco, presiden
te entre 1964 e 1967. Ou
tra .I tuação é registrada 
em uma das ruas que dá 
a~esso à Prefeitura, que 
se chama Avenida Cos
ta e Silva. Atualmente, 
e\1 te no Brasil um mo
VIIBento em que é solici
tado que locaiS que rece
ham nomes de militares, 
sejam alterados "Claro 
que sempre vai ter aque
les que Irão defender os 
11lIlItares. mas quem re
almente conhece a histó
ria e que sabe como foi 
a epoca da Ditadura Mi
litar com certeza não vai 
\"'''f(' f ql\(" p<;;cn h <:; rraç' " 
e ruas fiquem com o nome 
deles. Vai querer que apa
reçam o nome de pessoas 
que lutaram pela demo
craCia", comenta, Derlei . 

Embora tenha Sido re
glqrado um mOVimento 
contrario ao da alteração, 
Içara Já mtegra a lista de 
mUnlciplos que realizou a 
troca. Em Junho do último 
ano. a praça do Poder Exe
CUtl\O deiXOU de ser cha
mar Praça Castelo Branco. 
passando a ser conhecida 
pelo nome de Presidente 
João Goulan A troca acon
teceu na mesma época em 
que o filho de Jango, João 
Vicente Goulan, passou 
pelo munlcipio realizando 
o evento Direilo à Memo-

ria e à Verdade - Ditadura 
no Brasil 1964 a 1985. "O 
mUnicípio de Içara é o úni
co de Santa Catarina que 
já realizou uma ação como 
esta, que esta acontecendo 
em todo o Brasil", ressal
tou a professora 

Nas ruas. 
opinião díverge 
Já são 50 anos em que o 

movimento iniciou 29 anos 
em que foi encerrado. O 
mal" novos, como CTlan

ças, adolescentes e jovens, 
sabem da história somen
te através de livros e dos 
mais antigos contados. Já 
os adultos pegaram o fim 
desta época e também os 
idosos viveram este perio
do marcante. Embora haja 
um movimento que seja 
contra a Ditadura Militar, 
a opinião nas ruas e di
verge. Há aqueles que são 
contrários mas também há 
os que são favoráveis . 

"Nessa época eu era 
pequeno, mas o que sei é 
que houve muitas injusti
ças. Estava em Niterói e 
me lembro de muita vio
lência, de todo mundo se 
escondendo, porque nin
guém podia fazer bolinho 

, 

'

Esta época conheci 
pouco, porque am
da era adolescente, 
mas o que posso 

dlZ€r é que foi mUlto maram
te. FOI uma época mUIto severa, os militares não 
aceItavam que se formassem grupinhos, mas isso 
era mUlto bom, tanto que na mmha VISão havia 
mUlto menos VIOlênCIa rio que temos hoje' 

Fernandes Berto Silveira, 64 anos, 
aposentado, Barra Velha, em Balneãrio Rincão 

que a policm já chegava e 
mandava se afastar Não 
foi fácil FOI um mOl11ento 
negro na histÓria do país, 
que não tínhamos liber
dade para se expressar". 
comentou o aposentado 
Jorge França. 

Já o comerciante Rau
lino Dal Bó, não teve 
nada a reclamar sobre o 
período. "Não dá para 
falar mal desta época, da 
até para dizer que era boa 

ào se i se é porque éra
mos do interior. mas não 
havía nada de diferente 
do que é hoje. Como eu 
era pequeno, fiquei mullO 
com a Imagem que meu 

pai passava desta situação, 
e ele não passava nada de 
negativo", declarou 

O aposentado Fernan
des Beno Silveira, relem
brou a segurança da épo
ca. "Esta época conheCI 
pouco, porque ainda era 
adolescente, mas o que 
posso dizer é que foi mui
to marcante. F oi uma épo
ca mUito severa, os mili
tares não aceitavam que 
se formassem grupinhos, 
mas ISSO era muito bom, 
tanto que na minha visão 
haVia muito menos vio
lência do que temos hoje". 
apresentou ele que mora 
em Balneário Rincão 

, ,:::;::;~;,:s 
O que seI e que 
hou ve lIljUstiças. 

Estava em NIterÓI e me lembro 
de mUlta vlOlênóa, de todo mundo se escondendo, 
porque ninguém podia fazer bolinho que a polícia 
já chegava e mandava se afastar. Não foi fácil. 
Foi um momento negro na história do país, que 
não tínhamos lIberdade para se expressar" 

Jorge França, 65 anos, aposentado, 
Pinheirinho, em Criciúma. 

, 

'

Não dá para falar 
mal desta época, 
dá até para dizer 
que era boa. Não 

seI se é porque éramos do 
znterior, mas não haUla nada de diferente do que 
é hoje. Como eu era pequeno, fiqueI muito com a 
imagem que meu paI passava desta situação, e 
ele não passava nada de negativo" 

Raullno Dal Bó, 55 anos, 
. comerciante, em Içara, 

ommG~"~==== 
Mandato: 30/10/1%9 a 
15/3/1974 
Governo (realizaçlles, lICOIIIecl
mentos, atos): 
- represslo política; "Anos de 
Chumbo" - exilios, tortura, pri
sões, desaparecimento de pesso
as, combate aos movimentos sociais e censura. 
- "Milagre Econômico" - forte crescimento do PlB 
- propaganda patriótica 

ERNESI"O GEISEL 
Mandato: 15/03/1974 a 
15/0311979 
Governo (realizações, aconteci
mentos, aIos): 
- propôs a abertura política des
de que fosse "lenta, gT1I.doal e 
segura" 
- awnenlou o mandato de presidente de 5 para 6 .... 
- criaçllo do senador biônico 
- alta da inflação e dívida externa 
- reslauraçllo do habeas corpus e fim do AI-5 

IOÃO .......... _~ 
Mandato: 15.4)]11079 a 
15/03/1985 
Governo (reallizIIl4I,-8COIIleci-
menlos, atcc 
- início da b_lOpfa.~ .. 
ma democr*ico 
- re tabelecimenlO do pluripll
tidarismo 
- crise econômica, greves, protestos sociais 
- restabelecimento das eleições diretas para gOverM-

dores dos estados 
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UPIAIA IOseMI 
..vlO com IY 

F oi em um pedacmho catan
lICIl5e de Copa bana, no RIo 
d Janriro, que aconteceu um 
do momentos maiS emble

mátICo dos primeiros dias do re
gLm militar. Era 7 de abril de 1964, 
seis dia após o golpe que levara à 
renLinaa do presidente João Goularl 
O apartamento do deputado federal 
lageano Joaqwm Ramos, na Avenida 

t/ântKa, número 2.364, era palco do 
enLOntro entre o ex-presidente Jusce
Imo KubItschek e o marechal Hum
berto Alencar Castelo Branco. 

No dia seguinte, o Congresso Na
CIonal, em Braswa, elegeria Castelo 
Branco preSIdente da República, mi
"ando um oclo de 21 anos de gover
no~ mLhtares e de eleIções indiretas. 
O acordo já estava fechado com o 
PSD, maior bancada do parlamento, 
mas faltava um gesto simbólico: o 
voto do popular Juscelino, senador 
pelo Estado de Goiás e candidato já 
oliClaltzado pelos pessedistas para as 
eleições diretas marcadas para o ano 
seguinte. JK queria ouvir do marechaJ 
que a disputa de 1965 seria mantida 
e o poder devolvido aos civis. 

Joaquim Ramos já havia sido an
fitrião de Castelo Branco na véspera, 
quando o militar se encontrara com 
lideranças pessedistas. O lageano 
estava em seu quarto mandato con
secutivo como deputado federal e 
era conhecido pela discrição e pelo 
perfil articulador. Era irmão do go
vernador catarinense Celso Ramos 
e do ex- presidente Nereu Ramos, 
morto em 1955 em um acidente aé
reo - e que havia morado no mes
mo prédio em Copacabana. 

Dois meses antes, em fevereiro, Jo
aquim havia intermediado uma con
versa entre Juscelino e João Goulart. 

OlÁlUo CATAJUNENSE, DOMIHGO, lO"MAIÇD .. »14 

Voto de Juscelino 
Kubitschek na 
eleição Indireta 
do primeiro 
presidente do 
regime militar 
foi articulado no 
apartamento do 
deputado federal 
Joaquim Ramos. 
Lageano, irmão 
do governador 
de SC, Celso 
Ramos, Joaquim 
intermediou a 
conversa entre JK 
e Castelo Branco 

O ob)clJvO era a aproximação de am
bo visando d sucessão presidenoal. 
Jango queria do senador uma defen
sa mais firme das reformas pregadas 
por seu governo, em especial a agrá
ria. JK falava de necessidade de reali
zar reformas,"sem assustar o Brasil". 
Saíram do apartamento do lageano 
da mesma forma como entraram. 

Em abril, com Jango apeado do 
poder, as reformas não estavam 
mais em debate, apenas a promessa 
de sucessão. Os relatos da reunião 
são de desconforto entre Juscelino 
e Castelo e pouca conversa. O mili
tar teria ficado incomodado com as 
repetidas vezes com que o ex-presi-

-dente consultava o relógio. De qual
quer forma, deixou o apartamento 
do polítICO catarinense garantindo 
que votaria em Castelo na eleição in
direta, marcada para 10 de abril 

De Santa Catar ina, Celso Ramos 
acompanhava com expectativa as 
articulações do irmão. Quando che
garam ao Estado as primeiras infor
mações sobre o golpe militar coloca
do em marcha pelo general Olímpio 
Mourão Fi Lho da madrugada de 31 
de março para I" de abril, os Ramos 
não tinham como saber se também 
não seria alvos da chamada revolu
ção. Politicamente, quem insuflava 

o processo era a UDN. tradicional 
adversária do PSD e liderada em 
Santa CatariDa P*' tmador lrineu 
Bornhausen - denatado por Celso 
Ramos na disputa goyttnO em 
1960. No equilibnllD udrez polí
tico local. o apoio do PTB de João 
Goulart h .. ia pr1!IIIicIo a vitória 
do clã la!P"Y' 

AIJ primeiro m.r llIIIICmO de que 
o golpe era para ... a1iados do g0-
vernador foram para o PalXio do 
Governo, hoje Cruz e Souza, com as 
armas que tinham ao casa. O jorna
lista Sérgio da Costa Itamos. na ép0-
ca com 16 anos, lembra de o pai, o 
também jornalista Rubens ~ Arruda 
Ramos "sair de casa armado com um 
38 que não combinava com o estilo 
pacifista e conciliatório". 

Após a reunião entre Juscelino e 
Castelo no apartamento de Joaquim, 
o cenário ficava mais claro. Na ma
nhã seguinte, dia 8. Celso conversa 
com o governador paranaense Ney 
Braga. Combinam de partirem juntos 

1. Celso Ramos e lIoverNdor do Pw-'. 
Ney BI'IIq" vt.Jem AO RIo e _ aruru. 
2. Deput.cIo c:.tMtnense JNquIm Ramos, 
um dos artlculNons do voto de JK NI 

eleição de Cutelo ar.nco 
3. Celso Remos' rKebIdo no _aporto 
Heremo Luz. depois de sue vIeqem e 
Bresme e e GueNlbere 

para o Rio de Janeiro - c:aD 
rinense de caroaa DO 

Estado vizinho.lIn8l 
poIIs. Cdso emb.tac 
para o cmtro doa_ ..... 

No mesmo dia. OI 

tram oom Cutdo a;:::~;~~ , estarto em 1India ... 
a deiçio do marecbà "' __ r 
dato-tampão que se 7 • ÍM.wm 
do oombinado. No eo..--.).2-
tino fez sua parte, \IUCaDdo .. __ 
chaI e sendo ovacionado ..... 
rlas. Não sabia que teria OI cIiIâID. 
po\Iticos cassadoa doia _ .... 
e que o Brasil só 'IIIItaria ___ ... 
presidente da Rq>úbIica DO ......... 

15 ~ nomnbro ~ 1989. 

Clima em 
Florianópolis 

reproduzia 
tensões 

• • naCIonaiS 

) 
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4. Prlmell'II dMM c.t8rtnenH 
d'- nIIlMf'dIA'" r.ma ... 
_ .... por ... 

5. CIIem •• no jImII 1111'11 • .cI1ç1o 
IIIrIenlpalltaw ... MerdIe ... fMllllI 
6. MerdIe ... PWnIII r-w cent.nas 
....... _ em fr'Inte li cM.cII1II ... 

- Todo mundo, no Brasil, está de
fendendo a legalidade. Da doença, 
pOl ,ela não morrerá! O perigo é que 
morra de cura. 

A fra e, com ares de profecia, fOi 
escrita pelo Jornalista Rubens de Ar
ruda Ramos na coluna que assina
\" a como Guilherme Tal no Jornal O 
bt~o do dia 25 de março de 1964 

uma semana antes do golpe que 
kl"ou o Brasil a viver 21 ano sob re
gime militar 

Com eus cerca de 100 mil habi
lante , Florianópolis reproduzia as 
Irmües e disputas nacionaiS. Estu
dante. lideravam mamfestações no 
(rntro da Capital em defe a das re
formas de base do preSidente João 
C.oulart e contra o aumento das 
pa agens de Ílnlbus defimdo dla~ 

De um lado 
da trincheira 
simpatizantes 
das reformas de 
Jango, de outro, 
defensores da 
"democracia" 
contra os perigos 
do marxismo 
formavam a 
atmosfera na 
Capital do Estado 

--
~ 

antes pela prefeitura. Intelectuais e 
jornalistas discutiam o futuro do 
país nas mesas do Ponto Chie e na 
Livraria Anita Garibaldi, a única a 
vender livros marxistas na cidade. 
Nos jornais, a primeira-dama Edith 
Ramos, mulher do governador Cel
so Ramos, fazia a convocação para 
a versão catarinense da Marcha da 
Família com Deus pela Liberdade -
cuja eclição original reunira 300 mil 
pessoas em São Paulo no clia 13 de 
mar~o daquele ano. O chamado en
dereçado especialmente às mulheres 
começou a circular no dia 27. 

Na véspera do golpe, Santa Catari
na acompanhava atenta o acirramen
to das posições dos militares e de 
João Goulart. No primeiro momento, 
Celso Ramos permaneceu cautelo
so. Assinou urna nota no dia 31 em 
que pedia calma à população e cli
zia confiar na "solução pacífica dos 
problemas do país". Aliado ao PTB 
em plano local - tendo como vice o 
Janguista Doutel de Andrade - o go
vernador não sabia o quanto a cha
mada revolução poderia re ptngar 
nele mesmo. Após a confirmação da 
renúnàa de Jango, clia I' de abril, Ra
mos assina uma nota mais enfática 

"O Estado que me confiou, em 
processo democrátiCO, as respon
sabilidades de seu governador, não 
ignora a posição Ideológica em que 
empre me mantive, relativamente 

ao comurusmo: repu! a intransigente 
e formal", afirmava o governador na 
abertura do texto. 

