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FEITOS, D ITOS E A CONTECIDOS

Rev. Richard WilIiam Irwin
Foto!!: Divulgação

Unla história de 8nlOr e de luta
FEITO em Florianópolis
19 de outubro de 1999. Paulo Stuart
Wright é restaurado "post mortem", ao
rol de membros e ao presbiterato da
Igreja Presbiteriana desta cidade, após
35 anos de exclusão. Em contraste, a
Assembléia Legislativa de Santa
Catarina levou menos tempo do que a
Igreja (21 anos) para tirar o opróbio
de Paulo Wright, revogando "post

De volta para o Brasil, Paulo entrou
na política e foi eleito deputado estadual de Santa Catarina em 1962. Para
ele o envolvimento na política era urna
maneira de servir a Deus, servindo ao
próximo. Em um dos seus discursos aos
cristãos de Santa Catarina, disse: "Dar
um testemunho cristão na vida política
significa estar sempre ao lado dos oprimidos em favor de urna ordem social
mais justa",

Paulo Wright é diplomado como deputado estadual (J 962)

mortem", no ano de 1985, a cassação
de seu mandato como deputado. Ainda
celebrou sua memória como herói na
luta nacional pela liberdade e democracia, dando seu nome a uma das salas
do palácio legislativo.
A história de Paulo Stuart Wright
começou na pequena cidade de Harval,
no Vale do Peixe em Santa Catarina.
Filho de missionários norte-americanos,
Paulo cresceu sob a influência da Igreja
e de um lar profundamente cristão.
Aprendeu com os pais a se identificar
com pessoas carentes e injustiçadas.
Paulo gostava de acompanhar os pais
em visitas às casas de gente humilde,
ouvindo seus problemas, trazendo-lhe
a esperança oferecida pelo Evangelho
e animando para uma participação
mais assídua nos trabalhos da Igreja.
Através dos anos cresceu sua compaixão pelos pobres.
Chegou a seguir literalmente o Sermão da Montanha, tirando muitas vezes
os próprios sapatos para dar a um
mendigo. Concluiu o ginásio e científico
num instituto educacional de orientação
metodista. Formou-se em sociologia e
política nos Estados Unidos, lá fazendo
a pós-graduação.

Ao ser eleito deputado
estadual, Paulo não deixou
de exercer uma liderança
dinâmica na Igreja, especialmente entre a mocidade.
Pregava: "É preciso que tenhamos urna preocupação
profunda quanto à natureza
do trabalho reconciliador
que Deus está realizando no
mundo, descobrindo assim
as possibilidades que Ele nos
reservou em seu plano".

No agitado ambiente político do ano
de 63 e início de 64, aos olhos dos que
exerciam o poder político e econômico,
Paulo encarnava a ameaça socialista
- na sua arrojada ação em favor da
classe operária; no seu discurso persistente contra a submissão da economia
brasileira aos investimentos estrangeiros; e nos seus brados na Câmara
Legislativa contra a opressão e humilhação do seu povo - que os no poder
chamavam de cristão.
Com a instauração do regime repressor em abril de 1964, a insegurança,
o medo e o terror tomaram conta de
toda a sociedade. Paulo se viu abandonado por amigos, colegas políticos e
até pela própria Igreja a qual amava e
servia. E isto justamente numa hora
tenebrosa em que Paulo, a esposa e
filhos tanto precisavam de apoio cristão. Com a cassação de seu mandato
como deputado estadual, cercado pelos
inimigos e ameaçado pelos poderes em
vigor, Paulo - tal como outros líderes
brasileiros, que neste ano 2000 ocupam
altos cargos no governo - foi obrigado
a sair do país. Mas saiu determinado a
preparar-se melhor, a fim de continuar
a luta para a qual tinha a convicção

inabalável de ter sido chamado por
Deus.
Pouco se sabe a respeito de Paulo
Wright durante os 9 anos de atividades
clandestinas. Era um dos principais
líderes da Ação Popular devido ao seu
destemido testemunho cristão. Acabou
sendo expulso do movimento principalmente por causa de sua vibrante fé em
Cristo. Numa carta escrita à esposa
Edimar durante aquele período, Paulo
afirmou: "Creio que é realmente impossível ser cristão e não ser subversivo
diante da ordem vigente".
Em setembro de 1973, Paulo Stuart
Wright foi preso em São Paulo. Foi torturado e morto pela polícia em menos
de 48 horas. A família ficou sabendo
somente através de telefonemas anônimos e, posteriormente, por companheiros de Paulo na prisão. Apesar de sua
família bater incansavelmente em
todas as portas oficiais para descobrir
O paradeiro de Paulo ou seus restos
mortais, nenhuma autoridade reconheceu sua prisão e morte. Até hoje Paulo
Wright consta na lista dos desaparecidos daquele amargo capitulo da nossa
história.
Hoje em dia, quando a religião está
reduzida a mero entretenimento,
Evangelho emasculado para servir a

°

Paulo Stuart Wright

interesses pessoais, e o Reino de Deus
apresentado corno um paraíso consumista, onde estão os cristãos da fibra
de Paulo Wright? Ele aceitou irrestritamente as condições exigidas por Jesus
para ser seu discipulo: "Só pode ser
meu seguidor quem torna a sua cruz e
me segue" (Mateus 10.38). Podemos
não concordar com suas idéias políticas, mas em Paulo Stuart Wright temos
o exemplo de "um cristão que teve
coragem de levar suas convicções às
últimas conseqüências". Como escreveu
sua sobrinha, Delora Wright, "a vida
de Paulo é urna história de amor e de
luta por um mundo melhor".

A responsabilidade cristã
diante da miséria
DITO por Paulo Stuart Wright em 1960, no l ' Encontro Sul-Americano de
Estudos sobre o Calvinismo

" É certamente possível à obra humana acabar com a fome, a miséria e
o analfabetismo. Nossa maneira de
amar nosso próximo deve certamente
ir além de ajudas que possamos dar a
indivíduos necessitados; deve levar a
sério nossa responsabilidade de fazer

acabar com a miséria e a fome, pois
estas forças não têm mais poder e foram destronadas por Jesus Cristo".
Delora Jan Wrighl, Vozes, /993; Resolução:
Conselho da Igreja Presbiteriana de
Flrorianópolis, /9/ /0/ /999.

FONTES: Isto é, 29/09/78;
O Coronel tem um segredo: Paulo Wright não está em Cuba.

o Rev. Richard Invin integra a equipe pastoral da rlP/ de São Paulo, ocupa a cadeira de
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Liturgia no Seminário Teológico de São Paulo e escreve a pedido de
O Estandarte desde J98 /.
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SEGURANÇA divulga morte de doi. subversi'los em Recife. Jomol do aro.iI, Rio
de Janeiro, 1 de nO'l. de 1973. 1. caderno
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Quinta-feora, 1.° / 11 / 73

O

1.0 C.derno

Segurança divulga morte de
dois subversivos em Recife
DOis subversivos - J osê Carlos No~
rais da Ma ta Machado e Gilda Macedo
Lacerda - morreram durante um tiroteio no Recife, quando foram levados
para um encontro com um terceiro.
A informaçâo ê dos órgâos de segurança, que ontem divulgaram um comunicado sobre uma serie de operações em
São Paulo, Rio, Salvador e Recife.

o

COMUNICADO

"Empenhados em desarticular as organizações subversivas de cunho marxista-Ieninista, os órgãos de Segurança
empreenderam, a partir do mês de setembro passado, uma sêrie de operações
para atingir os principais focos dessas
facções, notadamente o eixo SAO PAULO
-

RIO -

SALVADOR -

RECIFE.

Durante o mês de outubro, surgiram
os primeiros resultados, com a prisão,
nessas cidades, de inúmeros m1l1tantes
da AÇAO POPULAR MARXISTA-LENINISTA' (APMLl.
Assediados em SAO PAULO e no RIO,

alguns ativistas dessa organização subversiva se evadiram para outros Estados.
enquanto os remanestentes do Comitê
Nacional combinaram a realização de
um encontro no RECIFE d~stinado a "um
exame profundo da situação."
Na Capital de SAO PAULO foi preso
o subversivo JOSE' CARLOS NOVAIS DA
MATA MACHADO, codinomes "FERNANDO" , "HILARIO"
ALBERTO" , "NANDO" e "ALOíSIO", integrante do Comité
Kacional da APML, encarregado do "Se-

.