• 

Naquele momento, passaria a divi
dir o poder com o 5' Distrito Naval, 
sediado em Florianópolis e sob co
mando do aiJnirank Murüo Vasm do 
Valle Silva. Sob ordens dos milita=, 
começava a Operação Lim~ des
tinada a prender pessoas apontadas 
como subversivas ou 'comunistas 
- como o escritor Salim Miguel, an
tigo proprietário da Livraria Anita 
Garibaldi, detido enquanto tomava 
um café no Ponto Chie. Na época. Sa
lim chefiava o escritório da Agmcia 
Nacional e o gabinete de iroprensa do 
próprio governador Celso Ramos. 

Chefe de redação do jornal A Gaze
ta, Carlos Alberto SiJvma Leozi escre
via uma coluna cliária em que elogia
va as manifestações dos estudantes 
antes do golpe e revelava simpatia 
pelas reformas de jango. Na eclição 
do clia 9, alertava "não coofuoda tra
balhista com comWlista". Na semana 
do golpe, Silveira Lenzi foi surpreen
dido em casa, tomando café da ma
nhã, por um camburão da MarinhOL 
Foi levado para depor. 

- Eles achavam que eu sabia quem 
era socialista, comWlista. E queriam 
que eu fosse lá dedar os caras, mas 
eu não disse nada - lembra Lenzi, 
hoje desembargador aposentado do 
Tnbunal de justiÇOL 

As prisões foram a senha para a 
desforra dos vitoriosos. No dia 3 de 
abril, no final da tarde, um grupo de 
impatizantes do golpe foi até a ü

vraria Anita Garibalcli, na Praça xv. 
quase esquina com a rua Conse1hei-

ro Mafra O local foi arrombado, os 
livros cspaIhados pela rua e queima
dos. No dia seguinte. o joma1 A Ger
ta não continha o entusiasmo com o 
gesto. ao dizer que·o povo f1oriano
politano deu provas sobejas de sua fi
bra democrata, extinguindo um foro 
pernicioso que há vários anos se ins
talara em pleno coração da cidade". 

Na imprensa, o presidente estadu
al do pequeno partido PDC, Nereu 
do Valle Pereira, pedia o retomo dos 
trabalhos da CImara de ~eaduces . 
e da Assembleia IqisJarm para que 
fossem ~ssados os parlamentares 
alinhados ao governo deposto- Hoje, 
professor aposentado da UFSC, ele 
afirma que houve exagero naqueles 
dias, inclusive no episódio da queima 
da livraria - no qual admite partici
pação indiretOL 

- Um processo desses revolucioná
rios, as paixões nem sempre alimen
tam as razões. Tem muitas passagens 
que hoje eu revendo não agiria da 
mesma forma - afirma Pereira, hoje 
com 85 anos e ainda comeclido ao fa
lar sobre o assunto. 

A paixão dos vitoriosos ganhou 
as ruas de Florianópolis de forma 
inequívoca no dia 17 de março. Sem 
dúvidas sobre quem eram venàdos 
e vencedores, com o marechal Hum
berto Castelo Branco eleito presi
dente do Brasil pelo Congresso Na
cional, a Capital realizou sua Marcha 
com Deus pela Família, lotando as 
ruas do Centro. 
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posição abafada 
\pc ar de a maiOl la da população demonstTar sa

t"I,'\JO com o novo governo, o apOIo não era unam
""dade. A doutoranda em Hlsttlria Social e professora 
de HIStória do Brasu e PesquIsa em H,stória da Furb, 
( rlSlma FerreIra, explica que ainda são necessános 
111"' estudos para afirmar se houve ou não, de fato, 
"I'''''çJo em Blumenau. Porém, para Cristina, dizer 
que não nlStlralll mOVlIllentos contrános ao golpe 
11,1(1 é correto, pOIS não h,i regIstros que comprovem o 
I('t,u apoIo da comUnidade ao regune mlhtar: 

MUItas fontes que poderIam retratar a oposição 
1.17I'm exatamente o contrário, escondiam e encapsu
lavam essa opoSIção para que pesqUIsadores e princi
palmente a população da época pensasse que ela não 
nlstla. f. por isso que a imprensa faZIa tantas refe
renClas ao fato de Blumenau ser uma cidade ordeira, 
de t rdbalhadores pacíficos e com relação harmoniosa 
<0111 o patrão. Por outro lado, sabemos que a imprensa 
dessa época já era extremamente vigiada, mesmo nas 

Imediações da deflagração do golpe 
Apesar dos poucos regIstros, o ptsqUlsador Ed,son 

Lucas Fabrício locahzou fundadores do Partido Co
mUnista Brasileiro em Blumenau. Todos foram presos 
quando a manobra milItar chegou às ruas. Segundo 
FabríCIO. com as tropas de Blurnenau em outros pontos 
dt SC onde a tensão era maJor, o combatt à oposição 
fOI feito por um grupo CIvil que st in titulava de frente 
democrática, formado por lideranças empresariais e 
religiosas, que prenwa acusados de comurusmo: 

- Há alguns relatos de que quando os milItares 
voltaram do Sul do Estado encontraram 100 pessoas 
presas no quartel em Blumenau. Depois eles foram 
interrogando e hberando a maioria. No final ficaram 
oito. que realmente pertenCIam ao PartIdo Comurusta. 

Inquéritos foram Instaurados para invtstigar as 
ações dos presos. Condenados em 1971. alguns ganham 
pena superior a 10 anos de prisão. A Anistia. em 1979. 
derrubou as acusações e inocentou todos. 

Progresso à sombra militar 
Entre contrários e favoráveis, um ponto é unani

mIdade quando se trata do período militar em Blu
menau: a Cidade cresceu. O apoio declarado no inicio 
do regime e a cultura de evitar conflitos dos prefeitos 
o ' \) ~ \l..lUI\1 !:> \'35 aQ~ un.ht.uc !:> de \970.l. 1988 foram 

...... ~----~-CIflCO prefeitos do MDB/PMDB - ajudaram a cidade a 
ganhar recursos e notoriedade. 

- Foi um período de progresso, a cidade passou 
por embelezamento, houve a construção da Beira-Rio 
e, além do Exército. havia a presença atípica do gover
no federal - pontua a historiadora e diretora do Patri
mônio Histórico de Blumenau, Sueli Petry. 

Ela se refere principalmente às visitas dos presi
dentes militares a Blumenau: Humberto de Alencar 
Castelo Branco em 1965; Emaio Garrastazu Médici 
em 1971; e Ernesto Geisel em 1976. João Baptista Fi
gueiredo esteve na cidade em 1978, já eleito, mas an
tes de ser empossado como último presidente da dita
dura militar em 1979. 

Um dos prefeitos municipais que, mesmo na opo
sição. manteve urna relação de harmonia com os mi
lit ares foi Félix Theiss. na época filiado ao Movimento 
De m oc rático Brasileiro (MDB). Ele enumera reali-

1964 
Ocorre em Blumenau a 

Igrejas-<:elebram missas e cultos 
especiais e -poQulação desfila ~ 
pelas principais rua5ãaaõaãeéõfn 
cartazes que exaltam o presidente 
Humberto de Alencar Castelo Branco. 

zações como a construção do Anel Viário Norte e de 
novas escolas. a instalação de empresas e a divulgação 
de B1umenau dentro e [ora do país. todas com apoio 
- ou recursos - do governo federal : 

Se ..J~uúu Jl ~!) c.:l Y,lIC a ~cnte nau leve a p o lO do 
regime militar, mesmo sendo MOB. está mentindo. 
Vivia pedindo alguma coisa pro governador (Colom
bo Machado Salles) e diz.ia pra ele "se o senhor não 
puder, me ajuda lá em cima que eu vou lá falar com 
os ministros". 

O ex-deputado Álvaro Correia lembra do período 
como wn tempo difícil para quem tentasse fazer wn 
tipo de oposição mais acirrada. 

- Em 1967. quando a revoluçãO acabou com os 
partidos e criou o MOB e a Arena. mais wna vez os 
grandes pularam para O lado do governo. Só uns mais 
corajosos ficaram na oposição. Foi quando funda 
mos o MOB. Enfrentamos muitas dificuldades. mas 
lutamos . Na campanha em 1969 lançamos o Latinho 
(Evilázio Vieira) e ganhamos por 200 votos. E nem 
podia [alar em MDB que já era chamado de comunis
ta - relembra. concluindo que, independentemente de 
qualquer benefício, a ditadura não deixou saudades. 

-.Ij j ) 

I , \ , • , , ' 

Btumenau recebe do 
período 
cinco militares que chega ao 
Vale com brte esquema de segtna1Ç8 e pennanece longe 
da poputação. Ele se !li lCOi ma com lideIanças poIfticas e 
empresariais. de quem recebe reivindcaçi)es. 

1965 

Maio 

O marechal Castelo 
Branco visita Btumenau 
e é recebido com festa 
Caminha pela rua ~ de 
NcNembro. conhece a 
Igreja Matriz São Paulo 
Apóstolo. as empresas 
EIeIro Aço Mona e Artex 
e tem oontato dreto com 
a população no Grande 
Hotel Blumenau. Recebe 
também reivindicações 
de sindicatos. 

25 de abril 

I 

20 de maio 

para que o país pague 
a dívida extema. Em 
Btumenau a ação é 
bem-sucedda: são 
anecadados três quilos 
de ouro e fi7 milhões 
de cruzeiros. entregues 
ao oomandante da 5' 
Região Militar, general 
Dario Coelho. 

Hercnio Deeke revoga o título de Cidadão 
Blumenauense dado a João Goulart menos de um 
ano antes. Em 1994. 30 anos após o golpe elO 
anos depois do fim da ditadura militar no Brasil. a 
Câmara de Vereadores de Blumenau aprova e o 
prefeito da época, Renato VIéIflna. sanciona a lei 
que restabeleceu o título ao ex-presidente. , , . 

• • • I ... 
• • • • I . 
~ .. 
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Linha. do t.eII1:IXJ 
As movima 'a;ões pré e pós o 
golpe militar em Blumenau 

4e5 

Um passo atrás na história l or ' 
JC 

r r,no pal rua do .entro de nlumenau, a XV de 
(", tomada pela porulaçdo que comemo

oi volt" da, tropas do 2)0 Reguncnto de In(anta-

tmção. Para ele, a homenagem seria uma forma de a 
Câmara agradar o presIdente: 

o ~(1verno mlhtar quc e mstalava no país. MaIS 
,', " II.;ada,. a v,a estava lotada e apenas uma 

tri lha filOU hvre rara o desfile do grupo de 
, h., m"<I,, de Sentmela do V,lle. E.Ie retorna 

- O que SCI é que ele ganhou um terreno e fez uma 
casa em Balneá ri o CambOrlú, entdo es tava sempre 
por aqu I. Não tenho conheCImento de verbas ou de 
um benefiCIO maIor que o JOdO GouJart tenha trm do 
para a regld(1. 

.I" , "ui de '.mt" ( ,Il arl n" nove dws após o 
I" "I"" UIII pre"dente que tinha título de 

111 HhlllJrll ~HH.' n.c;;~ . 
, I 110 d 11m Jnll .. lJlt('~ da manobra rnLli tar que ti
I 1 .. I • (,,,,,I.,, t - o Jan~(l - do roder, a Câmara de 

, , (""- "~ Hlulncn au ,lpIOVOU e o então prefeIto, 
lho Pu J... t'". '~lnll('Il (lU a lei que cf\ncedeu a hon

• r ' 0- ,,1, nt (h motivo , p<ll em, $.0 expucados 

O fato é que o tItulO fOI concedIdo e depOIS. retira
da. Em 25 de abnl de 19M, menos de um mês depOIS 
da mudança no governo federal, lIercOlo Deeke . an
clonou a leI que revogou a deslgnaçào de CIdadão Blu
menauense de )OdO Goulart que Já estava exilado no 
Urugua, Para ('I ex prefe Ito \ JCtor Sasse, que mtegrou 
a Ah.m"a Ren,nddora Ndclonal (Arena), a revogação 
da leI fOI a corre.;,ío de um er J(l : 

r d~1 aprovação ao 
1 11C) cT ngo - elegendo-o 
li t38 ld ente em 1960 e 

1 J ' I. ele o título de Cidadão 
llllPn a u ense em 1963 - , a 

I i ,Je [o i às ruas várias vezes 
] L 64 em apoio aos m ilitares 

I-O I um equIvoco. IOdO 
G('Iul.rt era um Ignora nte. 
um es tanCIeirO riCO que teve 
a oportUnidade de ascender a 
cargo' rel eva ntes na pohllca 
brasilflra Ele nào era um es
tad"ta pdra Impor sua vonta
de, era levado pelo grupo que 
o cerCJva e favorável à "comu
Dlzação" do Bras il. Por ISSO es
se título fOI retirado depoIS. 

Ou tro fato que mos tra o 
apoIO de Blumenau a Jango é 

I , n." ["O[ muo dc espcculações: 
I: In I'l(, I teve uma grande enchente e Jango, já 

r' <"Ient t'. ,·.te\·e no Vale e mandou recursos. A ho
' .... "~gell1 fO I um reconhecimento a essa ajuda - ex
,,1 .. , ., 11I,t('lfladora e duetora do Patrimônio Históri-

• k f\Il1\1lenaU, Sueli Petry. 
" ,deputado Álvaro Correia . um dos fund ado

_=~"""=,,,,--,JlII VIm nto D mo ráti o Br ti lIa MDR) m 
HI"'ll<n~". 'ug~re que a presença do então presidente 
OI" , """" Norle calarinense pode ter motivado a dis-

a votação expressIva que ele 
recebeu da CIdade nas eleições de 1960, quando se 
candidatou pela segunda vez ao cargo de vice-presi 
dente da República (presidente e vICe concorriam se
parados). Dos 19 mil votos válidos de blumenauenses, 
o candidato do Partido TrabalhIsta Brasil eiro (PTB) 
recebeu 42% - aproximadamente 7,9 mil votos -, 
contra 32Qo do prmcipal oposltor. Nilton Campos. da 
Uruão Democrática a IOnal (UD ). Jânio Quadro , 
tamb<!m da UDN. venceu a eleição para presidente e 
obl"" 43% dos votos válidos de Blumenau. 

apoio massivo ao golpe 
andada por um prefeito 

lâo DemocrátICa Nacional 
), Blumenau aderiu ao gol -

m mUI ta demora , recon he
('I a manobra como neces

Em rel atório sobre o aliO 
\l então prefeito, Hercílio 

Ilreke. red igiU o disc urso Blume
".11 ' pelo Bras il !, que justificou o 
'1'''''' ao' militares: "A população 
"l lIll1('nauen~e, por vocação e em 
1'-'pc 1l0 ,1S tradiçõe que lhe lega
, Inl n~ 'cus maiores , sempre foi 
Inll\(' da hberdade dentro da or
,!em da dlsclphna e do trabalho", 
.1'1 " primeiro trecho. 

Ma" adiante Dceke deIXa claro 
'l'" os governantes de Blumenau 
I' c~ t avãm preparados para com
na ter qua lquer ameaça: "A ntes 
mesmo de eclodir o movimento 
.mnado de 31 de março de 1964, 
Id a Prefei tu ra Munjcipal, al iada 
.,. classes operárias e patronais, se 
movimentava no sentido de con
"regar todos o elementos capazes 
de reagir, até mesmo pela violên-

. . . 

cla, contra qualquer manifestação 
provocada pelos aproveitadores e 
corruptos que pretenderam arras
tar o país ao comunismo". 

O mestre em Histó ria Cultural 
e pesquisador da for m ação do 
Partido Comunista Brasileiro em 
Blumenau Edison Lucas Fabrí 
cio explica que todos os eventos 
ocorridos após O golpe serviram 
para demonstrar o apoio maciço 
da população ao novo regime que 
estava se instalando no país. Ele 
cita como exemplo a recepção aos 
mil ita res do 23° Regi mento de 
Infantaria que retornaram do Sul 
do Estado e a Marcha da Família 
com Deus pela Liberdade, que le
vou milhares às ruas sob chuva: 

- A Marcha da Família te 
ve um caráter simbóHco muito 
grande e fo i realizada dia 21 de 
abril por todo este simbolismo 
em torno da figura do Tiradentes, 
fazendo essa analogia entre ele e 
as fo rças armadas, porque havia 
um medo muito grande na popu-

. , . 

lação, fOI criado uma espéCie de 
monstro em torno do comunis 
mo - explica , des tacando ou tro 
evento como mais um forte sinal 
do apoio de Blumenau ao regime 
militar: a cam panha Ouro para o 
Bem do Brasil . 

Após O golpe a cidade arreca
dou em um mês três quilos de ou
ro e 57 milhões de cruzeiros, en
tregues em 20 de maio ao coman
dante da 5' Região Militar, general 
Dario Coelho. O objetivo era pagar 
a grande diVida que Jango havia 
deixado ao Brasil e criar uma es
pécie de caixa para o governo: 

- Só que essas dívidas nunca 
se comprovaram. A situação eco
nômica do país era difícil, mas o 
João Goulart já havia recebido o 
governo com dívidas muito gran
des . Juscelino Kubis tchek, po r 
exemplo, aumentou em dezenas 
de vezes a dívida do Brasil porque 
a construção de Brasília foj carís
sima e feita com dinheiro do FMl 
(Fundo Monetário Internacional). 

, • f t • 

• , I , • , .' 
, f , I • 

3 de outubro 
Jãnio Quadros, 
candidato da coligação 
da União Democrática 
NaCional (UDN) e 
João GouIart. o Jango. 
do PSD, lI8OC8III as 
eleições para pr8SideIlIa 
e \/ICe. respecIi\IM1enI. 
Jango ganha em SanIa 
Catanna e também em 
Blumenau. recebendo 
42"10 dos 19 mil voa 
válidos do lTUlICIpio, 
contra 32% do principal 
oponente. MIlton 
Campos (UON). 

1964 

31 de março 

Começam em Minas 
Gerais os primeiros 
movimentos que vão 
culminar no golpe. O 
general Oiympio 
Mourão Filho envia 
tropas de Jujz de Fora 
ao Rio de Janeiro. 
Jango permanece 
irredtJtíwt na sede do 
governo, no Rio. 

. ~ '3 ' , . ~ 

14 de maio 

o erüto pI8IaiIo de 
I!bnenau. HerdIo 
Oeeke (UON). &In:icnl 
a lei ~ 1.152/1963,!J18 
COIIC8de ao pr8SideIlIe 
Joio GcUart o liUo de 
CIdadão BkImeraa1se. 

~ , 
- - ' _N I _ ........ , 

1 Q de abIil 

João Goulart é 
aconseI1IIdo a deixar o 
Rio de Janeiro e SI9J8 
para B1as11ia. No mesmo 
!ia o ptlISidenIe lIOII 

para POrto Alegre ao 
perceber que os oficiais 
de Brasilia também 
aderiram ao golpe. 

O Sentinela do Vale - como também era conhecido o 
23· Regimento de Infantaria (RI) - retoma do Sul do 
Estado após missão para conter um possíwl retorno 
de Jango e Leonel Brizola com tropas rKrgrandenses 
e é recebido com festa pela população blumenauense 
na rua XV de NCM!mbro. 

\.._-~) 
• ,. t ' ••• •• , • • •• , t f 
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o alto preço 
de professar 
suas ideias 
Escritor Salim Miguel foi 
preso e teve sua livraria na 
Capital queimada na semana 
do golpe militar de 1964 

Preso no dia 2 de abril de 1964 acusado de subversão 
e por ser visto como um dos líderes do Partido Comunista 
em Florianópolis, o escritor e jornalista Salim Miguel, aos 
37 anos, soube na cadeia Que a livraria Anita Garibaldi, que 
mantinha na praça 15 de Novembro, fora incendiada por 
simpatizantes do regime. "O episódio foi terrível e fazia 
lembrar o nazismo", conta ele, por e-mail, de Brasília, onde 
mora. O jornal " A Gazeta" de 5 de abril noticiou o fato com 
entusiasmo, chamando os frequentadores do espaço de "pe
legos" e atribuindo a "populares" a iniciativa da queima dos 
livros. Salim sIJ saiu da prisão no dia 20 de maio e mudou-se 
para o Rio de Janeiro, onde ficou até os anos 1970. 

Sobre essa passagem, ele escreveu o livro ·Primeiro de 
abril- Narrativas da cadeia",lançado em 1994 pela editora 
José Olympio e traduzido para o francês por Luciana Ras
sier e Jean-José Mesguen (editora L'Harmattan) em 2007. 

Ali ele narra, em tom ficcional e em capítulos independen
tes uns dos outros, interrogatórios, a tortura psicológica à 
qual os presos eram submetidos e reflexões sobre a vida, o 
mundo, a família e o absurdo da situação em que se encon
trava, com 55 presos no quartel da Policia Militar. 

Embora simpatizasse com a esquerda, Salim Miguel 
não era do Partido Comunista e era chefe do escritório da 
Agência Nacional (atual EBC, Empresa Brasileira de Noti
cias) e fazia parte da equipe do gabinete de relações públi
cas do governo Celso Ramos (PSD). A associação com o co
munismo vinha. em grande parte, do caráter vanguardista 
de h\Taria Anita Garibaldi, que vendia obras de Karl Marx. 
.Jorge Amado, Graciliano Ramos e André Gide e era ponto 
de encontro de intelectuais da Capital. 

Relato. Memó
rias do cárcere 

Cronologia do Regime Militar e alguns desdobramentos 

• • - • J21Jo Eleitoral l~Z~lDIClGda !!I:<Rarte do operáno Manuel FIei 
IlOmllloga a morte do Filho em dependêncIas do 2' tJ.ércitõ 
ol1Omedo Jornabsta (Sl'lflgeneral GeIsel exonera o general 
general Ernesto Vladinllr Ednardo DlÍvila Melo do comando do 
GeISel pora a lIerzogem 2' Exércllo em fimção doas mortes de 
pl"tSldénCIG da dependências do Vladinur Herzog e de Manuel Fiel Filho. 
República " ExércIto (SP) 19/08 Bomba explode na AR! e na O.>\B. 

Época. Salim Miguel e sua mulher Eglê Malheiros, no final da dkada de 1950 

Todos os dramas no caderno de anotações 

No quartel estavam funcionários 
públicos, advogados, bancários, c0-

merciantes, estivadores, relojoeiros, 
agricultores e estudantes. "As prisões 
eram feitas sem critério, na base de 
acusações vazias", conta Salim Miguel. 
Ele se lembra "daqueles que soube
ram enfrentar a situação com firmeza 
e também dos que se desorganiza
ram". E chega a brincar, lembrando 
um companheiro de prisão que dizia: 

"Não sou agitador, só agiota". 
Foi ali, em quase 50 dias, que Sa

lim anotou em cadernos as impressões 
que resultariam no livro "Primeiro de 
abril - Narrativas da cadeia". Mais 
que as ações, ele observou as reações 
das pessoas naquele ambiente - e 15 

próprias impressões. Quando saiu, 
30 anos depois, o livro rept:1\:utiu 
bastante, pois tirava do eixo Rio-São 
Paulo o foco do regime militar. 

Carreira prosseguiu no Rio de Janeiro 

Quando saiu da prisão, e após ter 
perdido o emprego no governo, Salim 
Miguel passou a responder pelo cargo 
na Agência Nacional no Rio. Lá, con
tou com amizades como a do escritor 
Hélio Pólvora - que publicou um arti
go no "Correio da Manhã" defendendo 
a liberdade de ex-pressão, protestando 
contra as prisões em Santa Catarina e 
falando do castigo imposto a Salim -
para retomar a carreira numa cidade 

.~- -~ 

l~~retadoo lt~1§~dos 
recesso dõUmgres50 metalúrgicos de São 
NaCIOnal por 14 dias Bernardo do Campo 
Durante o penodo. o gen. 15/10 OcolégloEl.,toral 
Geisel edita uma série refermda o nome do general 
de medIdas conhecidas João Flgutlredo poro 
como 'pocote de abnl" presidente da repúbfica. 

sem tantos limites ao debate e à ma
nifestação de posições politicas. 

Pólvora diz: "Será que o inspirador 
desse movimento [o Grupo Sul] Que 
deu três ou Quatro escritores de força 
foi denunciado como comunista por 
um mau poeta". Citando os livros que 
lera de Salim, brinca que "neles não 
encontro as decantadas atividades 
subversivas, nem o tom de panfleto 
que te caracteriza a ficção brasileira .. 

.-
l~12tinçciO do AI-5. 
15/03 fhsse do general 
João Baptista d. Oll''<'lra 
Figuell"ftio como prtS/dmte. 
28/08 Decre/ado Q anistia 
pelo tlli/1lO Flgutl1!do, 

29/1 'iKIdJ"~ 
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hllpil!llsa. "O Estudo" alertava catarinenses para risco de 
país ''sair da órbita da democracia" por "heresias subversivas" 
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o pensamento da elite em se 
Jo rna l lia Estado", porta-voz 
do PS D, publicava editoriai s 
a fa vor do golpe e contra os 
"agitado res comunistas" 

Duas semanas antes do golpe, em 17 de março de 1964, 
o diretor de "O Estado", Rubens de Arruda Ramos, pu
blicou editorial na primeira página do jornal, intitulado 
"Armemo-nos de democracia", que dava a ideia perfeita 
de como a imprensa e a elite da Capital encaravam o go
verno de João Goulart e o quadro político nacional. O tex
to falava em "heresias subversivas que uma impenitente 
demagogia, na atualidade, tenta armar como doutrina" e, 
citando Hitler, alertava para o risco de o país alçar um 
"voo cego para fora da órbita democrática". 

Com oito páginas, em média, a cada edição, o periódi
co era o porta-voz do PSD (Partido Social Democrático), 
que estava no comando da política estadual, por meio do 
governador Celso Ramos (1961/65), tio do ex-governador 
Aderbal Ramos da Silva, então proprietário do "O Esta
do". O noticiário internacional era forte e não fazia dis
tinção, em termos de destaque, entre informações sobre 
a Guerra Fria e a queda do governo em Zanzibar. E o 
material nacional, já a partir de janeiro, dava conta das 

u ncontra o pr i nt Jo- o ulart 
para governar e de suas tentativas de implantar a reforma 
agrária e regulamentar a lei de remessa de lucros ao ex
terior - assuntos que as classes dirigentes associavam ao 
ideário comunista. 

As obras de Celso Ramos ganhavam espaços generosos, 
assim como notícias militares e colunas sociais assinadas 

por Zury Machado e Lázaro Bartolomeu. Ao anúncio de 
que o Brasil construiria a maior hidrelétrica do mundo, 
na fronteira com o Paraguai, seguia-se a suspeita do de
putado Bilac Pinto de que o governo estaria articulando 
um golpe armado com o apoio de sindicatos de operários. 
As reformas de base pelas quais tanto ansiava o presiden
te Goulart mereciam menor relevância do que sua decisão 
de desapropriar as refinarias particulares. Quando Jan
go programou o grande comício da Central do Brasil, no 
Rio de Janeiro, o PSD lançou a candidatura de Juscelino 
Kubitcheck e o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra trocou 
o pijama pela farda e fez pronunciamento sobre uma su
posta crise institucional em curso. 

t11 '- tn [ 

Governador 
Celso Ramos 

P VaJ 

Rio de Janei
ro verificar o 

clima político 
em abril de 

1964 

04/04 O nome do general Castelo Brunro é indirodo para 
a PrtsldênclO da república pelos líderes do Go/pl? 

1965 
Alo InstJtucionai N.2 extmgue as partidos 

13/06 Cnculo o SN1 (Serviço Nacional de InuestigaÇÕtSj 
27/10 Declorocla a ertmçõo da UNE (Umoo NOCIonal dos Estudantes). 
09/11 A UI SUpllCY de Lacerda proíbe poIítlca em 
órgão estudanhs e coloro no Ilegahdode a UNE e as 
UEEs, que passam a atuar no clandestlmdade. 

existentes, atribw à Jus/lça Militar o julga
mento de CÍlJIs acusadas de mmes contra a 
segurança naclOnol t confm ao presidente 
da República poderes para cassar nwndatas 
eletioos e suspender cnreltas políticos até 15 de 
março de 1967. tntre outros chsposItwos. 

I Pclítica Exterior (c 

~ Independent. 

Celso Ramos desde onteml 
na Guanabara 
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Não 'incitar a mocidade' 

A manchete de "O Estado" de 2 de 
abril dizia, em letras garrafais: "João 
Goulart renunciou ontem à presi
dência da República". O material 
internacional passou a dar lugar a 
notícias sobre a prisão de "agitadores 
comunistas" e o desbaratamento de 
"antros" de agentes subversivos em 
diferentes capitais. Depois que Ra
nieri Mazzili assumiu a presidência e 
Jango fugiu para o Sul, o comando do 
5° distrito Naval, em Aorianópolis, 
publicou nota apócrifa na qual con
clamava a uma "patriótica coopera
ção de todos os cidadãos" . 