OI

tor Campo" nas areas de SÃO PAULO,
RIO, SALVADOR e RECIFE. Além de ou-

tras prisões, foi possivel, em SAO PAULO.
desarticular parte da base de operações
dessa facção.
Em SALVADOR, entre outros subver·
sivos do Comité Regional e mUitantes
diversos, foi preso o Chefe Regional GIL-

DO MACEDO LACERDA. codinom ..
"FREDERICO", "FRED" e "MARCIO".
Iguahnente no RIO e no RECIFE, va-

rias "células" foram desativadas. bem
como foi possivel a prisão de muitos militantes.
Os subversivos MATA MACHADO e
Gn.DO, durante os interrogatórios confirmaram uma reunião programada para
RECIFE. Ambos informaram que no dia
28 de outubro teriam, nessa cidade, um
encontro com um subversivo de codinome
"ANTONIO", ainda não identificado ,
Que seria um dos Chefes do Comitê Nacional. encarregado da "Comissão Executiva" e da "Secretaria Internacional"'
da APML.
No dia 28 dl

lutubro, sob a observação das equipe.: . de segurança, foi propiciado o referido encontro. Cerca das
19h30m, na Avenida Caxanga esquina.
com a Rua General Polidoro, um elemento de cor branca, cabelos louros e
compleição forte, aproximou-se do local
onde se encontravam os dois subversivos. Pressentindo alguma irregularidade
e a movimentação dos agentes de segurança, abriu fogo coutr.a seus presumíveis companheiros acusando-os, aos gritos. de traidores, ocasião em que se ini~
ciou o tiroteio.
Aparentemente ferido. o criminoso
evadiu-se, deixando morto no local o subversivo GILDO e, gravemente ferido,
MATA MACHADO. que morreu, quando
era transportado para o hospital.
Dois agentes de segurança ficaram
feridos, um com maior gravidade. que
já está fora de perigo, após delicada cirurgia.
Os órgãos de Segurança prosseguem
as .operações visando a identificação e
prisão do assassino lacima referido , o
que deverá ocorrer a qualquer momento,
bem como a desarticulação total dessa
organização em todo terrItório nacional."
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.JORNAL DO BRASn.

Documento do E x ército admite
morte' de d esapa,recido p olítico
José Mitchell
Apesar de até
hoje o governo federal e as Forças Armadas negarem qualquer informação .
sobre os 144 desaparectdos politicos no
regime militar de 64, emergiu ontem dos
arquivos secretos gaúchos o primeiro
documento oficial do Exército que relaciona em 1978 um dos desaparecidos, o
ex-deputado do PSP Paulo . Stuart
Wri~ht, como "falecido", excluiiido-o
por Isto da lista de pessoas procuradas
por subversão.
O .surgimento ?o documento .oficial .
reforçou a intençao de seus famlhares,
segundo revelou ontem seu irmão, o
pastor Jaime Wright, de entrarem com
um habeas-data para exigir da União
informações sobre Paulo, que teria
morrido deb.ixo de torturas em 1973
no DOI-Codi de São Paulo,
O documento é um boletim confidenciai editado em I' de julho de 1978 e
assinado pelo então comandante do JII
Exército, general Samuel Alves Correia,
e que recebeu um "confere com o originai" assinado pelo major Mário José de
Moraes Miguez, então chefe do serviço
de policia do JII Exército.
A família Wright pretende obter do
governo gaúcho cópia do boletim, para
fundamentar o pedido 'de habeas-data,
assim como outro documento do mesmo JII Exército, encontrado nos arquiPORTO ALEGRE -

atme conttnua a bu,sca
vos do Dops do Paraná. Os documentos gaúchos são originários dos Sops
(repartições do interior do Dops) e
igualmente serão usados pelo advogado
contratado pela família Wright, Idibal
Piveta, para futura ação de responsabilização da União e de tentativa de localização dos seus restos mortais.
Vilrios mortos - A listagem do
boletim pede a localização e prisão de
14 pessoas e o ítem C, de "exclusão do
boletim informativo" relaciona 10 pes-
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soas "falecidas", incluindo dados de fi liação, local e data de nascimento. A
comparação com a lista de desaparecidos e mortos durante o regime de 64,
elaborada pelas entidades de. Direitos
Humanos, comprova que nove deles estão na lista dos mortos e um, Paulo
Stuart Wright, é um dos 144 desaparecidos. Fornece sua data de nascimento
(02 de junho de 1933, com erro .do mês,'
pois nasceu em julho), natural de Joaçaba, faz referência a uma pá~ina 78 (de
outro documento não localizado) e a
expressão "falecido".
Os outros mortos incluem, alguns,
<lia, mês e ano da morte e, outros, também o local: São Paulo, sempre. No
caso de Paulo, um dos líderes nacionais
da Ação Popular (AP), não inclui datas
nem local. O fundador do Movimento
de Justiça e Direitos Humanos, Jair
Krischke, destacou a importância do
documento, 0 primeiro a mostrar que
o Exército sabia que desaparecidos estavam mortos e nada informava aos
familiares. O silêncio das Forças Armadas é cruel para os familiares, num crime que se perpetua. A anistia beneficiou torturadores e assassinos, mas não
atingiu os familiares dos desapalecidos". O pastor Jaime Wright, que ontem est..va no Espírito Santo, disse ao
JORNAL DO BRASIL que agora a
preocupação da família é obter informações oficiais sobre o local .da morte e
onde estão os rtstos mortaiS do irmão.
14

WAIGHT teme queArgentln~ ilCabe praticandogenocidio. Follw de S. P.ulo,
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Quarta-feira, 5 de selembra d. 1979

FOLHA DE S. PAULO

Wright teme que Argentjna
praticando genocídio
o

extermlnlo de todos os
presos polltlcos argentinos
que nAo estAo recolhidos
oficialmente oi cadela pelo
Poder Executivo Nacional
pode ser a consequêncla do
recente decreto do governo
militar da Argenllna. que
considera morto todo cidadão
desaparecido.
'
A denúncia rol relta pelo
reverendo ' James Wrlght,
membro do Comitê de Deresa
dos Direitos Humanos para
os palses do Cone Sul , reunidos através da publlcaçAo
"Clamor", durante Culto
Ecumênico em Solidariedade
ao Povo da Argenllna,
realizado ontem As 19h30 n.
Igre;a da .ConsolaçAo. pela
ComlssAo Arquidiocesana da
Pastoral dos Direitos Humanos e Marginalizados. da
Cúria Metropolitana de SAo
Paulo.
James Wrlght explicou quo,
recentemente , o governo
militar argentino promulgou
um decreto pelo qual se
outorga
a -condlçAo de
"morto por desaparecimento" a todo cldadAo que, tendo
sido preso pelas rorças de
segurança, desapareceu posteriormente de maneira
deflr,lIlva. Disse que tal
medida estabelece o prazo de
90 dias para o comparecimento do desaparecido .
mediante convocaçAo pública.
"A monstruosidade que
pode realÚtar dessa lei é o
Ilmplel genocldlo. Ela slgnlrlca a legallzacAo pura e
simples do crime organizado
contra 08 cldadAo, que Incomodam o real me ."
. MORTE JURíDICA'
Dom Paulo Evarlato Arns.
cardeal arcebispo de SAo
Paulo. d4rante o culto ecumênico, pediu âs autoridades
brasileiras que nAo sl,am o
exemplo da Argenllna. Disse
que no mundo Inteiro nunca
se ousoU fazer Isso. nem mesmo após ·a 2.' Guerra Mun·
dlal. uma tentallva anterior,
ocorreu no Chile, durante o
governo Plnochet, mas a
pressao mundial evitou ,a
crlaçao de tallegl.lacAo.
"Acho que nunca . em toda
história da humanidade se
ousou matar uma pessoa
Juridicamente,. "

Afirmou que as entidades
argentinas que. cuidam desses casos documentaram
5.581 casos de desaparecimento em consequêncla de
atos represstv.os do regime
militar e que esllmatlvas Indicam que outros sete mil se
encontlam na. mesma situaçAo: Segundo d. Paulo. es·
sas I~, mil ,pessoas nAo têm

•

possibilidades de se apresentar.
"Como elas estão presas.
nós sabemos Que elas não
têm possibilidade rlslca de
atender 'li convocação. Desse
modo. correm o risco de serem ausentes permanentes."
FINALIDADE
Durante o culto ecumênico.
rol explicada a finalidade do
ato de solidariedade ao povo
argentino: "Estamos aqui,
hoje 'a noite, para levantar
nossa voz contra este genocldia - cujas vitimas polenclals se elevam a mais de 12
mil pessoas, Que esperam seu
destino nos chamados campos de reabllltaçAo. Com a
promulgaçSO deste decreto, a
Argentina se transforma
num pais onde reina a mais
absoluta carência <le garantias em qualquer nlvel e o
máximo desrespeito pela vida e dignidade de todos os
seus habitantes. Queremos
proclamar a nossa esperança. 8 nossa solidariedade
ao povo argentino. Que este
cuito ecumênico seja para
cada um de nós, mais uma
oportunidade de assumir o
compromisso de lutar pelo
respeito aos direitos humanos.t i
O reverendo James Wrlght
rez ainda um pedido pÚblico
ao governo brasileiro para
que execute a resolução da
OrganlzaçAo dasNaçOes Unidas dê 1975, aprovada por Ii
votos a zel'O, Iflcluslve do
Brasil, &el/undo a qual compete dos palses membros di
ONU proteger e assegurar 05
dlrellos humanos aOI 1101·
gran ea e refugiadOs em situaçãO Irregular, sem docUmentos.
PediU também Que o governo reVogue o decreto da Junta MIlIt~r brasileira de 1969,
que prOlbe a concessao de
asilo pollUco no Brasil. Explicou QWI por causa desse decretai os exilados rlcam em
trAns to, dando o nome d.
"projeto dos exilados poliUcos em trAnsito" para o pedido Que vem senda relto ao 110verno. Tal projeto, segundo
Wrlght tem o apolo do Alto
Comissariado das NaçOes
Unidas para Refugiados.
"O governo braslJelro, dentro do esplrlto de anlsUa deveria aboJlr o decreto para
permitir a volta da generosidade para com os estrangeiros, eSP,eclalmente os que estao rugindo da repressao dos
palses estrangeiros. O Brasil
é em parte responsável por
Isso. porque exportou a repressão para os palses vizinhos. que por sua vez aperfeiçoaram a tecnologia da repressão e em consequêncla.