Assim terminava o texto: "Faço 
um apelo todo especial aos que exer
cem funções de alto nível, tanto na 
administração pública como no ma
gistério, na magistratura e nas pro
fissões liberais, para darem o exem
plo, deixando de estimular e incitar 
a mocidade, cuja natural e compre
ensível impulsividade leva-as (sic) 
à prática de atos incompatíveis com 
a tu conjuntura, uj itan o-a a 
vexames de uma ação coercitiva, en
quanto os instigadores, no recesso de 
seus lares, se acobertam com os pri
vilégios e imunidades democráticas 
de que não se fazem merecedores". 

Em 'regozijo' a Castelo Branco 

As instabilidades na Guanabara, 
caixa de ressonância do país, eram ob
jeto de notícias recorrentes. Além dos 
esforços da atriz Brigitte Bardot de se 
esconder do paparazzi no Rio, havia 
greves, cortes de energia e raciona
mentos, colapso dos telefones, bondes 
e gás. Por aqui, o empresánu Attilio 
Fontana, da Sadia, protestava contra 
a proposta de transferir as refinarias 
para o controle governamental. De-

pois do golpe, senhoras da sociedade, 
lideradas pela primeira dama Edith 
Gama Ramos, organizaram a Passeata 
da Família com Deus pela Liberdade. 

Uma nota em 15 de abril, já com o 
ânimos serenados, mostra a posição 
do jornal: "Em regozijo à posse do ge
neral Castelo Branco na presidência, 
não daremos expediente hoje, por este 
motivo não circularemos amanhã, vol
tando a fazê-Io na sexta-feira". 

05/02 Ato InstJ1lJC1ona/ 
NJ estabelece eleição 111-

dlre/O para !JOV"TIadores. 
03/10 O gen/'IUI Costa 

1966 
1966 a 1973 É o ptriodo 22/09 A UNEe/egt o dia 

22 canw o DIa NacioruJl de 
Luto ron/ro a DIladuro. 

e Sl7va é e/elfo prCSl-
dente da República pelo 
Congresso NaCIonaL 

do iIega/idode da UNE. 
Murço Uma passrota em Belo 
HonwnJe ronInI o ~ miNtar 
é bruJa/mente reprinuda. A 
VIolência desencadeia passtatas 
estudantis em outros Estados. 

23/09 A polícia II1l00e a Focu1dad< 
de MedlCUIO da UFRJ t cam "oIfn
Cla. O epISÓdio ficou ronhet:lda como 
o Massacre da Prrna Vem1/'/ha. 
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rmaaa
1 
que b marido' seria 

r;,."""tn e voltou para casa. No rádio, a morte dele foi noticiada 1 - ''''I":' , , 

Um Herzog 
catarinense? 
Familia aguarda com ansiedade 
relatório da Comissão da Verdade 

Passados 45 anos da morte de Higino Pio, o filho Júlio Cesar 
Pio, 59, não aceita a versão de suicidio do pai por enforcamento 
num banheiro da Escola de Aprendizes de Marinheiros, em Flo
rianópolis, dada por laudo emitido quatro dias após a morte pe
los legistas José Caldeira Ferreira Bastos e Léo Meyer Coutinho. 
Mais do que ninguém, os filhos, netos e demais parentes de Hi
gino aguardam com ansiedade o relatório da Comissão Nacional 
da Verdade. ·Só queremos saber a verdade, mas creio que há 99% 
de possibilidade dele ter sido morto na prisão", diz Júlio Cesar, 
empresário da área da construção civil em Balneário Camboriú. 

Primeiro prefeito do municipio, que se emancipara de Cam
boriú em 1964, Higino Pio tinha pouco estudo, era um homem 
simples que aceitara concorrer ao cargo porque outros indicados 
pelo PSD (partido Social Democrático), que apoiara o golpe mi
litar de 1964, desistiram um após outro. "Ele era feliz no meio do 
povo, falava com todo mundo e chegou a construir mais de cem 
casas para pobres", conta o filho, destacando que ele vencera as 
eleições por 28 votos. 

Amico do então governador 1\10 Silveira, implantou a avenida 
AtJantica e o sistema de água que ainda hoje abastece o principal 
balneário de Santa Catarina. "Creio que denúncias mentirosas e 
rixas políticas provocaram a prisão", diz Júlio Cesar, ressaltando 
que o AI-5 estava em vigor. Também a amizade com o ex-presi
dente João Goulart, deposto cinco anos antes, pode 
ter pesado contra ele. 

A tese do suicídio deve ser desacreditada, segun
do Júlio Cesar Pio, porque seu pai tinha grande es
tatura e o registro do encanamento do banheiro não 
suportaria o seu peso. Além disso, ele está com os 
pés encostados no chão, em posição vertical. Outra 
foto mostra o prefeito de cima, com o corpo ereto, o 
que segundo o filho reforça a convicção de que a pos
lura foi arranjada para reforçar a idéia de que ele se 
matou. A famosa foto do jornalista Vladimir Herzog 
morto nos porões do DOI-Codi, em São Paulo, -e....:m=--..... OiiII 