•• •
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com as aberturas d.emocraUcas do Brasil, os perseguidos
estAo vindO para cA."
Ele disse que. se o Brasil
ajudou a criar essa repressão. deve atender 'lls necessidades dos que buscam
refúgio em nosso Pais. Explicou que o culto rol chamado de ecumênico. "assim
como é ecumênica a preocupaçAo ,10 mundo civilizado
pelo sofrimento de nossos Irmãos argentinos" .
SEM FRONTEIRAS
Para James Wrlght. os
direitos humanos sAo universais e ecumênicos e por Isso
nao se limitam por rron telras. O reverendo repeliu a
Idéia de que existam direitos
humanos "nacionais" e pQr
Isso estende a sua "destra"
rraternal aos IrmAos oprimidos.
"Em QuestAo de vlolaçAo
dos direitos humanos. a
Igreja precisa apontar os
erros do reI. do soberano. do
ditador. E:ssas denúncias nAo
podem rloar subtraldas por
medo de caprichos governamental~ ou por uma alegada doutrina de segurança
nacional ou ainda de alegadas In~erênclas de assuntos de ordem Inlerna ."
Explicou que a presen~a da
ComlssAo Interamerlcana
dos Direitos Humanos da OrunlzaçAo dos Estados
Americanos ,OEA I. que estarA na Argentina entre os
dias fi e 20 próximos, • um
rato concreto de que vivemos
num mundo Interdependente.
onde o bem-estar dos opri midos nAo se limita por rron·
telras pollUc.s ou Ideológica..
I
•

Wrlght disse que nao estê
preoeupado apenas com as
vlolacOes do. direitos humanos na Argentina. mas
também. e em especial . com
o grande n~mero de desaparecidos e com "as leis
diabólicas decretadas na
semana passada a respeito
do desaparecimento de cldadAos . lamentados por mais
de 10 mil famlllas . que
choram seus entes queridos" .
"Sabemos por experiência
própria do Brasil que os
militares responsáveis pelos
desaparecimentos Jamais admltirAo sua culpabilidade."

(A visita da ComlU'o Interamerluna
de DlreltOlHurn&nM da OEA • Arlen,
tlu"li nale('O Intemadonal)

LISTA do gov ern o t em 136 desp.1recidos. Jornal

d~

Tarde, 26 de jul. de 1995.
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Stuart Aiigel'iõnes, ex-m ilit,IIl-,
te do MR,8; Paulo Stuart Wlight .l
ex-líder dos ministrus Sérgio Motta (Comunicações), José Serra
(Planejamento) e Paulo Renato
Souza (Ed ueaç:iol na AP: Ru bens
Paiva , ex-deputad o e amigo do
presidente Fernando Henrique
Cardoso, Esses três nomes, que h{,
lanos constam dus listas de cJcsaparecidos durante o rcgimc militar, passaram o ntem a integrar
uma nova rclaçfio. Com ou t ros
133 desaparecidos, eles foram incorporados à "Lista Gregori" ( l'eja ao lado), preparada pelu governo para que suas mo rtcs sejam finalmente reco nhecidas.
;
A declaraçfio da lIl o rt e, por!
meio de projeto de lei elaborado!
pelo chefe de gabinete do Minist,;-I
rio da Justiça , José Gregori . Hi nda
tem que passa r pelo Congressu.
Se aprovado. vai permitir que as!
famílias dos desa parecidos obte-'
nham certidões de óbito c recebam uma indenin lç:io que vai variar de RS 100 mil a RS 150 mil.
c

dependéndo da idade da "pessoa'
na época do desapareCimento , '
Amigo de Ru bens Paiva, Fernando Henrique Ca rdoso mandou 'o Ministcrio da Justiça acelel:Ir a preparação do projeto derois qúe 6 filliei- ct·o ''deplltadij', õ
escritor Marcelo Rubens Paiva;
escrevcu um artigo cobrando providêllcias do presidente.
Apesa r da iniciativa do gover110, a "Lista Gregori" excl ui os'
no mes de 13 militantes brasileiros
desaparecidos mi Argentina, Chile e Bolí via, e outros três identificados apenas por apelidos - Antôniô "Alfaiate", ,Pedro uCa rrclei" c "Joaquinzão". Mas uma comissóill cs pccia I, nomeada pelo.
pro,idellt e da República, poderá
illc,; luir novos nomes na lista oficiaI. " pedido de familiares legais
que apresentem indícios dei desa.
_.
parccimeL1to por causas políticas.
A comissão terá também poderes para tentar a localização dos
despojos dos desa parecidos. Também nesse caso, a investigação te-

-'.-

rá como ponto de partid,; a apresentação de "indícios suficientes".
Na busca de despojos, a comissão
lerá acesso a arquivos c solicitará
perícias. Mas nào poderá convoca rá testemunhas.
As indenizações serão calculadas de maneira unifonne: um detcnninado número de salários mínimos serú pago às famílias de
acordo com a expectativa de vida
!dos desaparecidos, somente a pedido de parentes tliretos. O pro. cesso de indenizaç,lo só terá início
em 1996.
A "Lista Gregori" foi baseada
em seis levantamentos: lista formulada pelo ex-ministro Maurício Corrêa, em 1993; lista das associações de familiares de desaparecidos; compilação de listas da
Secretaria de Direitos Humanos
do ltamaraty, com denúncias de
organismos internacionais; duas
listas publicadas em jomais, além
de testemunhos do secretário de'
lJustiça de São Paulo, Belisário
,Santos Junior.
t

Ricardo AmaralfAE

A "LISTA GREGORI"
REto. MEtiDOS
Félix Escob.1f Sobiinho
~eddos que o governo lectJlthecc remando Auguslo sCruz Oliveira
a:mo ITlOIlos
flartdsro Manoel Chaves
GiRJef10 Ofimpio M:lria
MiMo Fo1socà Fern<nlcs FilIO
Guilhenne Gomes Lwd
AkIisio P~ Pereila Fem'.ira
IleIenila I'lezende rle Souza Nazruelh
Ana Rosa. KudnskI Silva
IIéio W7. Navaro de Mag.ill.1es
André Gr.i>OO
Ililtro de Uma Perrira
Anlorio AIIredo C;rnpJs
AntOrio Carlos Mooteiro Teixeira
AntOllo de Péklua Costa
AnIOfio dos llês Reis Oiveila
AntOOo GuiIlenne Ribeiro Ribas
Anlorio JoiItum Mírllado
Antorio Teodofo de Castro
Mdc V<D:Iào

Armn:lo Teixeira Frulooso
Aurea Elza Pereira VaIadão
Ayrton ~to Mortal!
~ Gurjã> Faias
éaiUby Alves de Castro
Qms Aberto &ses de Freitas
();!fso GIblrto de Otvara
q.", da Q<nha Brun
()o FlavIo Salazíl'
0Js ódio _
Ne
José de

~

e:rv:;;~

[)rieI!Ibeiro cablo
~ CapIsttwlo da Cosia
D!nIs CasEniro

Demlevá da Silva Pe1e1ra
t:1naeIza Soares Sal"""
àrava Clvelra Teixeira
Ilvm Ferreira de Souza
~ de Souza
&IgatI Acp.Ii1o Ou:r1e
Binur Pélides Canargo
!liJardo Cole! Filo
EIerI Teles Per... 1mib3

•

Em> cooea

E1son Cosi.