1975, ainda que forjada, é menos tosca, em tennos de 
arranjo, que a do prefeito de Balneário Carnboriú. 

~~~&OÇão da Oban (Operaçáo bandeirontes), embriáo da 
polícia poIíflro conhecida COJllJ) "sistema CocJj·DoI· que seno 
rmp/antoda em toda a paú nas moldes da Oban. Em Santa 
Colanno, gwrhau a nome de Operação Bamgo·Verde 
31/08 JunlO Mil,torJormado peJos ministros militares, assume o poder em 
funçõo da dOtnça de Costa e SiIIXl, rmpedmdo a posse do VlCe·presidente 
da Republ,ca. que não concordaro com o Ato InstituCIOnal N.S 

05/09 OAlo Ins/ltuclonol N. /4 
estabelece a pena de morle. 
30/10 PoSSR do generol EmíliO 
Garrastaru MédiCI na presrdênCla 
da Repúblrca"á qlle foro 
caroctenzada a mcapaCltação 
dejinilllJa do g/'lleral CosIa t S,ll'Cl 

. -' 
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\ -prdarlf Júlio César Pio crê que seu pai tenha 

Tática para diminuir a tortura 
Em 3 de março de 1969, sua mu

lher Arnélia Cherem Pio, que estava de 
aniversário naquele dia, tentou falar 
com Higino na Escola de Aprendizes 
de Marinheiros, em Florianópolis. Fi
cou aliviada ao ser infonnada de que 
ele seria libertado horas depois. Saiu 
dali, foi para a casa de um parente no 
centro da Capital. e ouviu pelo rádio 
que o marido se enforcara na prisão. 

am 'apraticarnente cabou", con
ta Júlio Cesar, com 14 anos na época 
"Minha mãe era uma mulher de fibra, 
mas ficou muito tempo abatida". 

O corpo foi para a sala de necrop-

sias da Faculdade de Medicina da 
UFSC (Universidade Federal de Santa 
Catarina), de onde foi levado para Bal
neário Camboriú. O velório foi marea
do pela presença de policiais à paisa
na, e ninguém podia ficar a menos de 
dois metros do caixão lacrado. 

Júlio Pio cita o depoimento de um 
médico que conhecera seu pai duran
te a prisão, na Capital, e disse que ele 
reclamava de dores para obter a 
missão de ficar mais tempo na enter-
maria. Na versão do médico, essa era 
a maneira que Pio encontrava para 
encurtar as sessões de tortura. 

Uma cidade que se orgulha de Jango 

Júlio Cesar Pio não conheceu João 
Goulart, mas conta que ele descia de 
hidroavião em Balneário Carnboriú, 
visitava a prefeinrra e tinha, além de 
Higino, outros amigos na cidade. Ele 
comprou uma casa perto da foz do rio 
Carnboriú e frequentava a praia na re
gião da Barra Sul. Com o tempo e suas 
obras sociais, o prefeito ganhou o ape
lido de "pai da pobreza", mas não tinha 
a fleuma e a verve do ex-presidente, e 

• • ~31:O !211 
Estabelecimento Marlede 
da censura Carlos 
prév,a de livros Lamarco 
e remlOs pelo 
decreto-I ... 
NJO-

menos ainda as ideias socialistas que 
os militares associavam à ini\uêncía 
do comunismo internacional. 

Além da mulher Amélia, Higino 
João Pio deixou os filhos João Jorge 
(já falecido), Eliane Cherem Pio, que 
também mora em Balneário Carnbo
riú, e Júlio Cesar. Uma praça da cida
de leva o seu nome, mas ela está mal 
cuidada e o busto do homenageado se 
encontra em péssimo estado . 

&~F.rércita 
inicia o combate 
àguem1ha 
comandada 
pelo PCda B 
na região do 
Araguaia. 

• 12lJ.,ro 
OEn'm/o 
derro/O a 
guem1hado 
.4roglJClKL 
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Paulo Stuart Wright, cassado 
Corpo do deputado catarinense nascido em Joaçaba jamais foi encontrado 

• 

o nome de Paulo Stuart Wright, o mais 
conhecido dos desaparecidos catarinenses, 
consta na lista de desaparecidos anexa à Lei 
na 9.140/95. Filho de missionários presbite
rianos americanos. nascido em Joaçaba (SC), 
Pa ulo Stuart Wrigth sempre se preocupou com 
,\s condições de trabalho dos operários. Essa 
preocupaç..'io o levou a trabalhar na constru
ção civil em Los Angeles (EUA), nas férias dos 
seus estudos de pós-graduação em sociologia. 
1..; também fundou um grupo contrário à dis
criminação racial. Estava fazendo o doutora
do em sociologia quando foi convoc..1.do para 
a guerra da Coreia. Saiu dos Estados Unidos e 
passou a ser procurado pelo FBl. 

De volta ao Brasil e casado com Edimar 
Rickli, Paulo se engajou num projeto da Igre
Ja Presbiteriana nas fábricas paulistas. Ele 
aprendeu o ofício de torneiro-mecânico e 
atuou no bairro operário de Vila Anastácio. 
De vol ta ao seu estado natal, Santa Catarina, 
ajudou a criar os primeiros sindicatos de Jo
açaba, inclusive o dos metalúrgicos. Assumiu 
uma secretaria municipal e foi o primeiro 
candidato protesta nte à Prefeitura, em 1960. 
Concorreu peJo PTB e perdeu por 11 votos. No 
mesmo ano, tornou-se secretário regional da 
União Cristã dos Estudantes do Brasil e diri
giu a Imprensa Oficial de Santa Catarina. Em 
1962, foi eleito deputado estadual pelo PSP. 

Denunciou o controle de grupos oligárqui
cos de Santa Catarina sobre a pesca e organi
zou 27 cooperativas de pescadores em todo o 
litoral, reunindo-as, em seguida, numa Fede
ração - a Fecopesca - para colocar o controle 
da pesca nas mãos dos pescadores (o que ins
pirou Dias Gomes, na novela O Bem Amado). 

Na véspera do Natal de 1963, sofreu um 
atentado, mas conseguiu convencer o ex
sargento contratado para matá-lo de que tal 
crime seria contrário aos interesses da sua 
própria classe. Esse sargento teria sido con
tratado pelo suplente de Paulo Wright, um 

-• 
1980 1981 1982 
27/08 QJrta· 30/ 0 4/ntcgralltes tS/uA 
bombo explode do 001 do I · Exémto 0JlOSlçiio. 
na sede da f.\plodtm ocidenta/rru>rue tm COI1JW1tO, 
OAB e mata uma bombo que conqutSlll 
a s«retóno planqam usar num mmonana 
Lycha atentado durante show de Câmara dos 
MonteIro. mÚSIco no Rlocentro (RJ) Deputados. 

Na tribuna. Paulo Stuart Wright foi cassado por falta de decoro: não usava paletó e gravata 

bicheiro ligado a Adhemar de Barros, o cor
rupto governador paulista que já atuava aber
tamente em fa\'or de um golpe militar para 
depor .joão Goulart D('poi, de abril de 1964, 
a AssembJeia Legislativa cassou o mandato 
político de deputados considerado subversi
vo. Como Paulo Wright não usava gravata e 
paletó quando subia à tribuna, acabou sendo 
cassado por "falta de decoro parlamentar". 
Até o ?TB. partido do presidente da Repúbli
ca deposto, votou a favor da cassação. 

Asilou-se no México, de onde voltou, clan
destinamente, um ano depois. Em 1973, foi 
sequestrado e levado ao DOI-CODI/ SP, onde 
foi morto sob torturas em 48 horas. Segundo 
Osvaldo Rocha, militante da APML na oca
sião do desaparecimento de Paulo, ambos es
tavam juntos num trem que ia de São Paulo a 
Mauá, na Grande São Paulo. Nessa ocasião, 
ao terem percebido que eram seguidos por 
agentes da repressão, Osvaldo desceu do trem 
em primeiro lugar e Paulo combinou que des-

ceria em outro ponto. 
Ao chegar em sua casa, Osvaldo foi preso 

por policiais e conduzido às dependências do 
DOI-CODl, onde passou a ser torturado. Nes
sa oportunidade, viu no chão a mesma blusa 
que Paulo usava há pouco, quando estavam 
no trem. Inúmeras iniciativas foram tomadas 
para tentar sua localização, incluindo apelos 
do Departamento de Estado dos EUA. 

Apesar de todos os esforços empreendi
dos pelos familiares, sua prisão nunca foi con
firmada e seu corpo até hoje não foi encon
trado. Sua ficha foi encontrada na gaveta dos 
arquivos secretos do DOPS/ PR que continha 
17 militantes de oposição ao regime militar 
com a anotação "falecido ". 

Seu innão, Jaime Wright, pastor presbite
riano, tomou-se um grande símbolo da luta 
pelos direitos hunlanos no Brasil, participan
do de protesto contra a morte de Vladimir 
Herzog, e também um dos respon áveis pelo 
projeto "Brasil: Nunca Mais". 

1983 1984 !1lo~ RmCrrdO Nf!L'eS e Jost Sarney 
1988 2O°ám 

IrnCIQ-2 uma 25/04 05/10 04107 . pelo 
campanha Atmenda uertrrnl/1/l Cl>IegHl EleItoral a chsputo com Promulgada /1/l'-"1 Dfparlamm/D 

pelas elelÇÕ<'S das chreras t Paulo Ma/uf pela l'tesIdrncia da RtpúbIico. Q)llStltuJçÕo de SOCIologia e 
chretas para dmotad~no 15/03 Posse do ~prtSldenl! Jost doRepúbhco CiêIlClO PoIítm da 

a PresidênCIa Congresso Sarney na presidência da Rqlúblico tm dl'jiruda pelo UFSC o MtrntJriaI 
da Repúbhca Nacional função de doença dt Tancredo Na-e5. Congresso dolDftúDs 

21/04 Morte de 7lmcredo tues. 0ci0naL ~ 
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Apoio. 
Blindado 

do Exército 
toma rua em 

São Paulo, 
perto da 

Faculdade 
MacKenzie 
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ENTENDA 
Confira abaIXO as pnnClpals 
obras para compreender este 
período da hlstóna do BraSIl 

PUaea 
" Pra Frenle Brasil (1983) 

"o Que é 100 CompinIfto1 (19911 

" (abra eeg. (2004) 

" O Ano em qu! Meui Pll§ ~ de F~ 
(lOO6) 

" A(jo Erúe AInigos (1991) 

" BDmode~ (DJ1l 

" luzu AngeIllOO6l 
" Hera*s 56 (lOO61 
" Doi5 Cómgos 11CJ991 
" Muna Fornos 110 FtIIm (191141 
" Cara ou Coroa (20121 

Li9108 

" bões ArmIda5, de EIia ~span 

" 1964: A Conqu15la do Estado. de Rene 
Armand Drelfuss 

" Britsil: de Getúbo a Castello. de Thorn.ls 
Skidmore 

" Brasil: Nunca MaIS. "orgamzado" por 
Paulo Evansto Ams e JalfTle Wnghl 

Uma ina diferente 
" CDm~te niH Tr1!VoJs, de Jacob Gorender 

" Marighell<! - O GuerrilheirO Que 
IncendKlU o Mundo. de Máno 
Magalhães 

• O fim da Dilodun Mil~r, Bernardo 
Kuonslo 

Aniversário do regime militar traz reflexões e Lembranças 
desconhecidas aos brasileiros com menos de 40 anos 

" "HIstDria lNIwRta da DbdunI e da 
Abemn· 1nIII: l!i4- 1!l5". RONIdo 
Costa Couto 

Nas últimas semanas, os meios de 
comunicação têm dedicado grande 
espaço a depoimentos e testemunhos 
sobre a época de exceção no Brasil, 
de 1964 a 1985. Militares, militantes, 
torturados e torturadores estão vindo 
a público para relatar sua versão dos 
21 anos em que a democracia brasilei
ra esteve em perigo. 

Quem tem menos de 40 anos pode 
ter dificuldade em entender o pavor 
do comunismo no Brasil nos anos 
1960. Não há dúvida que o estopim 
da crise tenha sido a renúncia do pre-

sidente Jânio Quadros, em 1961. Seu 
vice, João Goulart, causava descon
forto a setores conservadores. Para 
garantir sua posse, o Brasil viveu bre
ve momento de parlamentarismo, em 
que o primeiro-ministro eleito foi o 
mineiro Tancredo Neves. Contudo, o 
presidencialismo retomou em 1963, e 
o clima ficou ainda mais instável. 

Em 1964, setores conservadores 
protestaram com marchas anticomu
nistas, em oposição ao presidente João 
Goulart. Em 31 de março de 1964, o 
deslocamento de tropas acran1enta-

Cronologia do Regim e Militar e alguns desdobramentos 

ram o golpe. Goulart teve que deixar 
o país. Nos anos seguintes, opositores 
do regime foram presos e persegui
dos. Atos institucionaís garantiram 
provisão legal para a exceção. 

Aos poucos a normalidade demo
crática começou a ser devolvida ao 
país. A ditadura militar foi sepultada 
com a eleição (mesmo indireta) dopre
si dente Tancredo Neves, que morreu 
pouco depois de sua posse. Demorou 
mais quatro anos até a eleição direta à 
Presidência, e uma nova Constituição 
foi escrita. Um novo tempo. 

MUBicaa 

" (jl~, Chico Bwrque e 
Milton Nascimento. com 
participação de Gilberto GIl 

" O ~ado e ~ EquitibrísU, João Bosco 
e Aldir 81<!nc. gravação de rus RegIna 

" Pra Não Dizer que Não Falei 
das Flores, Geraldo Vandré 

" É Proibido Proibir. Caelano Veloso 

" 8rasi~ Cazuza 

" Que Pais É Essel. Legião Urbana 

" Mosca na Sopa, Raul SeIxas 

" Apesar de Voc~. ChICO Buarque 

" My Giri. The TemplahOns (19&4) 

25/08 RenúnCIa deJâmo Quadros 
30/08 MinIstros mlbtares dOCIa/UlIHI! 
contronos à posse de João Coulart 
02/09lnsl1tuído o SlSIema porlamen· 
tar de governo poro [lOSSlblldar a posse 
da lIlCt·presidente João Goulart 

24/01 Retorno ao 
sistema presiden
CIOhsta de gOlJl'nlO 

12/09 Reuo/Ja 

13/03 ComíCIO do Cenrrol do BrtISll ou "das rrJonnns" 
/9/03 Morcha do Famiha, com Deus. pela 

21 3 29/03 NOl .. 'Marchas" da 
J11Irll1ia, com Deus, pela Liberdade. 
cm dn.-ersas Cldodes de São Ptrulo. 
31/03 Inicia-se o mOl'unenlo 

01/04.08/06 42 'Man:Iws' do 
Famíb·o, com Deus, pela Liberdack 
em São Paulo, Minas, Rio de 
Jantiro, P1auí, Paraná e Coiás. 
02/04 João Goulart segu 

02/04 General (R</a 

e SI/oo autorwmelll'S" 
comandante en~ 
chefi do Erémto 
naCIOnal t organ1ZQ o 
"C'mnando Sltpmno 
da Re\!oluçõo". 

07/09 ~ deJoão Goulart 

de sargentos da 
Aeronáutica e da 
Marinha em Brosília. 

LIberdade em São Paulo (SPJ. espécIe de 
resposta ao ComÍCIO da cenrrol 
20/03 O chefe do Estado-MOlor do Exrmto. 
genera/ Castelo Bronco, dnrulga CIrCular reservado 
mtre seus subordinados contra João Coulart 

rrulitar em Almas Gerais com 
deslocamento de rropos romandadas 
pelo general Mourão filho. 

de Brosília pra PortoAltgre. 
De li, sairia 00 BrasiL 
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I'rtl l f'~ln< Estudantes fazem marcha contra a repressão em 19"n. pedindo o fim do Ato Institucional nO 5, entre outras medidas de exceção do regime à época 

Apuração de outro desaparecido 
João Batista Rita, nascido em Braço do Norte, foi militante no Rio Grande do Sul 

Além de investigar a prisão e morte 
em 1969 na Escola de Aprendizes de 
Marinheiros em Florianópolis do en
tão prefeito de Balneário Camboriú, 
Hlgino João Pio, a CNV (Comissão 
NaCIOnal da Verdade) tem outros dois 

caso pnoritários sob investigação de 
desaparecidos políticos catarinenses 
durante a ditadura militar. Além do 
desaparecimento do deputado Paulo 
Stuart Wright, militante da AP (Ação 
Popular), também ainda é considera
do desaparecido o rrúlitante da M3G 
(Marighella, Marx, Mao e Guevara), 
João Batista Rita. Nascido em Braço 
do Norte, João Batista mudou ain
da criança para Criciúma. Depoi de 
completar parte dos estudos, foi para 
Porto Alegre e na capital gaúcha co
meçou sua militância política. 

Até agora, a única pista sobre o 
caso de Rita é o depoimento 

relato aos jornalistas Marcelo Netto e 
Rogério Medeiros, Guerra narra que 
corpos de militantes políticos mortos 
pela ditadura militar em São Paulo e 
no Rio de Janeiro foram incinerados 
numa usina de cana de açúcar em 
Campos dos Goytacazes, no norte flu

minense, nos anos 1970 e 1980 . 
Além de relacionar o catarinense, 

o ex-policial afirma que foram levado 
à Usina Cambahyba os restos mortais 
de David Capristano, comunista histó
rico, do casal Ana Rosa Kucinski Silva 
e Wuson Silva e de outros presos polí
ticos. "Só temos essa declaração e para 
Justiça é preciso pelo menos duas pes
soas confirmando aversão". explica a 
coordenadora da Comissão Estadual 
da Verdade, Derlei de Luca. 

Segundo os dados da ficha de Rita 
na Comissão Nacional de Mortos e 

Desaparecidos Políticos, ele 

PISTA 
publicado em maio de 2012 
no lívro "Memórias de uma 
Guerra Suja", que reúne in
formações do ex-delegado 
da Polícia Civil do Espírito 
Santo Cláudio Guerra. No 

Seu nome aparece 
em um hvro 

sobre a ditadura 
pubhcado em 2012 

e Joaquim Pires Cerveira 
foram vitimas da "Opera
ção Mercúrio". A manobra 
militar antecipou, segundo 
o documento, a Operação 
Condor de 1975 e tinha por 

.\pehdo Por ser miúdo, tinha 
apelido de "Ritinha" entre amigos 

objetivo eliminar todos os banidos e 
ex-militantes que tentassem voltar ao 
Brasil. "Ambos tinham sido alvo de 
banimento, e seu desaparecimento 
era mais uma confirmação de que os 
órgãos de segurança do regime mili
tar teriam decretado a pena de morte 
para todos, dentre eles, que ousassem 
retomar clandestinamente ao Brasil. 
Foram sequestrados na Argentina em 

dezembro de 1973 e truidos pua o 
DOI-com do Rio de Janeiro, desapa
recendo a partir de 12 ou 13/0l/1974~. 
diz o texto da comissão. 

Recortes de jornais anexados ao 
processo relatam que ele · prepara
va os documentos para sua ida à Itá
lia, quando os órgãos de repressão 
do Brasil, articulados pelo capitão do 
Exército, Diniz Reis, o sequestraram. 
A ação foi desenvolvida por um grupo 
de individuos falando português que o 
colocaram à força dentro de um auto
móvel, na presença de pessoas". 

Rita participava das mobilizações 
estudantis de 1968. Por sua estatu
ra miúda, informa a comissão, tinha 
o apelido de "Ritinha". Integrado ao 
M3G, foi preso em 10 de abril de 1970, 
poucos dias depois da tentativa frus
trada de sequestro do cônsul america
no no Rio Grande do Sul. Na ocasião, 
Ritinha teria sido "muito torturado". 
Depois de viver no Chile, transferiu-se 
para a Argentina, onde se casou com 
uma chilena, Amalia Barrem, que che
gou a escrever uma carta a irmã de 
João Batista, em março de 2004. 
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Comissão aponta que pelo menos 
65 pessoas foram presas no Norte do 
Estado durante o período militar 

N
OS arquivos da Comissão da Verdade 
estadual há uma lista com pelo menos 
65 nomes de pessoas que foram presas 

durante a ditadura, algumas delas lITlediata
mente após o golpe de 1964 ou em investigações 
concluídas em 1965. Os nomes Incluem inte
grantes do Partido Comunista BrasileIrO (PCB), 
sindKalistas, )ornahstas, religIOSOS , estudantes 
e politlCos da época. Em cada cidade, algumas 
peculiaridades acompanhavam os fichamentos 
e as prisões. 

Em São Bento do Sul , onde o sindicato da 
ind ústria moveleira ganhava força, os lideres das 
entidades acabaram sendo fichados e presos. Em 
São Francisco do Sul e Araquari, os alvos foram 
grupos ligados ao trabalho de logística do Porto 
de São FranCISCO do Sul. Os presos eram levados 
principalmente para Aorianópoüs e Curiuba. 

Durante os trabalhos da Comissão no ano 
passado, os depoimentos dos prnos - que ma
taram como foi a detenção e o cotidiano dentro 
das prisões no Estado e no Paraná - passaram 
a ser documentos oficiais, que serão levados à 
Comissão Nacional da Verdade. 

PODE . I II DICI AlI O 
''''SflC A MILit A I 

_."~ __ 
MA ND A DO DE: cr u .e lo DE lEU 

__ ~_l_. __ .. ____ _ 
- ,...----_ ... _--

NO PAPEL 
Datado de 12 de revereoro de 1976, o 
mandado de CItação de réu de Júlio 
Melaido Serpa o con\lOC8 para uma 
audiênCIa em Curitiba. Em poucas linhas, o 
documento informa apenas que o militante 
comunista havia sido-Ievado preso para 
o quartel da PolIcia Militar de SC, em 
Florianópolis. Ele roi enquacndo no artigo 
43 do decreto de lei 89811.969 - tenlallva 
de recxyanizar partido polftico suspenso 
por decisio judicial, o que representaria um 
perigo à segurança nacional. 

QUEM 
FOI 
O nome da Comssão 
homenageoa Paulo SIuart 
Wnght, político catamense 
que nasceu em Hetval 
d'Oeste em 2 de JUMo de 
1933. Cassado pelo Ato 
InsblUcional Número Cinco 
(AI-5), foi preso em São 
Paulo na primeira semana 
de setembro de 1973, data 
a par1Jr da qual não se 
teve maJS notíaas de seu 
paradelfO. 

SÉRIE 
DE AN 
A partI! de hoje, "A Notioa" 
apresenta uma séne de 
reportagens especiais 
sobre os 50 anos do 
golpe rniitat. Alé a edição 
do fim de semana de 5 
e 6 de abril, o jornal vai 
mostrar as histónas de 
vfllmas da ditadura em 
JOInVllle, como a cidade 
vIVeu os momentos 
que anlecederam e 
os pnmeiros dias do 
golpe, além de expor as 
op1niões de espeaabstas 
e estudiosos sobre 
as consequências 
desle período para o 
Pais. Na internei, uma 
página espeaaJ trará 
detalles óa apuração 
e um documentário 
com depoimentos de 
joirMlenses que klram 
perseguidos durante o 
regime ni1Iar. 
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CICATRIZES 
Júlio Serpa permaneceu por 

mais de um ano preso em 
Florianópolis e Curitiba 

"O MUNDO 
MUDOU" 

Com problemas de saúde e se 
movendo com a ajuda de uma cadei
ra de rodas, Júlio Serpa não deve ir 
hoje à noile na Câmara de Vereado
res . Aos 66 anos, pai de cinco filhas 
e dez nelOS, ele diz não se arrepen
der da lUla que Iravou enlre os anos 
1960 e 1970. 

Ao lodo, ele permaneceu por mais 
de um ano preso em Florianópolis e 
Curitiba. Chegou a ficar 15 ruas inco
munjcáveJ, sem que sua farnflia sou
besse onde ele eSlava. 

- Minha mulher eslava grávida de 
nossa quarta filha quando fui preso. 
Ela nasceu em m:tio e eu só saí da pri
são em outubro - lembra. Na época, 
Serpa era mecânico aJustador e mora
va na rua Botafogo, no b:tirro ltawn. 

Mais de uma vez, a família e os 
am.igos mobilizaram vereadores e ad
vogados da cidade que eram simpati
zantes da causa para encontrá-lo. 

Hoje, Serpa acompanha a politica 
à distância. Mas considera que "a guri 
zada". como ele chama os mais jovens. 
devem buscar Ideais pelos quais lutar. 

- O mundo mudou. Hoje a políti
ca r muito rufe...,nte daquela rpoca. ~ 
uma pena que, 50 anos depois, ainda 
não podemos comemorar wna demo
cracia plena, com educação e saúde 
para todos - afirma. 

-REVOLUÇAO 
OU GOLPE? 

Durante as últimas décadas, o golpe 
civil militar de 1964 foi tratado, inclu
sive nas escolas, como a revolução que 
impedju a tomada do poder pelos co
mWlistas no País. Hoje há wn consenso 
entre historiadores de que foi mesmo 
wn golpe político militar ]jderado pelas 
Forças Armadas, mas com amplo apoio 
de instituições - como a OAB, a ABI, a 
Igreja Católica - e parte da sociedade 
civil, inclusive a imprensa. Os milita
res encontraram na imIDência de wna 
tomada de poder pelos comWlistas no 
País o motivo para destituH do poder o 
presidente João Goulart. 

+ 1JOa maos na ~gila 6 

• 

UM EMPkEEHDIMEHTO 
COMPLETO COM MAIS 

. DE lO OPÇÕES DE LAZEJI 

CAI A 
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Versão de suicídio descartada 
CNV deve confirmar que ex-prefeito de Balneário Camboriú não se matou 

A CNV (Comissão Nacional da Ver
dade) vai divulgar nos próximos dias o 
laudo da perícia feita sobre a morte de 
Iligino João Pio, primeiro prefeito de 
Balneário Camboriú e eleito pelo PSD 
em 1965 quando o novo município foi 
desmembrado de Camboriú. Segundo 
a coordenadora da Comissão Estadual 
da Verdade em Santa Catarina, Der
lei de Luca, o laudo deve confirmar 
que a versão de suicídio foi fOljada. 
De acordo com a Comissão Especial 
sobre Mortos e Desaparecidos Políti
cos, da Secretaria Nacional de Direi
tos Humanos, em fevereiro de 1969, 
na Quarta-Feira de Cinzas, Pio e ou
tros funcionários da Prefeitura foram 
presos por agentes da Polícia Federal 
e conduzidos para a Escola de Apren
dizes de Marinheiros, em F1orianópo
lis. Após prestarem depoimento, diz 
o processo da comissão, todos foram 
soltos, e;'(ceto Pio. No dia 3 de março, 
a família foi notificada de sua morte 
por suicídio causado por enforcamen
to dentro da unidade militar. 

.. orreu em consequência da tor
tura. Não imagino que queriam matá
lo, mas foi o que aconteceu. Os peritos 
da CNV já examinaram as fotos e não 
têm dúvida. Ele foi colocado no chu
veiro com corda no pescoço, mas cano 
não resistiria o peso dele de 80 quilos. 
Ele foi colocado ali depois de morto só 
para o registro da foto, uma tentativa 
de mostrar um suicídio assim como 
no caso Herz.og, seis anos antes", afir
ma Derlei de Luca ao comparar com a 
farsa recentemente confinnada. Esse 
é, segundo a coordenadora da Comis
são Estadual da Verdade, o único caso 
de morte provocada repressão duran
te a ditadura em Santa Catarina que se 
tem notícia até hoje. "Foi uma simu-

lação, uma historinha que tentaram 
contar", completa Derlei. 

Para a ex-militante da Ação Popu
lar, a abertura do caso foi conseguida 
após a insistência do Coletivo Cata
rinense Memória, Verdade e Justiça, 
que também apura e ajuda a CNV a 
esclarecer outros casos de mortos e 
desaparecidos políticos. Após o golpe 
de 1964, o então prefeito recebeu pres
sões dos adversários por ser amigo do 
presidente deposto João Goulart. 

Segundo o perito Pedro Luiz Lemos 
Cunha, contratado pela CNV, o laudo 
definitivo, que também será assinado 
pelos colegas Saulo Castro Martins e 
Roberto Niella, deve ser divulgado até 
o dia 15 de abril. Ele não quis adiantar 
as conclusões finais do estudo, mas se
gundo Cunha, o "caso Herzog imita o 
caso de Higino" já que aconteceu seis 
anos antes. O perito também confir
mou ao Notícias do Dia que esteve na 
Escola de Aprendizes e Marinheiros, 
em janeiro deste ano. 

No processo aberto na Comissão 
de ortos e Desaparecid P ' ti 
o laudo necroscópico de Higino Pio, 
assinado por José Caldeira Ferreira 
Bastos e Leo Meyer Coutinho, indica
va morte por asfixia e enforcamento, 
"registrando não haver equimoses ou 
escoriações no corpo." Mas já apare
ceram os primeiros indicios de que o 
suicídio foi forjado. "O laudo de perí
cia de local mostra que o corpo fora 
encontrado, trancado à cilave, dentro 
do banheiro, em posição de suspensão 
incompleta, com o rosto encostado à 
parede, tendo ao pescoço uma toalha. 
O exame das fotos, no entanto, mos
tra que a posição de suspensão incom
pleta é invisivel do · ângulo tomado. 
Pelo contrário, o prefeito Higino, um 

Cronologia do Regime Militar e alguns desdobramentos -. 
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Eleito. 
Higino Pio 

foi o primeiro 
prefeito da 
cidade, que 
se emanci
para pouco 

antes 

homem de grande porte, tem os pés 
completamente apoiados ao cilão·, diz 
a biografia de Pio no site da Secretaria 
Nacional de Direitos Humanos. 

A morte de Higino Pio aconteceu 
já sob a vigência do Ato Institucíonal 
nO 5, o AI-S, que definiu o momento 
mais duro do regime. Em seu voto na 
comissão, o relator do caso Higino 
afirmou que, "os adversários políticos 
apelaram para a legislação excepcio
nal baixada pelo AI-S, submetendo- o 
à Comissão Geral de Investigações". 
Ele concluiu pelo deferinJento do pe
dido de abertura do caso em função 

da morte na prisão por causas não na
turais. "Parecendo evidente, pelo exa
me das fotos ali contidas, que a cena 
de suicídio fora forjada, buscaram-se 
novas infonnações acerca da prisão·, 
afirma o texto da Secretaria Nacional 
de Direitos Humanos. 

Os documento da época, segundo 
o mesmo processo, revelaram que os 
adversários políticos do prefeito pedi
ram aplicação do AI-S, sob acusação 
de enriquecimento ilícito. "A tentativa 
foi infrutífera, pois Higino, segundo os 
depoimentos, era cidadão honesto·, 
explica o texto sobre o ex-prefeito. 

1967 
24/01 ProllUJlgada a nouo 
Constituição do Brasil 

1968 
28/03 O estudante Edson Luís de lima Souto é 
morto chuante conf/itD com a PM no restaurante 
Colabouça, no Rio de Janeiro (RJ). 

0t/04 1móneras passeatas 
estudantis imJmpem em 

12/10 Prisão de estudantes em Ibiúna (SP) durante 
congresso da UNE. São presas mais de i'OO pessoas. entre 
das as principais lideranças da rnouimmto estu<bntiI: 

U/03 O gene",1 Castelo Branco edita 
nouo Lei de Segurança Nacional. 
15103 O general Costa 
e Si/ua é empossMo na 
Presidência da Repúblico. 

29/03 MardIa de 50 mil pessoas repudia o 
assassU1ato de Edson Luis de lima Souto. 
30/03 O ministro da Justiça, Gama e Silua, deternuna 
a rep.-.ssiio das ~tas estudantis. 

uárias capitais brasileiras. 
04/06 Sessenta e oito cidades são 
dtclaradas áreas de segurança 
naclOlllll e, por isso, seus t1eiJores 
ficam unpedidos de esroIMr pelo 
voto threto, os respedll!OS prefritos. 

Luís 1I-auassas (presidtnJ2 eItitol VbJimir J\JImeiro, José 
Di=u, FronkJin Martins e.hmt Marc \.m ~ 11ft! 
1J/12A1o 1nstitucional N. 5 tDrna f"'1""MS os podms 
dJscric~ qut! atn"bui ao p-esident! da Repúb&:o. 
O Congresso NociIJfIa1 é posto em re=so. 
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Derlei de Luca 
reIembra i 

miliUndi 
estudintil. i 
prisio e as 
seu6es de 
torturJ 
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A nlcsma Blumcnau que concedera o título de cidadão honorário a Joã ulart 
colaborou para derrubá-l do poder e reuniu unla n1ultidão em audaçã a 

Castelo Branco (ao centro), o nlilitar que o sucedeu. Para hi t riadore , ainda há 
muito a esclarecer sobre as repercussões da revolução na r gião. P GI .\S 10 \ -
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João Goulart, presidente deposto por autoridade militare há 50 ano 
ganhou maioria de votos na eleição de 1960 na cidade e tinha título de Cidadão 
Blumenauense. Após o golpe que fez o chefe de Estado deixar a sede do governo 

federal em 1º de abril de 1964, a homenagem foi retirada e Blumenau viveu 
anos de forte crescimento econômico e apoio ao regime militar 
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Poucos rnaa. .,... da 98f 

Bmp"""r'n o .:tino p!1ISidente 
00 ragime miIar, João Baptista 
F9JI!iI8do faz rápida visita a 
BIumenau. ManIém oonIato com 
drigenles da Arena. autoridades 
sincicais e empras~. 

1b 

o leiteiro pl8Sidente militar a visitar Blumenau é 
encontra a população no pátio da 

Janeiro 

Paulo Apóstolo e em seu lisrurso 
anuncia ~~ ....... ~ Sf9Jinte a conclusão da Barragem 

DapoiI da 2D ... di jpa'lO lIIIIIr 0 ...... _ 

"*Ipeo,+ . tz" pela alllIIIII6.b ..... ......, 
pop&iIr por , 1;1Iei jllllillrdlil-an o ...,.. ... 
on..II. Em)lnllroD.1t85 ocaMglo""'" Norte, em lbirama. que "se Deus 

quiser, Blumenau não terá rTléIIisãirt:hI!fllj~ ___ --j' alageT.u ........ ojli. ato; 1 __ eM •• op".· eo .... n-. a _lIaIodlldl111114. 

A dificuldade de buscar informações 

há muita coisa que fi cou à sombra 
da ditadura. Trazer e ses relatos à 

é o desafio da Comissão Nacional da Ver
trabalha em todo o país para revelar 