EflIq.~ 8re;lo Rug(ja
~,eQI.lIas

Bezerra da Rocha

Honeslino Montr.iro Guimarães
Humberto A.. Own.lfa Nelo
ldaisKI Soares I\ranha Fim
Ieda Santos 0c/galJ0
Isis fXas de OIvllil a
Issarni NakallllJra Oktm

n<ir José VOOSO
Ivan Mola Dias
Jairne Arnorin Miranda
Jaime Pclil da Silva
Jan3 Moroni Bal1oso
João AJf.OOo
João Batista Rita
João carlos 11a.:'lS Sobrinho
JoãJ ~o
João L",...do da Silva Rocha
JoOO Massena Melo
.io:rJI.m Pncs CeM:ja
JoeI José de
JoeI Vasconcelos ~1fllos
Jorge Leal ~ Pcreira
""'ge Osca. 1\00 {pad")
José Humbcfto BrorCl
José LavecIia
José l..ina Piauhy DourOOo
José Maria Ferlcila Araújo
José Maldo Pai"",
José Monlcnegro de Uma
José Porfblo do Souza
José Ranan
José ToIedo de Qiveka
KIe!x> Lemos da Silva
LIbero l>..",,~ c..,,~~a
Louriv;j de ....". I'dno
Lucia M;uia de Souza

ea.","~

LucIo Petit da Silva
luis de Ahlcida Arilijo
luis Eurico Tejera Usboa
luis lrá:io Maranhão FiI10
Luis Renê Silveira e Silva
Luiz VIeifa de Amcida
luiza Augusta Gérippe
Manoel A!ex!lldrino
MtnJeI José Nurdis
MáIdo Beck Machado
Marco AntOrio Dias Batlsla
MalCOS José ae Una
Maria Augusta Th:lrnaz
Maria Ceia Cooêa
Mana LUda Petit da Silva
Mariano .Joa:juim da Silva
Mário Alves de Souza Vieira
Maurido Grabois
Miguel Pereira dos Sarltos
Nelson de Una l'IauI1y 000..00
NestOf Veras
Noberto ArménIo Habegef

Teima Regina Cordeiro Corlêa
ThQmas AntOnio da S. Melreles Neto
ToIjas Pereira Jurior
Uilassu de Assis Batist:l
VarxIick
Pereira Coqueiro

nooner

V"~1io Ganes da Silva
Vitornio Alves MOOinho

WaiquIria Manso Cos~
Wãlter de Sooza Ribeiro
Wâ/ler Ribeiro Novaes
Wilson Silva

EXCLUloos
de esquefda não conlcmp/éKk)s
pelo proteto de lei ~esentado pelo go'l1!fno
~1i~lalltes

Dnaplrecldos na ArgentIna
F,arrisco Teo6rio Jútlor
J(Jge Aberto Basso
Luiz Renato do Lago Faria
Marta Regina M<YCDrdes Pln10

OroIre Pinto
Orlardo da Silva Rosa Ilonrrn J_
0fIaryj0 Maner Ite
Osv;jdo llIlar<Io da Cos~

Roberto Rascado Rodrigues
Sidoey Rx Marques dos SMlos
Waller Kemeltl Nelson Aeury

Paub Cés:w
Massa
Paub Costa Abeiro Baslos
Paulo de Tcvso Celestioo da Siva
Paub Men1es Rodrigues
Paulo Roberto Pereira M<rque5
Paulo _ I Wright
Pedro AIexMdrIoo de Oiv9la
Pedro In;k:io de ariJljo
do V..

~

BoI",~

Rirri."
_
RodoIIo de

~ TnjarlO

Roséiioo Sooza

RutJens BOnxtl POvo
RuI Fr.IZào Soares
Ruy Caros V... _
Sbglo Lardutfo FL<lado
S"M Edqa" I\ngll Jores
Suety YumiKo ~

. . .,,"II

Luiz Renato Pires de Ahleida
DnaplreeJdos no ChI11
Jift Vanill
luiz Qvlos _
Neison de Souza Kotj
luto Roberto Cardoso OJinliMno
VaAo José de Maios
1Jes...... 1dot _ _ 1c8çIo com'
pIeta
AnI~1io 'Allaial,' tPC do S)
•JoaquInzão" (am~ morto no Ara·
g";.)

Mo Carretel (ranponês morto no Ara11";;')

~-------------' -~ ----------------------------~
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• Parentes de militantes querem localizar
ossadas e saber circunstâncias das mortes
FABRíCIO MARQUES

É mais fácil ou·
vir queixas do que elogios ao pro·
jeto do governo que reconhece cama monos 136 militantes de es·
querda nos anos 60 e 70. As famílias dos desaparecidos acham
insuficiente o reconhecimento das
mortes e a indeniVlção propostos
pelo governo. Querem também
uma investigação sobre as circunstãncias das mortes• e a localização das ossadas. "E um dever
que o Estado tem com a história.
Nossos parentes foram assassinados pela ditadura. mas diz-se que
eles eram. bandidos e morreram
em tiroteios". diz o pastor presbiteriano Jaime Wrigbl. cujo irmào.
Paulo Wri!!hl. integra a lista dos
desaparecidos.
Outra queixa parte das familias dos mais de 200 militames
cujas mones foram reconhecidas
pelos órgãos de repressào. que
.iulgam
- também ter direito à indenização. A questào de fato é mais
complexa do que o projeto do
Igoverno a apresenta.
SÃO PAULO -

-

Sem ãtestado ~ Tome-se o
caso de Gilda Macedo Lacerda,
,da Ação Popular, morto em Recife em outubro de 1973. O Exércilto informou a morte 'de Gilda
I"n_um_ tiroteio. nas ruas de Reci-

•

•
fe':. _mãSrecusou::se aj)zer onde
ele fora enterrado, tampouco emitiu atestado de óbito.
A mulher de Gilda. a jornalista
Mariluce Moura, também foi presa na época e estava grávida
quando foi avisada que o marido
morrera. Quando nasceu Tessa. a
filha do casal, Mariluce teve dificuldades em registra-Ia. O pai não
estava presente e, embora declarado mono, não havia atestado
de óbito. Um entrave adicional:
Mariluce e Gilda eram casados só
no religioso. ainda assim com names falsos, pois viviam na clandestinidade. Foi preciso mover
um processo de reconhecimento
de paternidade que só foi concluido em 1992. quando a menina já
tinha 18 anos. "A única' prova de
que o Gilda está morto é uma
noticia de jornal". diz a mulher
Mariluce. "A familia tem direito"
indenização. assim como à localização da ossada". diz ela.
Como Gilda, há dezenas de
casos de gente que foi declarada
morta mas o corpo sumiu. Do
,ponto de vista das vítimas, a disItinção entre mortos e. desapareci'dos faz pouco sentiqo; :rodos perderam a vida de maneira
. idêntica.
.
O pastor Jaime Wrigbt c1aisifi-,
ca como "uma piada" a idéia_de'

criar uma comJssào para tentar
descobrir as circunstâncias das
,mortes. ' '''''Os-militaresSÍlbem em
que circunstâncias essas mortes
aconteceram e a única forma de
esclarecer isso é forçá-los a revelar
o que sabem", diz Wrighl.
A Comissão dos Familiares de
Mortos e Desaparecidos Politicos
reclama que o ministro da Justiça.
Nélson Joh;T., c~s..."Ulpnu a promessa de ouvir as familias na hora
de fazer o projeto. "No Chile, o
igoverno criou uma comissào que
:analisou caso a caso de monos e
desaparecidos. E o que queremos
aqui no Brasil". diz Maria Amélia
de Almeida Telles. da Comissào
je Fan,iijaJ\;Ol . .. ~ íçli~a ÇOll~

aberta há muito tempo e nào vai
ser por decreto que ela vai fechar" . afirma ela. Maria Amélia
nega que uma investigaçâo desse
tipo fira a Lei da Anistia. "Ninguem está faland o em punir os
assassinos. mas em responsabilizar o Estado pelas mortes e .escla·
rece-Ias". afirma .
Embora critiquem o projeto do
governo, as familia s .enxergam
-méritos
na proposta. "E a primeira vez que o governo divulga uma
.Iista oficial de desaparecidos e isso nào é pouca coisa", diz Jaime
Wrigbt. "Nossa idéia é brigar no
Congresso para ampliar os direitos concedidos por esse projeto".
endossa Maria Amelia.

-
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J uSlÍça plena
"A Comissão Justiça e paz da Arquidiocese de São Paulo considera impol11lJJre a iniciativa do governo brasileiro de reconhecer, por meio de projero de lei. a responsabilidade do Escada
brasileiro por aros praticados por agentes de ao vemos anteriores. consistentes

-

t"i c ::lln, nflç

Projeto dos
~:-.~~
n?!,OIl>i.1ns
'-&."'-"--1'
•• - v\....... _-a- ........

cria polêmica
o projeto do governo que reco-

nhece como mortos 136 desaparecidos políticos está longe de contentar as famíli as dos militantes.
Além da indenização e dos alesta dos de óbito, parentes' dos presos
políticos querem a localização das
ossadas e uma investigação sobre
as circunstâncias das mortes. "Os
militares sabem como ocorreram as
mortes e a única forma de esclarecer isso é 'forçá -Ios a revelar o .que
.sabem", afirma o pastor.Jaime
Wright, irmão de Paulo. Wright.
jum dos desapart:<:idos. ·~~~.!I_l~2

de.çanarecimenrn<,

fnO"Y'''''!: :'

de incegranres da oposição à .dicadura
militar. A Comissão Justiça e Paz. entreranro, encende que a justiça plena somente será alcançada quando os familiares e companheiros de lodos os desaparecidos ti verem condições de encerrar
condignamente os seus monos, além de
conhecer as circunstâncias e verdadeiras causas desses desaparecimentos. e
quando a opinião pública tiver a consciência de que cais crimes não se restringem aos familiares dos desaparecidos. mas atingem coda humanidade. A
iniciativa do Executivo, enviando ao
Legislativo projero de lei a respeilO do
assunto, em decorrência da incansável
lUla de mais de 25 anos dos movimentos de direitos humanos, é relevante
rambém porque propiciará à sociedade
brasileira disculir a quesrão da ronura e
dos desaparecimencos forçados, aprimorando no Congresso Nacional o projero inicial, de sorce que cais arrocidades jamais se repicam. "
, Antonio Funari Filho, diretor-presi deme, e Marco Antonio Rodrigues
IBarbosa, diretores da Comissão Justiça
·e Paz da Arquidiocese de São Paulo
I(São Paulo, SP)

-- - -
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DOCUMENTO do OOPS comprova assassinato de desaparecido" foi"" de 5Jo
Paulo, 23 de jul. de 1991,
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Terça-feira, 23 de julho de 1991
ARQUI VO do DOPS revela mone dos 'de",pareddos polfticos'. Jo.... 1do 8rasll,
27 de jul. de 1991.

Documento do
Dops comprova
assassinato de
desaparecidos
•

D~ S\Jcursa'

i

de C\Jr Iti">a

Três pe~soas cujos nomes per'tencem a uma lista de presos
Ipolíticos desaparecidos no Brasil
,du rante o regime militar fo ram
Imortas pela polícia polftica . É o
Ique afirmam duas pesquisadoras
da Prefeitura de São Paulo com
base em documentos encontrados
DO arquivo da Delegacia de Ordem Política e Social (DOPS) no
Paraná, Suzana Lisboa e Maria
Amélia Teles.
, Vírgilio Gomes da Silva, diriIrente da Ação Libp.rtadora N~ci
lúnal (ALN), foi o primeiro preso
,po1ítico desaparecido no país, I!ffi
11969. Num comunicadc do extin'to Serviço Nacional de lnfomla.ções (SNI) , o órgão infom", que
lele foi preso e • ialecido por
Iresistir à prisão" (textual). Em
fsua ficha está escrito morto "sob
tortura" .
, - Os outros dois nomes são de
Aylton Adalben o Mortati e Paulo
' Stuan Wright. Mortaú era do
Movimento de Libertação Popu,lar (Molipo) e segundo relatório
Ida PF sua casa foi invadida.
• Paulo Stuart Wright era deputado por Santa Catarina e tem seu
nom~ numa pasta do 3 o Exército
que diz: "Casos resolvidos, nomes a serem retirados da lista de
p_r~do".
_ ~'. _

sábado, 27 f7 /91
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ÂLrquivo d o DOlls revela morte
dos 'desaparecidos políticos"
SÃO PAULO-A figura do desaparecido político. criada pelo regime militar
para n;"io assumir a morte sob tortura de
muitos de seus oposilores nas dependências dos órgãos de repressão. está dclinith amente extinta. Ontem. em São Paulo.
. integrantes da comissào de ramilia res de
mortos c desa parecidos polilicos. que ao
longo da semana \'asculharam os arqui\'os do Dops do Paraná, prO\'aram com
.documentoi confidenciais do Exército.'
do wi1to SNI c do próprio Dops rue
pelo meros 16 desapa recidos politi!'os
roram murtos pelo regime militar - e
que o regime. apesar de sabê-los mNtos.
alirmava que estava m desaparlo!cidos.
Entre eles estão o ex-deputado estadua l
de Santa Catarina Paulo Stuart Wright.
innào do reverendo James WriJ! ht. e o
opera rio paulista Virgilio Gomes da Silva. umd!>s comandantes do seqüestro do

emb.ixadof americano Chades Elbrick.
em 1969.
Paulo Stuart Wrighl. ex-dirigente da
Ação Popul ar Marxi sla-Leninista
(A PML~ foi seqüestrado por policiais
dos órgãos de repressão em setembro de
1973. em São Paulo. Desde então. erJ
considerado olicialmente desaparecido
poli fico. uma vcz que- o Esta'do fliiiica
assumiu sua morte, Com a abertu ra das
cerca de 60 mil fichas dos arquivos do
Dops parar? ~nse. revelou-St' que as auIOridadC'S ~a biam de SUél mOrte desde
1Q~g, No cllmplemento ao "Boletim Informativo I '78. confidenciai. do Serviço
de Policia do 3· Exercito". à pà~i na 9.
con,",: -Paulo Stuart Wrignt - ialcrido".
Esse boletim. tinha o objetivo de informar. armas internamente. a morte de
opositoRS ao regime militar. Tamb(:m
nele sào noticiadas. por exemplo. annas

das ou roubadas.
. O caso do desapa recimento de Virgi110 Gomes na Silva. ex-militante da Ação
Libertadora Nacional (A LN). visto pelos
documentos internos que circula\'am à
épocfl entre os organismos policiais e o
Exército. revela que ele primeiro morreu
e. depois. desa pareceu. O documento número 261 do SN I. datado de31 de outubro de 1969. no qual se afirma que "o
d~tina l~ r~o é responsávtl pela manutençao do SIgilo desse documento", inronn..
que "Virgilio Gomes da Silva fJleceu ao
resistir à prisào", Em outro documento
do mesmo SNI. O de número 282. de 18
de no"mbro de 1969. posterior. portanto. a irformaçào "confidenciai" diz que
Virgilio se encont ra foragido. Ate hoje.
Virgilio esta\'a. segunoo as aUloridades.
roragido - ou desaparecido.

•
•

•

.-

e carteiras de identidade militar extravia-
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HATORI, [ I,a. Provas ton firmam mortes di dl\idura. Diário Popular. Sio Pi olo,
0 1 de ago. de 1991.

007

São Paulo, quima- ira, 1 ue agosto de 1991

ovas con Ir
•
I a
ELZA HATOR!
Os primeiros resultados das investigaçõcs realizadas nos arquivos do extinto Departamento de Ordem Política e Social (Dops) do Paraná, coloca·
dos à disposição da Prefeitura de São
Paulo pelo governador Roberto Re·
quião. foram anunciados ontem pela
prefeita Luiza Erundina. As pesquisas
trouxeram a confirmação jamais con·
seguida por parentes de desaparecidos políticos: a constatação oficial da
morte de vitimas da ditadura. que não
tiveram o óbito assumido pelo regime
ilhar.
O trabalho foi realizado em Curitiba pela Comissào Especial de Investi·

gação. criada pela prefeita para acompanhar o processo em torno das 1.049
ossadas desenterrada~ do cemitcrio
Dom Bosco. em Perus. no ano passa·
do. Descobriu-se que pelo menos 17
pessoas da relação oficial de 144 desa·
parecidos políticos do Brasil. estão
mortas C enterradas em locais a se rem
apurados.
As fichas dos 17 desaparecidos fo·
ram encontr.tdas em um arquivo de
aço (plaqueta G.2·1178). dentro de
uma gaveta contendo a inscrição "falecidos", Entre os mortos estão tres
ex-militantes do PC do B que atuaram
na guerrilha do Araguaia: Miguel Pereira dos Santos (filho de Helena Pe·

ura

reira dos Santos. dirigente do Grupo
Tortura Nunca Mais. seção São Paulo); Helenira Resende de Souza Naza·
reth e José Humberto Bronca.
Embora os prontuários e fichas dos
militantes tenham sido localizadas em
Curitiba. a maio r parte dos 17 desaparecidos sumiu em São Paulo, depois de serem presos e torturados. Para explicar a descoberta desses documentos fora do Estado, Maria Amélia
de Almeida Teles. da Comissão de
Familiares de Mortos e Desaparecidos Políticos. disse que os arquivos
dos órgãos de segurança da ditadura
tinham caráter nacional. "por isso todos possuíam infonnações de todos".

Deputado também foi assassinado
O ex-deputado estadual por Santa
Catarina. Paulo Stuart Wright, que
teve o mandato cassado em 1964, passando desde então a atuar e depois
dirigir na clandestinidade a organização Ação Popular Marxista-Lcnista
(APML). também está na relação de
mortos. Seu óbito é reconhecido em
um boletim confidencial do 111 Exército (Paraná). de número 1/78, que
relaciona as pessoas procuradas pela
Justiça Militar e divulga os nomes dos
falecidos.
Os outros 13 nomes de desaparecidos cujas mortes sào admitidas nos
documentos encontrados no Dops
paranaense sào: tsis Dias de Oliveira,
militante da Ação Libertadora Nacional (ALN), desaparecida em 1972;
Aluisio Palhano Pedreira Ferreira, da
Vanguarda Popular Revolucionária
(VPR), sumido em 1971; Hiran de Li·
ma Ferreira (PCB. sumido em 1975);
Edgard de Aquino Duarte (militância
desconhecida. desaparecido em 1973);
Eduardo Collier Filho (APML.
1974); Antonio Três Reis de Oliveira
(ALN, IQ70); Ayrton Adalberto Mor·
lati. do Movimento de Libertação Po·
pular (Molipo. 1975); Jorge Leal
Gonçalves Pereira (APML. 1970);
Luiz de Almeida Araújo (ALN,

.