~ol'lçõe5 de Direitos Humanos durante o 
nn ~ os milirarrs estiveram no po-

Em Santa Catarina a comissao é vinculada 
'" ~c~laria de Estado da Casa Civil e está em 
atividade desde março do ano passado. 

Chegar até as informações é uma tarefa 
árdua . Segundo a professora e coordenado
ra do Coletivo Catarinense pela Memória , 
Verdade e Justiça, Derlei Catarina de Luca, o 
traba lho é lento, pr incipalmente pela fal ta de 
colaboração das Forças Armadas. 

- Eles poderiam facilitar, m as apenas 
uns poucos se dispuseram a falar até agora. 
Ainda não nos deram acesso a05 arquivos, 
principalmente o Cenimar (Centro de Infor
mações da Marinha) , que dirigia a rep res
são em San ta Catarina. 

Apesar da dificuldade, alguns dados já fo 
ram liberados . Em todo o Estado foram cerca 
de 580 prisões, sete assassinatos e três desa
pareCImentos. No Vale do /tajaí pelo menos 
46 pessoas foram presas, sendo 27 em Itajaí e 
19 em Blumenau. A maioria dos det idos nas 
duas cIdades tinha ligação com sindicatos. 

Para ajudar a elucidar os casos da re
gIão foi firmada uma parcerIa com a Furb, 
sob a lide rança do professo r Ni ldo Inácio. 
Uma audiência pública já foi realizada na 
unIvers idade. 

- Seguimos trabalhando para encon trar 
as pessoas. Temos relatos que até um relo 
joeIro de Blumenau foi preso, chamado de 
Erwln Lueschner. O engenheiro e Superinten
dente da Ferrovia Blumenau também estava 
en tre os detidos. Ele se chamava Saul Buchel
le ou Bueschner, não conseguimos identificar 
a grafia correta do sobrenome - diz Derlei . 

O objetivo é encontrar ex-presos ou fami 
liares e pede que se alguém conhece ou tem 
notícias, que ent re em contato com a comis
são pelo e-mail coletivomvj@hotmail.com. 

CASOS 

Reportagem especial do Santa relembrou. em 2012, 
casos irMIstigados pela Comissão ela \IercIade no Vale: 

HIGINO JOAO PIO 
Ex-prefeito de Balneário Camboriú, !oi preso por ser amigo 
do ex-presidente João Goulart, que costumava visitar 
a cidade calarinense. Higino foi morto em 3 de março 
de 1969, em Florianópolis. Só em 1997 é que o Eslado 
reconheceu que ele foi vítima da ditadura. 

~o [T 

Dois peritos foram nomeados para o caso. A hipótese de 
suicídio foi descartada. O que precisa ser descoberto é 
quem matou Pio: a Polícia Federal, que o prendeu, ou o 
Centro de Informações da Marinha (Cenimar), onde ele 
eslava sob custódia. 

ALCE RI GOMES DA SILVA 
Foi baleada em casa, no bairro Tatuapé, em São Paulo. 
Segundo o laudo, foi atingida por quatro tiros após ter 
o local invadido em março de 1970. O corpo nunca foi 
entregue à famnia. A irmã, Clélia, mora em Blumenau. 

A Comissão NaCional da Verdade vai ouvir Clélia, que 
também fOI torturada, mas em data dfferente. 

flE ERICO EDUARDO MAYR 
Natural de Timbó, foi baleado e levado para o Doi-Godi, 
em São Paulo, em fevereiro de 1972. Mesmo ferido, 
acabou torturado até a morte e enterrado como indigente. 
A ossada foi identificada e entregue à famnia em 1992. 

Sem novidades. Para Dertei Calarina de Luca, Blumenau 
precisa conhecer a história dele, especialmente nas 
escolas. Frederico era bisneto de Fritz Müller e neto do 
médico Eduard Mayr, criador do Hospital de Rio do Sul. 

~ ) 
10~ 

CIDADES COM MAJOR 
NÚMERO DE PRESOS 

99 
Cnciúmae .- casbonílera 91 

Imbituba 34 

32 
Lages 32 
ltajaí 27 

Chapecó 23 
Laguna 23 

São Francisco do Sul 22 

Joaçaba 17 

Tubarão 14 

Araranguá 12 

Caxarrbu do Sul 11 

Dionísio Cetqueira 10 

Xanxeré 10 

_ 0.0..'-"'''' L.ao 
RnIl~~.~ 

...,..,. s.c.... dI ...u.ep • CIdIdnI 

• 
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RUGO 

A ditadura da maioria 

GONÇAl.VES. "",OW di c:ifnciIIS $t)

oe e,..., dllIbso/iI 
• 'ociaoI:98 
~.CIIIIII 

A civilização ocidental se constitui a partir de 
aa>ntecime:ntos que são pertinentes dr serem 
analisados, tendo em vista as características de 

nossos dias. Exemplo desta trajdória é a importânôa 
que atnbuúnos l democracia. A modernidade 
esIlIbda::ru uma perspectiva utópica sobre a ideia de 

democracia oomo um mecanismo de resolução 
dos problemas soàais. Mas senI que sabemos, 
rulmentc, o que é a democracia? 

Desdeosgngosantigos,sob 
determinados aspectos, a democracia 

pode ser considerada a ditadura da 
maioria sob~ a minoria. Nio fuItam 
emnplos de equfvocus resultantes de 
práticas democr.lticas, manikstadas 
em açôcs impensadas r politicamente 
manipuladas. Um dos primeiros e 
a>ntundentes casos se apresenta axn 

Sabemos, 
r 8, 

oqu é 
democracia? 

a morte de Sócrates (399 a.c.),condmado pelos 
ôdadãos por ter profanado os deuses de Atenas, sua 
cidade. Outro emnplo que a história nos mostra 
é a auàficação de Cristo, condenado l morte em 
assemblóa judaica. Muitos outros emnpIos se 
apresentam em situações semelhantes, em que uma 
massa desprovida de rompremsão e entendimento, 
alheia à narssidade de debate, decide os rumos da 
soàedade sem quaisquer critérios amIltiros. 

Sob tais pressupostos, novamente nos deparamos 
com o episódio ocorrido na assembleia estadual 

A "dita branda" 

T ivr a oportunidade de assistir a uma 
manifestação no Centro de São Paulo 
em 2009 contra a Folha de S. Paulo, 

depois que o jornal anunciou que a ditadura no 
Brasil havia sido branda. No meio do protesto, 

artistas, estudantes, a -presOs polfticos e 
familiares de desaparecidos se pronunciaram 
e denunciaram os mortos e os torturados 
pela ditadura. Os apologistas de plantão, que 

afirmam que o povo assistiu à 

os requin~ de audcIacIe peb CjlllÍlJIIIIInm OI 
presos poUticos nas mias doe 'mDàts, 

Nesta aanana que passou, o aJdIIMl ftbIIIIdo 
Paulo MapIhles, a-agente do CadnI de 
lnformaç~ do Exército, em depAiq na. 
l Comissão da Verdade, matou &ir1II' . 
seu aux1\io no ocu!tamento do aJrpo di :.:. 
deputado Rubens Pain. Afirmou ~daeava 
a pensar ~ lUa fundia, .... 1IIo wleãaia . 

ascensão da ditadura de braços ... 1 ____ ...... arrependido. ... 'IIIe OI e 
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P çosemjul 

ANO 9 2512 1$1,50 
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L minar. Decisão é adiada 
até que habeas corpus tenha 
sentença definitiva do STF 

Defesa dodeplllldl .... tIaI ..... "..,.., lMIJll.4-
questioM 

Lembranças e protestos 
Manifestações pelo Brasil marcaram os 50 anos do golpe militar 

nesta terça-feira. Na Câmara dos Deputados, em Brasília, houve tu
multo quando uma faixa foi aberta em defesa dos militares. 

Perso~m. 
Carlos Adauto 

Vieira foi 
preso três 

vezes em 1964, 
em Joinville. 

P gmas 12 e 13 
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CONFIJI'I'O DF 
Inquérito investiga 
confusão no camp 
PF vai apurar se foram cometidos crimes na ação dentro da universidade 

A Polícia Federal (PF) abriu 
inquérito para apurar se ocor
reram atos ilícitos durante o tu
multo ocorrido na UFSC na se
mana passada. O resultado deve 
sair até o dia 28. 

D e acordo com o superintendente 
da PF em Santa Catanna, Clyton 

EustáqUiO Xavier, serão investigadas 
as ocorrências de crimes como dano 
ao patrunôruo. resIStência à prisão. in
atação à vlOlênaa. desacato e até furto 
- um carregador de pIstola e cartei
ras funclOnals. com documentos de 
dOIS polici3.1s. teriam sido levados da 
viatura tombada pelos universitários. 
O inquérito também vai investigar 
se houve excesso no uso da força por 
parte da polícia e os possíveis erros 
das forças de segurança. 

Segundo Xavier. o trabalho de apu-

ração leva em conta perícias. portan
to. o prazo de conclusão do inqutrito 
pode ser prorrogado. Além disso, o 
Ministério Público pediu à PF para 
que investigue o conflito com base na 
Lei de Segurança Nacional. Os artigos 
citados pelo MP são tentar impedir o 
üvre exercício dos poderes da União, 
depredar por inconformismo político, 
fazer propaganda de processos violen
tos para alteração da ordem política 
ou social e incitar à subversão da or
dem política ou social. 

Reltorli não foi 
cOilJldi, diz PF 

A reitora da UF5C, Rosdane Neckd, 
será chamada para uma conversa in
formai pela PF, afirma Xavier. Ele ne
gou que ela tenha sido coagida a aceitar 
a investigação contra o tráfico dentro 

do campus de fklrianópolis. 
- A PF foi procurada ptla UFSC 

para que se apurasse chat cImdDàu: 
uma sobre tráfico de drogas e outra 
que está sob sigilo de Justiça - disae. 

Quando ocorreu o conflito enlft a 
polícia e os univmitários, no dia 25 de 
março. o superintendente estava em 
Brasília e autorizou as ações tomadas 
pelo superintendente interino Paulo 
César Barcelos Cassiano. Para Xavier, a 
PF agiu dentro da 1eg;a1idade. 

Pela assessoria de imprensa, Ro e
lane reiterou o que havia dito durante 
assembleia com estudantes e afirmou 
que foi intiplada pda po~cia fede
ral e compareceu à Supenntend~n
cia acompanhada do procurador da 
UFSC. Lá, foi orientada a autorizar a 
investigação dentro do campus. Nes
ta semana, Rosdane vai marcar uma 
reunião com o responsáw:l pda PF/SC. 

Estudantes percolTem Centto em protesto 
Seguindo as manifestações contrá

rias aos eventos ocorridos no campus 
da UFSC na semana passada, dezenas 
de estudantes fizeram um protesto 
paáfico em frente à Superintenrlmcia 
da Polícia Federal, no bairro AgronO
mica, perto das 16h30min de ontem. 
O manifesto não durou mais que meia 
hora em frente ao prédio na Avenida 
Beira-Mar Norte e seguiu para o Cen
tro de Florianópolis, juntando-se à 
manifestação que lembrou 05 50 an05 
da ditadura. 

Membros de movimentos sociais 
ligados aos trabalhadores e estudan
tes circularam em frente a prtdios 
da Capital que foram emblemáticos 
durante o regime. Com gritos de "Di
tadura nunca mais". cerca de cem 
pessoas protestaram em frente ao l0-
cal onde ficava a livraria Anita Gari
baldi, na Praça xv. que teve os livros 
incendiados em 1964. Outros pon
tos no caminho do protesto foram o 

_ 1.1: • .J __ -...:_ r __ ...... ,_'-_ 

cio do GoYmIo do Esbdo - e a cha
mada Esquina Demomtica, na Rua 
Fdipe Schmidt 

ft~ An "",I'Wim"'-tt\ 6 .. 

a-prisiooeiroe p'''. ' ...... de 
pt I,r" .. da eod Lia 
litama pelos Dààaa a 
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OTlc/AS DO DIA 9 
FLORIANÓPOLIS, QUAlTA-fEIItA, 2 DE ABRIL DE:IO~ I 

;aminhada lembra 
lpe militar. Centenas de pessoas fizeram passeata em memória das vitimas 

CIANODIOGO 
lo@noticiasdodia.com.br 
ND_OnHn. 

) mês em que completam 50 
:lo golpe militar no Brasil, o 
10 catarinense de Memória, 
de e Justiça realiwu ontem 
orianópolis uma caminhada 
elembrar a data. Centenas de 
l.S uniram-se à manifestação, 
ercorreu as principais ruas 
ntro da Capital. 
ste ato é para relembrar que 
l.S morreram na ditadura. 
ovo não pode ser civilizado 
onhecer sua história. Preci
I construir uma sociedade 
iolência, por isso relembrar. 
lbrar é educar. Nasci duran
ttadura militar, mas comecei 
tar na universidade, quando 
IDtes e professores foram 
;, então reconheci o momen
I que passivamos·, relatou 
.gela de Souza, da Comissão 
rdade da OAB e presa politi
Novembrada, em 1979. 

De acordo com a Secretaria 
de Justiça e Cidadania do Estado, 
dez pessoas morreram em conse
quência da repressão da ditadura 
em Santa Catarina. Outros foram 
presos e possivelmente torturados. 
"Criamos o coletivo no Estado, 
porque sentimos a necessidade de 
colocar para a sociedade a impor
tância de conhecer sua história", 
afirmou Rosângela. 

A caminhada chegou a parar o 
trânsito em diversas ruas do Cen
tro, e terminou na chamada Es
quina Democrática, passando pelo 
local onde havia a livraria Anita 
Garibaldi, atacada e queimada no 
dia 3 de abril de 1964. 

A manifestação contou tam
bém com a presença de estudan
tes. "A UCE lutou durante os anos 
de chumbo para que hoje pudés
semos fazer manifestações , disse 
Yury Becker, presidente da UCE 
(União Catarinense de Estudan
tes). Universitários da UFSC se 
uniram à manifestação, protestan
do contra a Policia Militar. 

MMtN. 
Mil'lifesUntH 
O(uparam~s 

do Centro de 
FIoNnópolis 
eliztram 
aprtsenta~ões 
culturais 

Protesto e tumulto durante sessão solene na Câmara dos Deputados 
Um protesto feito por deputados 

e convidados no plenário da 
Câmara dos Deputados, em Brasília, 
encerrou a sessão solene realiuda 
ontem para lembrar os 50 anos do 
golpe da ditadUTil militar. Quando 

o deputado Jair BoIsonaro (PP"\uL 
defensor dos militares, subiu à 
tribuna para discursar, os militantes 
e deputados ficaram de costas 
para ele. O presidente da Mesa, 
Amir Lando, encerrou a sessão. 

one l.!mrdo, ligada à 
Associa~ das es de MiliWe:s 
teve o QItlz arranciIdo das mãos 
pela iS5eSSO(a de 001 dep rIj!do 

As duas mulhert5 se acpdiram e 
foram ~ em pIená • 
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Estudantes percorrem Centro em protesto 
Seguindo as manifestações contrá

rias aos eventos ocorridos no campus 
da UFSC na semana passada. dewlas 
de estudantes fizeram um protesto 
padfico em frente à Superint~ncia 
da Pollàa Federal. no bairro AgronÔ
mica, perto das 16h30min de ontem. 
O manifesto não durou mais que meia 
hora em frente ao pr~o na Avenida 
Beira-Mar Norte e seguiu para o Cen
tro de Florianópolis. juntando-se à 
manifestação que lembrou os 50 anos 
da ditadura. 

Membros de movimentos sociais 
ligados aos trabalhadores e estudan
teJ circu1aram em frente a pr~dios 
da Capital que foram emblemáticos 
durante o regime. Com gritos de "Di
tadura nunca maii', cerca de cem 
pessoas protestaram em frente ao l0-
cal onde ficava a livraria AMa Gari
baldi, na Praça xv. que teve oalivros 
incendiados em 1964. Outros pon
tos no caminho do protesto foram o 
pr~ do antigo Centro de Infonna
ções da Marinha (Cenimar) - base 
da repressão em Santa Catarina -, o 
Museu Cruz e Souza - antigo palá-

ào do Governo do Estado - e a cha
mada Esquina Democrática, na Rua 
Felipe Sdunidt-

A organização do movimento fi
cou a cargo do Coletivo Catarinenx 
Memória, Verdade, Justiça, grupo 
fundado em 2011 por familiareJ e 

ex-priaioneiros políticos, aMm de ~ 
present.anteJ da soàedade àvil e mi
litantes pelos Direitos Humanos. Pre
sa Irb vezn em dois anos,trm 1968 
e 1969, quando era uma estudante 
de 20 anos, Derlei Catarina de Luca 
mostrou« emocionada com a lÇIo. 
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B~ 31 de aarço de 
1964. os milltarea loi
daram o le Ide e às- .· 
sumiJ:am o pócl;er ~ dia 
seguinte, deiXa~ ~ 
ano. depois. - 0Ir -.aos '. 
de chambo da, b1s1ória 
. braIIIdn. marcadoII pc)!' 
peneguiç6es políticas e 
repressio. Em Lages, o 
golpe teve reflexos com 
.. prisão de pesaoas qua
trodias .... 

O 20 Batal,,~ ~odovi
mOI (Jo em 
1 -_: ·~IItà\ .. ,~u 
~ia.\~~ mem-
bros ~ade, que 
forant'd.e'ddos para ave-

~ . 

. tb. ~do que ele es
tava p(eSO. A denúncia di
zia que Rath era membro 
do Clube dos Onze, grupo 
civil liderado por Leonel 
Brizola. 

. O livreiro nunca parti
çipou do grupo e sempre 
/Wresentou posição poU
tica. neutra. Na denuncia 
constava que João Rath 
mantinha livros subversi
vos e armas no porão de 
casa. Porém, a residência 
nem porão tinha . 

• UDlEZI A suspeita re
caiu sobre o clube de xa
~z mantido por ele. O 
clube fuocionava fora do 
hor4rio éomerdal na li- . 
vraria. Nos encontros não 
se falava em polftica. 

"Quemjoga xadrez sabe 
.qUe quase não se conver
sa, porque tira a concen
tração. Eles chegavam, se 
cumplÍQle.otavam, brin
cavam ~ eles e come
çavam' a jogar", lembra 
Guiomar. . 

Mas isso não impediu 
que as suspeitas l!'CJ!{ssem 
sobre Ralh. Porém, ele 
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Ibado t domingo 29 e 30 de mar~o de 2014 CORREIO LAGE NU 

o livreiro João Roth e a filha Guiomor. Ele foi preso sem motivo. como membro do Clube dos Onze 

não aceitou a prisão de ma
drugad e nem permitiu ser 
levado a nOite ao Batalhão. 

Bu cou na livraria uma 
Constituição e, pela janela, 
mostrou que a prisão era 
ilegal. "Ele disse aos milita
res: 'primeiro você rasga a 
Constituição e daí me leva. 
Você vai estar passando por 
cima da Lei Magna do pais", 
lembra a filha , que tinha 11 
anos na época. 

O mihtares cederam e 
Rath fOi levado ao Batalhão 
pela manhã. 

• SIL!Noo l Quando chegou 
ao 2 Bata lhão Rodovlá-

rio, Rath se encontrou com 
pessoas conhecidas, tam
bém detidas. Os presos não 
podiam conversar entre si 
, para passar o tempo, os 

amigos improvisaram um 
tabuleiro de xadrez. 

João Rath foi ouvido e 
liberado, sem responder a 
processo. Mas o episódio 
lhe rendeu a demissão do 
cargo público no Serviço de 
Expansão do Trigo, trabalho 
paralelo ao da livraria 

Anos depois recebeu uma 
pequena indenização. "Foi 
irrisóno. Ele poderia estar 
aposentado como funcio 
nário público hoje", lembra 

GUlomar. 
Ao se recordar do epIsó

dio, a filha diz que sentia 
medo, pois não sabia quan
to tempo o pai ficaria atrás 
das grades . "Mas eu estava 
muito tranqUlla, porque que 
meu pai não devia nada." 

Primeiro você 
rasga a Con titui

ção e daí me leva. Você 
vai estar passando por 
cima da Lei Magna do 
país". 

JoAo RATH , ao ser pre..so IOJusramente 
pós o Golpe Mllllor de 64 
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I ... ·Família Caon ,enfrentou perseguição 
1 polític~ durante o regime mililtar 

Na madrugada de 4 de 
abril de 1964, o diretor do 
Jornal de Lages, Edhio Nery 
Caon, foi denunciado e pre-: 
so sob a acusação de crime 
de imprensa. O seu filho, 
Edézio Caon, relata que o 
pai foi levado porque autori
zou a publicação de artigos 
contra o golpe militar em 
seujQmal. 

Na mesma leva foram pa
ra averiguação o vereador 
Arivaldo Caon, o livreiro 

J. João Rath 'e outras 22 pes
I soas. 'Do grupo, 11 pessoas 

I 
foram processadas por en-

, volvimento com o Clube dos 
~ Onze, duas por crime de im

prensa e as demais dispen- , 
sadas. Todos foram levados I 

f para o 2° 8atalhão RodoViá-
rio de Lages. Os IX Oi:::t:s8ados 

• , foram encaminhados para ~ 
sede do comando da PoUcia • 

Militar em Florianópolis, 
, EdéZio lembra que era ga

rotD quando a prisãO aconte
ceu. "Na,época, quem cuidou 
dos casos dos lageanos Pr:e
sos foi o advogado Ojalma 
Garbelotto e meu tio Galvão 
Caon". Ojalma Garbelotto 
acabou sendo morto em seu 
carro quando parou em um 
semáforo em Curitiba. 

As denúncias vinham de 
pessoas conhecidas. "Havia 
denúncias graciosas, pes
soas que denunciavam por 
por puro puxa-saquismó", 
diz Edézio. Das prisões ar
biirárias, os presos políticos 
foram inocentados. . 

Anos depois, com a Lei 
'Estadual da Ànistia, o Esta.
d~ tie Santa éatarina, teve 
que pagar indenização por 
ter se envolv,J:lO' J1àB prISões; 
~ ~ "-01 o eSCllV&O para re-

gistrar os depoimentos dos 
presos em Lages. Edézio, o 
filho, atuou como advoga
do noS processos dos presos 
e familiares que receberam 
indenização ' de R$ 5 mil a 
lU 15 mil. SegÚndo ele, não 
houve truculência ou tortura 
com os presos Iageanos. 

"Eu desconheçO, 'como 
advogado, de preso ou de fa
milia de preso, qualquer ato 
que tenha sido desenvolvido 
com os lageanos, ao nfvel de 
tortura, de segregação, além 
da segregação polftica, por 
pensaménto", completa. 

[ +]JonlaI de Lages 
tinha linha edit0-

rial política contrúia a 
militai'es e'foi fechado 
.após o golPe de 1964 
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~putado Evll,b/o Caon era o Ifder da oposlçoo no Estado 

"Editado 
do Ato 

Inrtltudonal 
NeSe 

decntadoo 
recusado 
Congresso 

odonal'uo 
amanchfte 

do Correio 
Lagtemono 

dia 1Sde 
deumbrode 

1968 

ACERVO: UDESC - FAED - IDCH



Discursos levam Evilásio à prisão 
A família Caon voltou 

a enfrentar a ditadura em 
1969, após o decreto do Ato 
Institucional s. O deputado 
estadual Evilásio Caon teve 
o seu mandato cassado por 
pertencer ao PTB e ser o re
presentante da oposição na 
Assembleia Legislativa. 

Falecido aos 70 anos, em 
1997, seu filho, Leoberto 
Caon, lembra que o pai vi-

via com medo, temia pela 
segurança da família e do 
julgamento realizado na 
Justiça Militar em Curinba, 
sob a acusação de atentado 
contra a segurança nacional 
~Não tinha justificativa 

para condenação. Mas ele 
era oposição, fazia contun
dentes discursos contra o re
gime. A família Caon sempre 
tratou o regime como um 

epis6dio negro, autoritário 
na história do Brasil , diz.. 

Evilásio foi absolvido na 
Justiça Militar por cinco 
votos a um, mas cicatrizes 
resistem ao tempo. "Ficou 
a marca amarga para nós, 
daquela baxbaridade. aque
la estupidez que foi o julga
mento dele em Curin"ba.. A 
gente sabia que ele seria pre
so, condenado, foi tellfvt:l..-
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Juarez lembra do 
risco de ser oposição 

Em 1° de abril de 1964, 
o advogado Juarez Fur
tado, aos 26 no, tinha 
acabado o curso de Direi
to em Curitiba. Ás 6 da 
manhã embarcou num 
ônibus para Lages, onde 
pretendia se estabelecer. 

Ainda não sabia do gol
pe militar e, na viagem, 
estranhou as paradas que 
o ônibus fez por ordem do 
Exército para vistorias no 
veículo. "Nas primeiras ve
zes não entendi o porquê. 
Perto de Lages tomamos 
conhecimento do que acon
tecia Além de soldados 

rmados até os dentes se 
viam os tanques nas ruas." 

O ex-deputado lembra 
que em Lages estava refle
tido o clima de apreensão 
do pais. Filho de Dorvali
no Funado, que penencia 
às hastes da Arena, Juarez 
entrou para a vida política 
em 1966, como vereador 
pelo MDB. "Tive medo 
de ser preso, cassado ou 

Juarez: rtqutrlmtnto da CPf 

até exilado. Fiz muitos pro
nunciamentos neste senti
do. Como advogado acabei 
movendo ações contra o 2° 
Batalhão Rodoviário com 
ganho de causa. Felizmente 
nada me aconteceu", lembra. 

Em 1973, Furtado se tor
nou prefeito de Lages. Ele 
não se recorda de prisões 
politicas com violência ffsi-

ca, mas o que assust va era 
a "tortura psicológica" O 
presos ram forçados a con
~ ssar serem comunistas 

Com o apoio de Ulyss s 
Guimarães, em 1981, como 
deputado federal, Furtado 
foi quem deu inicio à Co 
missão Parlamentar de In 
quérlto para avaliar como 
estava sendo aplicada a L i 
da Anistia. "A r sist ncia 
do governo foi grande, mas 
cumprimos mais uma etapa 
de nosso trabalho em prol da 
democracia", conta. 

• REVOLTA I Ao relembrar 
os anos de chumbo, Juarez 
Funado pondera que o regi
me militar poderia ter feito 
muito pelo Brasil, pois tinha 
a força nas mãos. 

"Não necessitava fazer 
o que fez: matar, prender, 
exilar, torturar. Meu senti
mento é de revolta, pois foi o 
período da politica brasileira 
do qual nenhum político de 
caráter se orgulha de lem
brar", completa. 
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Em 1976, Dirceu (centro) no seminório para candidatos do MDB 

Dirceu Carneiro teve filha 
de cinco anos sequestrada 

Em 1965, Dirceu Carnei
ro era estudante secunda
rista que se mudava de La
ges para Porto Alegre para 
estudar. Lá participou de 
protestos estudantis contra 
a ditadura. "Tinha aqueles 
que faziam parte da luta 
armada. Eu fiquei com o 
pessoal da política", conta. 

Nesse período, o ex
senador viu amigos se
rem presos. Na década 
de 70, ele retornou a La
ges e, em 1973, tornou-se 
vice-prefeito. 

Entre 1977 e 1982, foi 
o prefeito de Lages e era 
seguido constantemente 
por dois militares por on
de andasse. "Eu não sabia, 
eles ficavam a paisana, se 
misturavam com as outras 
pessoas", relata. 

Dirceu só descobriu que 
era vigiado anos depois, 
quando já era senador. "Eu 
entrei numa ag~ncia da 
Caixa Econômica Federal 
no Oeste do Estado e um 
funcionário me abordou. 
Ele contou que tinha sido 

um dos que me seguiram. 

• SEQUESTRO I Em 1977, a 
filha de Dirceu, Daniela 
Carneiro, com cinco anos 
de idade, foi sequestra
da pelos militares. "Ela 
estudava no antigo Vidal 
Ramos, o Colégio Rosa, e, 
pela manhã, os militares 
entraram lá e a levaram". 

Daniela passou o dia 
com os militares e ainda 
hoje a família exatamente 
não sabe o que aconteceu. 
"Ela era pequena e não 
lembra direito onde este
ve", conta Carneiro, que no 
dia do sequestro estava no 
Grande do Sul. A menina 
foi deixada em frente à pre
feitura, sem ferimento, por 
volta das 23 horas. "Um vi
gia a reconheceu e avisou 
a famOia." 

Hoje, Dirceu Carneiro 
sente melancolia ao pensar 
que o Brasil perdeu impor
tantes manifestações cuhu
rais, sociais e representati
vidade política em função 
dos anos de repressão. 
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CONFIJlrI'O A UFSC 
Inquér-to - vestiga 
confusão no campus 
PF vai apurar se foram cometidos crimes na ação dentro da universidade 

A Policia Federal (PF) abriu 
inquérito para apurar se ocor
reram atos ilícitos durante o tu
multo ocorrido na UFSC na se
mana passada. O resultado deve 
sair até o dia 28. 

De acordo com o superintendente 
da PF em Santa Catarina, Oyton 

Eustáquio Xavier, serão invest igadas 
as ocorrências de crimes como dano 
ao patrunôllIo, resistênaa à prisão, in
citação à violência, desacato e até furto 
- um carregador de pistola e cartei
ras funcionaiS, com documentos de 
dois policiaIS, tenam sido levados da 
viatura tombada pelos UIlIvers itários. 
O inquérito também vai invest igar 
se houve excesso no uso da força por 
parte da polícia e os possíveis erros 
das forças de segurança. 

Segundo Xavier, o trabalho de apu-

ração leva em conta perícias, portan
to, o prazo de conclusão do inqumto 
pode ser prorrogado. Além disso, o 
Ministério Público pediu à PF para 
que in~tigue o conflito com base na 
Lei de Segurança Nacional. Os artigos 
citados pelo MP são tentar impedir o 
livre exercício dos poderes da União, 
depredar por inconformismo polJtico, 
fazer propaganda de processos violen
tos para alteração da ordem política 
ou sodal e incitar à subversão da or
dem polJtica ou social. 

Reitoria não foi 
coa9lda, diz PF 

A reitora da UF5C, Roselane Neckd, 
será chamada para uma conversa in
formai pela PF, afirma Xavier. Ele ne
gou que ela tenha sido coagida a aceitar 
a investigação contra o tráfico dentro 

do campus de Florian6~ 
_ A PF foi procurada pela UFSC 

para que se apurasse duas cIrnmyju: 
uma sobre tráfico de drogas e outra 
que está sob sigilo de Ju.stiIja - dísR-

Quando ocorreu o conflito enm a 
policia e os universitários, no dia 25 de 
março, o superintendente estava em 
Brasília e autorizou as ações tomadas 
pelo superintendente interino Paulo 
César Barcelos Cassiano. Para Xavier, a 
PF agiu dentro da legalidade 

Pela assessoria de imprensa, RDse
lane reiterou o que havia dito durante 
assembleia com estudantes e afirmou 
que foi intimada pela Policia Fede
ral e comp~eceu ~ Superintcnd!n
cia acomp~doprocuradorda 
UFSC. Lá, foi orientada a autorizar a 
investigação dentro do campus. Nes
ta semana, Roselane vai marcar uma 
reunião com o responsável pm PF/SC. 

Estudantes perconem Centto em protesto 
Seguindo as manifestações contrá

rias aos eventos ocorridos no campus 
da UFSC na semana passada, dezenas 
de estudantes fizeram um protesto 
pacífico em frente à Superinten~cia 
da PolJda Federal, no bairro AgronO
mica, perto das 16h3Omin de ontem. 
O manifesto não dwro mais que meia 
hora em frente ao prédio na Avenida 
Beira-Mar Norte e seguiu para o Cen
tro de Florianópolis, juntando-se à 
manifestação que lembrou os 50 anos 
da ditadura. 

Membros de movimentos sociais 
ligados aos trabalhadores e estudan
tes circularam em frente a pn!dios 
da Capital que foram emblemáticos 
durante o regime. Com gritos de "Di
tadura nunca mais", cerca de cem 
pes.503S protestaram em frente ao l0-
cai onde ficava a livraria Anita Gari
baIdi, na Praça xv, que teve os livroe 
incmdiados em 1964. Outros pon
tos no caminho do protesto foram o 
prMio do antigo Centro de Informa-

o •• • • __. .. "-
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FLORIANÓPOllS,SÁBADO E DOMINGO, 29 E 30 DE MARÇO DE 2014 NorlclAS DO DIA 

o Notiôas do Dia começa uma série de reportagens que traz 
revelações sobre catarinenses que viveram a época da ditadura. São 
histórias que provocam reflexão e esclarecem as novas gerações. 
Acima, os 15 catarinenses presos no Congresso da UNE, em 1968 

Domingo A ComIssão NaCIOnal da Verdade · Segund,-feilll O movimento estudantil • Ttr~leilll Clênoa polil1ea • Qu,rb-Itilll Testemunho · Quinq.mlll Operação Barrig;! Verde · §uq.feflll A hlstóna eompllad.l 
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bufa 
di verdade. 
Júlio César 
Pio ilguilrdil o 
laudo sobre iI 
morte do pai -
primeiro prefeito 
de lillnúrio 

de catarinenses como Higino João Pio, morto na 
dimir Herzog, durante a ditadura. Páginas 11 a 19 

~~~~~~~~~~~ 

ACERVO: UDESC - FAED - IDCH


	00001
	00003
	00005
	00006
	00007
	00008
	00009
	00010
	00011
	00012
	00013
	00014
	00015
	00016
	00017
	00018
	00019
	00020
	00021
	00022
	00023
	00024
	00025
	00026
	00027
	00028
	00029
	00030
	00031
	00032
	00033
	00035
	00036
	00037
	00039
	00040
	00041
	00042
	00043
	00044
	00045
	00046
	00047
	00048
	00049
	00050
	00051
	00052
	00053
	00054
	00055
	00056
	00057
	00058
	00059
	00061
	00062
	00063
	00064
	00065
	00066
	00067
	00068
	00069
	00070
	00071
	00072
	00074
	00075