Pista sobre a
.
, .
primeira vItIma
Um outro documento localizado
pela Comissào de Investigação da
Prefeitura de São Paulo diz respeito
O ••-dirigente da ALN, Virgílio Go·
mes da Silva. considerado o primeiro
desaparecido político do Brasil. preso
em 1969 pelo DOI·Codi paulista. Tra·
ta-se de um material confidencial do
extinto Serviço Nacional de Informações (SNI) - atual Secretaria Nacio·
nal de Assuntos Estratégicos - onde
;a morte do militante é atribuída por
"resistir à prisão".
Testemunhas da morte de Virgilio.
também conhecido por "Jonas". garantem que ele foi barbaramente torturado antes de ser assassinado. mas
até hoje nem mesmo sua prisào foi
devidamente esclarecida. O ex-agente
do Dops. Josecir Cuoco, ao depor este ano perante a Comissão Parlamentar de Inquérito da Câmara Municipal. que apurou as responsabilidades
sobre as ossadas de Perus. chegou a
dizer que participou da prisão de Virgílio c que ele teve um mfarto, Disse
ainda que viu o militante morrer. mas
nunca soube para onde foi levado seu
corpo, Há susl;Xitas de que os restos
de Virgílio estejam no cemitério de Vila Formosa ou junto às ossadas da
vala comum de Perus.

._.- -_.. -

Mortos viram
nomes de ruas
Além de divulgar os rcsultad~s dos
trabalhos realizados em Cuntlba, a
prefeita Luiza Erundina assinou ontem um decreto autorizando que 1I
ruas da cidade passem a receber os
nomes de Ii desaparecidos políticos.
Esta homenagem as vítimas da ditadura, de acordo com a prefeita, foi a
maneira que encontr?~ para sllmu lar cidadãos dcrnocratlcos a nao per·
mitirem nunca mais que ocorram crirnes desta natureza".
Erundina também voltou a criticar
a retenção dos arquivos do .Dc::ps de
São Paulo que desde a extmçaO d?
órgão em 1985 estão de posse da PohCla Federal. A prefeita e os parentes
dos desaparecidos acreditam que ~s
arquivos do órgão paulista são ~al s
completos e podc.rào ser d~ suma Importância para o esclarcclmento da
verdade pois a maior parte dos desaparecidos sumiu em São Paulo. Ela
afirmou quejá rcitcrou. com respal.dÚj
do Governo do Estado, a transferenda dos documentos para a Capital,
mas ainda não obtcve resposta ao pedido.
Nos arquivos do Dops paranaense
foram consultadas 62 mil fichas. Se·
gundo Suzana Lisboa. da Comissào
de Investigação. a equipe que desenvolveu as pesquisas em Cumiba trouxe para São Paulo apr.oximadamente
mil cópias de I?rontuanos e~docu~~n
tos que a partir de agora va,o auxlhar
nos trabalhos de investigação sobre
paradeiro dos desaparecidos.

;;:r"'~
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vai possibilitar que os parentes destes
desaparecidos movam açõcs judiciais
contra a Uniào para exigir a localização e devolução dos corpos.
Segundo Delora. "agora temos a
confirmação da morte de meu tio e
poderemos exigir a punição dos culpados", Desde 1973. quando foi preso
por agentes do Destacamento de Operaç.ocs de Informaçõcs / Centro de
Operações de Defesa Interna (DOI·
Codi). do 11 E.ército, o ex·deputado
nunca q1ais teve contato com seus fàmiliares. Por ser cidadào norte-americano. naturalizado brasileiro. Paulo
Stmarl chegou a ser socorrido por organismos internacionais "mas até hoje sua prisão e morte nunca foram assumidas". afirmou Delora Wright.

quer o corpo
1971); Ruy Carlos Vieira Bcrbet (Mo·
lipo, 1971); Joaquim Pires Cerveira.
Frente de Libertação Nacional (FLN,
1973); Elson Costa (PCB, 1975) e Vir·
gílio Gomes da Silva (ALN, 1969).
Mais do que a constatação da morte dos desaparecidos politicos. a descoberta da Comissào de Investigaçào
das Ossadas de Perus, segundo Delo·
ra Wright, sobrinha do ex-deputado e
desaparecido Paulo Stuart Wright.

Baseados nos documentos do Dops
paranaense os parentes dos 17 desaparecidos pretendem mover uma ação
conjunta contra a União, e depois retomar as investigações sobre o paradeiro dos demais desaparecidos. A
prefeita Luiza Erundina imagina que
muitos outros corpos estão sepultados clandestinamente em cemitérios
paulistanos. como Vila Formosa.
Campo Grande, c em OUlras quadra~
de Peru~.

Erundina quer fatos apurados

Erundina ao lanlo

i.~:=·ti~=

Acompanhada por Suzana Lisboa.
integrante da Comissào de Investigação das Ossadas de Perus, e porparen·
tcs de desaparecidos políticos, a prefeita Luiza Erundina disse ontem que
está encaminhando um oficio ao Ministro da Justiça, Jarbas Passarinho.
solicitando que sejam apurados o 10eal e as circunstâncias em que ocorre·
ram as mortes das 17 pessoas cujas
fichas roram localizadas no Dops do
Paraná.
No mesmo oficio dirigido a Passarinho, Erundina pede que sejam apurados os locais em que os desaparecidos foram sepultados e em que data.

"c:
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o oficio

ao mi,nisifro

A prefeita reivindica também que sejam identificados os nomes dos servidores públicos que testemunharam as
mortes e os sepultamentos dos exopositores do regime mjJjtar,
Com as informações solicitadas a
prefeita acredita que os trabalhos que
atualmente estão sendo desenvolvidos
pelos peritos da Universidade de
Campinas, na identificaçào das 1049
ossadas de Perus. será facilitado e agilizado. Erundina reconheceu que os
trabalhos sào demorados, mas disse
que tem interesse em deixar a Prefeitura em 1992 com essa tarefa cumprida,
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APMl: 11 denunciados
Viníe e sête elementos filiados à organização sub.versiva Ação Popular Marxista Leninista - APML ' foram denunciados pelo procurador da Justiça~itar
-Oscar do Prado Queiroz. em longa peça acusatória Que
analisa as res~O!l !: él.oilldCides de cada um deles. Del: dos
.denunciados er;.tão foragidoE e cinco se encontram detidos, com pri~ão preventiva já decretada .
~
Os comvoneníes da APML, que segue a filosoIia de
~ Mao "Tsé·tung. dedic3yam-se à agitação c propoganõa.
; com ramWcações nos Es!aà lls do Rio Grande do Sul, P a' raná, São Paulo. Guanabara, Minas Gerai s, Bahia, Per.nambuco, l\[aranhâo e Goiás. Vários deles eram do Co. mité Central e outros do Comando Regional de São Pau:10. Todos u sayam yárias cadinornes c grande parte fa,zia uso de nomes e documentos falsos
r
Nolõ termos da denuncia. em setem'bro de 1972 vcridicou-se um "racha" nas hostes da APML, com a :forma~
,ção de duas corrent~s, ambas se dedicando à conscientização das massas c pretendendo consolidar a tomada do
poder através da guerra revolucionária . Entre os ilCUSa.dos figuram médico~ . engenheiros, professores. jornalis~
tas, estuâantcs e até um " profissional da subversão". R ã
referência à deslocação de muitos para outros ~ tad os.
p or certo com a finalidade de contundir os órgãos de
se&,urança .
São os seguintes os denunciados: Antonio Korival
Soave, Beatriz do Valle Bargieri, Carlos Fernando da
Rocha Medeiros. Cornélio Lima Filho, Elziril Vilela Nak azu. H aroldo Ro drigues Lima. Hernandez Santaliestra.
Jose
J air Ferreira de Sã. J osé B en edito Pires
M.ilton Ferreira de Almeida, J osé R enato Rabelo,
Nakazu, Liuco Fugi. Luiz Aparecido da Silva.
Hugo de l\"iedeiros, Maria Ceres Pimenta. Maria
ti ma Azevedo. Maria Luíza
de'
ria Madalena Prata
Nelson
cha, Otto José Mattos
P edro P ereira do Nascimento,
Tertuliano Ambrósio da Fonseca e

•

•

•
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INICIADO processo da a.çio popular. o úUdo de S. Paulo, 20 de ago. de 1970.
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Na La Auditoria da Aeronallll.:a, o Conselho Permanente de
lustlça iniciou, ontem, no R io,
, sumario de culpa C-Onl a qual!·
ficatão e intcrrogalorio de 65
pessoas implicadas no chamado
processo da "Ação Popular", que
pretendia 11 derrubada do e:over·
no pOr modos violento!'!. Dos indiciados comparecera m 18. se ndo
que 17 se encontram presos, e
um apresentou-se espontaneamente. Os outros 47 estão fora gidos. Foram Intimados por edital
e não comparecendo. passarão a
revéis, Dos 17 presos, alguns estão recolhidos na Jlha das Flores
e outros à Penitenciaria de Dangu,
Compareceram
escoltados os
"ie)!:ulntes presos: André Snolent·
7;0", Anlonio Oscar, Fabiano de
Campos, Celso Simões, Fernando
Dias Ferreira, Flavio Monteiro de
Melo, Jean Mare Frederick Char·
les Von \Veit. Luiz Henrique Pe·
res, Mario Fonseca Neto, vitor
Hugo Klegebrunn, MlI.rlha :Marla
Klegebrunn, l\1arljane Vieira Lis·
boa, nllda Drnndlan Siegl, Norma
rereSa de OlivE'ira, Maria Elodes
Alencar, Prlsclla Melile, Solange
MnriA Sa ntos, e Maria do Carmo
Resende Meneze~. 1t-lnria Savaget,
em iberdade, apreselltou-~e e5·
ponl õltleamen te.
Após longos debates, o juiz
permitiu que o eslud..·mte André
Snolent7.0v formulasse por escrito lima denuncia de maus tralo ~
flsico.'l. inclu sive citando as TIO mes dos re.'lponsavei!'l. A permiSsão se deu em ·,'io·tllde de afirma·
tiva do ad \'ogado, segundo a qU:l1
e sla va havendo cerceamento da
defesa _

EXClUSAO
Dos ind it' iado!'l, inicialmente cilados Tln inqnerito, foram ex cl1li·
dos Antonio Funari Filho, Anto·
nlo Luiz, ft,.nlonio Sergio, Dinorah
Leite da Silva, Domingos Cardoso, Geraldo
Azevedo Amorim,
Geraldo Magela, Harold o ftoc1ri ((ues Lins, José Newton, Luiz
!\farcos Magalhães Gomes, Marle·
ne Raimundo das Dores, Paulo
nogerio Guimarães , pericles de
50117.8 , Ricardo Gonçalves An gelin e Vitoria Lucia Martins Pamplrma Pereira .
foram ex clllidos do processo
enl {a('e de "habeas corpus" con·
CE'did os pelo Surerior Tribunal
Militar e Supremo Tribunal Federal.

-
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A face mais dura do esquema repressivo imposto no Brasil nos últimos catorze anos esteve presente, involuntariamente, aos dois dias - terça e
quana-feiras, dias 19 e 20 - de julgamento dos 63 acusados de tentativa
de reorganização do Panido Comunista Brasileiro, afinal absolvidos por
unanimidade. Presente, por exemplo,
nas lágrimas de Carolina, a filha de
David Capistrano, ao ouvir a negativa
do Conselho de Sentença ao pedido
de abenura de inquérito para apurar
o desaparecimento dos oito acusados
revéis, "por não existirem nos autos
qualquer evidência de que a ausência
dos mesmos se relacione com fatos
que induzam a possibilidade da existência de qualquer delito".
Era o malogro de mais uma das
inúmeras tentativas feitas pelos familiares de 47 brasileiros nessa estranha
situação: nem mortos, nem vivos,
nem presos. Simplesmente desaparecidos.
Presente também nas lágrimas que
um dos réus - Dimas da Anunciação

Das lágrimas de
um julgamento
às histórias
de horror
e morte
Ferrin - arrancou de seus parentes e
de outro acusado, Oseas Laranjeiras,
ao narrar as tonuras sofridas nas dependências do DOI-CO DI do Rio:
uFui torturado durante onze dias e
onze noites, com choques elétricos,
murros, pontapés. E, com medo de
que meus algozes fizessem idênticas
perversidades com minha esposa, filhos e netos, decidi assinar as declarações impostas". O Conselho aprovou
o encaminhamento das denúncias de
Dimas ao Ministério Público Militar,
por ter sido verificada, riOS autos, a
existência de evidêncjas de maus tra-

tos na fase inquisitorial.
A denúncia de Dimas é apenas
uma entre centenas de outras, vítimas
das mesmas ou de tonuras ainda piores, que, segundo levantamento de
exilados brasileiros, levaram 81 presos
políticos à mone, entre 1966 e 1973.
Nem preso, nem morto. Desaparecido,
segund o mestre Aurélio Buarque de
Holanda, é "que, o u aquele que desapareceu " . --Pelo menos, era assim até
1970. Nesse ano, a ação dos organismos de repressão no Brasil introduziu
um novo significado para essa palavra: aq uele cuja prisão ou mone nào é
reconhecida por qualquer autoridade.
De 1970 - quando desapareceu o estudante Antônio dos Três Reis Oliveira, preso em São Paulo a 10 de maio,
primeiro caso do gênero registrado até ago ra, 47 pessoas, segundo o Comitê Brasilei ro pela Anistia, ingressaram nessa relação assim descrita por
Alceu de Amoroso Lima, em
anigo no Jornal do Brasil: "São
pais, irmãos, noivas. mulheres,

\

julgamento do PCB no Rio: oito não compareceram, sa:-o~~;::::
24
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cia esti ve ra no edi fício onde o casal

morava, faze ndo pergu ntas. E, a um
estud ante da US P, perguntaram a
chapa do automóvel de Ana.
Dias depois, Majer, um velho professor de literat ura judaica, recebeu

aviso de que sua filha desaparece ra,
com o marido. Sem saber a quem recorrer, viajou para a (nglaterra, ao en-

contro do filho, o jornalista Bernardo
Kucinski , então trabalhando no
Guardian, de Londres, ao mesmo
te mpo em que mandava uma carta ao

outro filho, Wolf, que mora num
kibwz em Israel. Majer voltou logo
depois ao Brasil e, Bernardo, em julho, depois de ter mantido alguns contatos na Europa. A parlir de então,

tisse a sruda. Um cien tista do Instituto
Weizzman enviou ca rta ao general

Golbery do Couto e Silva, confessando seus temores a respeito do des-

tino do casal. E o rabinato dos Estados Unidos movimentava-se junto a
congressistas norte-americanos.

caso. O que também não adiantou.

bito

A missa da certeza. Aos poucos, a es-

internacional

enviou

carta a

Wolf: "Não há nenhuma duvida de
que Ana Rosa está morla. É uma informação 99,9% positiva" .
No Brasil , Bernardo continuava ca-

çando informações - e pagando por
elas. "Urna vez", conta, "paguei 80
mil cruzeiros por uma informação. E

lidades do mundo todo. Não exata-

de chantagem à Justiça Militar" (o
caso foi agora avocado pela Justiça
Comum, e Bernardo pretende levá-lo
até o fim).
"Chega um momento em que não
se agüenta mais. Agora, passados

informaçào a respeito.

Bernardo Kucinski conta que passou a viver entre a convicção íntima
de que os dois estavam mortos e as informações, precárias embora, vindas

ham Wright, outro dos irmãos, tam bém pastor evangélico, começou a se
corresponder com parlamentares dos
Estados Unidos e conseguiu interessar

até o Deparlamento de Estado pelo

estava quase pagando mais 500 mil

Rosa e Wilson, mas para obter uma

à ajuda extern a, ainda mais que

Paulo te m dupla nac io nalidade, po r
se r fi lho de nOrle-americanos. Lat-

Morta, 99,9%. Em 2 de dezembro de
1976, uma organização judaica de ãm-

começou a funcionar um gigantesco
mecanismo dt! contatos com personamente para conseguir libertar Ana

reu

cruzeiros, quando denunciei processo

quatro anos, meu sofrimento maior é

perança ia morrendo,

mas o re-

verendo Wright diz que só se convenceu da morte do irmão ao ser convi-

dado para concelebrar a missa pela
morle de Vladimir Herzog. "A gente
não pode ter falsas esperanças" - diz
ele, agora. " Mas ter esperança é próprio da natureza humana. Eu mesmo,

como membro da Pastoral dos Direitos Humanos, tenho cuidado de muitos casos em que as pessoas se negam

a admitir algumas evidências. A
família vive o drama de perder alguém e passa a se solidarizar com
famílias nas mesmas condições."

não saber o que foi feito deles", desabafa o jornalista . É nessa hora que as

A missa de Vlado marcou o reverendo: "Quando, no pulpito da catedral, vi tod a aquela multidão, per-

New York Times noticiaram o desapa-

famílias são procuradas por todos os
tipos de pessoas - cartomantes, vi-

cebi que era uma homenagem a todos
os mortos e desaparecidos".

dos Estados Unidos, dizendo que Ana
estava viva. O Washington Post e o
recimento, a Organização dos Esta-

dentes, parapsicólogos, charlatães, a

dos Americanos informou que o caso

maioria animada do mais honesto

Na verdade, as histórias de todos os
desaparecidos - ou de quase todos -

Ana Rosa tomava o numero 1.897 na

propósito de ajudar.

se parecem , e todas são exemplares.

sua comissão de direitos humanos,
mas não dava muitas esperanças. De
Israel, Wolf informava que um genera l israelense conhecia os generais

Sylvio Frota e Ednardo d'Á vila Mello
e ia pedir a interferência de ambos. A

chancelaria de Israel fez saber ao /tamaraty. discretamente, que Israel estava
disposto a acolher os dois. sem maiores formalidades, se o Brasil permi-

25) J oão Masse na Melo - desaparecido em São Paulo ;

26) Da vid Capistrano da Costa desapareceu quando tenta va relornar ao Brasil, em março de

1974;

27) J osé Roman - desa pareceu
com Capistrano, no trajeto Uru-

guaiana-São Paulo ;
2~) Caiuby Alves de Castro desapareceu no Rio, em 1974 ;
29) J oaquim Pires Cerveira ex-major, preso em Buenos Aires;

30) Walter de Souza Ribeiro desapareceu no percurso Rio- São

Pa ulo, em abril de 1974;
3 1) Luiz Ignácio Maranhào Filho - sua mulher, Odete , denunciou, em carta à direção do MUB ,
que ele eSlava sendo "barbara-

mente tonurado" pelo delegado
Fleu ry, em São Paulo ;
32) Ieda S antos Delgado - desa-

I STO ~
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Foi o que aconteceu com o re-

verendo Wright, por exemplo. Um
parapsicólogo contou-lhe que seu irmão Paulo estaria preso numa espécie

de campo de concentração, a 150 milhas da foz do rio Amazonas. A descrição era tão perfeita que até ele-

mentos da CIA estiveram no local,
investigando-o. Nada encontraram.

Como os Kucinski, Wright recorpareceu no percurso Rlo-Sào Pau-

lo, em abril de 19 74;
33) Ana Rosa Kucinski S il va desapareceu em abril de 1974;
34) W ilson S ilva - idem:
35) T homas Anlônio da S il va
Meirelles Neto - desapareceu no
Rio, em maio de 1974 ;
36) Issam i Na ka mura Okamo desapareceu em São Paulo, em
maio de 1974;
37) Rui Frasào Soares - seq üestrado diante de testemunhas, em
Petrolina (PI::.), a 27 de maio de
In4 ;
3~) Jay me Mira nda Amorim desapareceu no Rio, em junho de
1974 ;
39) Hair Jose Veloso - desapareceu no Rio , em maio de 19 75;

40) Ar mando Teixeira Frutuoso
- desapareceu no Rio, em julho
de 1975;
UDESC - FAED - IDCH

41) O rland o Bonfim J únior desapareceu no Rio. em julho de
1975;
42) José Monlenegro de Li ma desapareceu em Pernambuco , em

setembro de 19 75:
43) Edga r Aqu ino Duarte - desapareceu no Rio, em 1975:
44) Ma rcos Anl ônio Batisla desapareceu no RIO, em 1975 ;
45) Hiran Li ma Pereira - desapareceu no Rio. em fevereiro de

1975 ;
46) Elza Rocha M iranda - desapareceu no Rio, em 1975 ;
47) Elson CosIa.

27
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Há a forma misteriosa de os familiares serem informados de que aconteceu: o reverendo Wright recebeu apenas três telefonemas idênticos "Paulo caiu" . E desligavam. O filho
do advogado e jornalista Orlando
Bonfim, que vivia na clandestinidade,
também foi avisado por telefone:
"Quem fala é um amigo de seu pai.
Contrate um advogado e comuniquese com a Associação Brasileira de Imprensa".
IÔ possível que essa mesma pessoa
tenha sido o misterioso portador das
fotografias dos onze netos de Bonfim,
nascido s no seu período de
clandestinidade .

Vestir luto. E cada família tem uma
história de sofrimento e esperança
para contar. Como O jornalista Haroldo Amorim de Miranda, irmão do
também jornalista Jayme Amorim de
Miranda, preso no Rio de Janeiro, no
dia 4 de fevereiro de 1975:
"Os subterrâneos do protesto foram percorridos na busca de Jayme"
- descreve ele em carta publicada
pela edição deste mês do jornal
Unidade, do Sindicato dos Jornalistas
de São Paulo. " Um par de velhos o chefe do clã ficou totalmente cego
com O trauma do filho nem morto
nem vivo - chora, hoje, o desejo de
pelo menos enterrar seu morto. Quatro crianças crescem na indefinição
de se o pai é vivo ou morto, e uma
mulher não sabe se veste luto ou sofre, dia e noite, vida toda, o drama da
violência."
Certamente a mesma esperança levou Maria Augusta, mulher de David
Capistrano, a comparecer ao julgamento de seu marido ausente e de
mais 62 companheiros no Rio. Talvez,
nos corredores da Auditoria, alguém
lhe passasse uma informação sobre o
marido. Ou qualquer pista. Mesmo
inútil. Como a surpresa que o reverendo Wright recebeu um dia: de
repente, uma moça desceu de um
carro, entregou à filha do reverendo
um pacote e foi-se embora sem nada
dizer. No pacote, estavam todos os
documentos do irmão - carteira de
identidade, carteira de habilitação,
certificado de saúde, título de eleitor.
Wright não acreditava que tais documentos ainda existissem, pois o irmão
estava na clandestinidade desde 1%8
e desaparecido desde 73, certamente
usando documentos falsos. Por que o
pacote? Talvez porque, pouco antes,
o STM acolhera petição em favor de
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o preso Otto Filgueiras conta, em carta ao advogado Hélio Navarro,
o que sabe do destino de Paulo Stuart Wright. Data: 13/5/75
cia policial.
Apesar da evidência, o I Exército,
em resposta ao habeas corpus
impetrado junto ao STM, informou
que Rubens, Eunice e Eliana jamais
haviam estado presos em unidades da
área do I Exército. No dia 28 de janeiro de 1971 os organismos de segurança anunciaram que um "preso de
alta categoria social" fora resgatado
por seus companheiros em operação
no Alto da Boa Vista. O preso
chamar-se-ia Rubens Seixas. Cinco
meses depois, anunciava-se que o suposto resgatado não era Seixas, mas
Rubens Paiva.
Desaparecidos? Seria "desaparecido"
3) Stuart Angel - Sua mãe, a
um termo correto para designar todos modista Zuzu Angel, tinha em seu poos 47 componentes da lista do Comitê der, antes de morrer em acidente de
Brasileiro pela Anistia? A julgar pelos automóvel, carta de Alex Polari de
depoimentos de inúmeros presos polí- Alvarenga, companheiro de cela de
ticos, contemporâneos de alguns de- Stuart, na qual narrava a maneira pela
les, a resposta é não. Examinemos al- qual Stuart morrera, amarrado a um
guns casos:
jipe que o arrastava pelo chão, na
I) Mário Alves Vieira de Souza, Base Aérea do Galeão. O episódio é
jornalista, um dos fundadores do Par- contado no livro do historiador Hélio
tido Comunista Brasileiro Revolucio- Silva, volume 20 da coleção Pequena
nário, foi preso no Rio de Janeiro em História do Brasil.
janeiro de 1970 e imediatamente conDa mesma forma, há depoimentos
duzido ao DOI-CODl. No dia 16 de de presos políticos denunciando a
janeiro, alguns presos foram informa- morte, entre outros, de Antô nio dos
dos por um soldado que Mário Alves Três Reis Ol iveira, GaslOni Beltrão,
morrera, depois de prolongadas ses- Honestino Gu imarães, João Massesões de tortura. O nome de Mário fi- na Melo.
gurou na lista dos desaparecidos
Um dos depoimentos é nominal:
publicada pelo JB há quinze dias. Inês E\ienne Romeu, presa política
Agora, o CBA já o considera morto. condenada a 32 anos e meio e que
As evidências recolhidas nesse perío- cumpre pena no Instituto Talavera
do são mais do que suficientes.
Bruce, no Rio, diz ter sabido por seus
2) Rubens Paiva - No dia 20 de interrogadores do destino de algu ns
janeiro de 1971, sua residência foi in- dos 49 desaparecidos. Inês foi presa
vadida por elementos dos organismos em maio de 1971 em São Paulo e lede segurança, que o detiveram. No vada para uma casa de torturas no
dia seguinte, também sua esposa Eu- Rio, onde passou cem dias, tempo sunice e a filha do casal, Eliana, foram ficiente para ouvir macabras confisseqüestradas e conduzidas ao CODl, sões.
na rua Barão de Mesquita, Rio de JaDiz ela, por exemplo, que os polineiro. Eunice ficou doze dias presa e, ciais afirmaram ter matado Rubens
ao sair, verificou que no pátio da pri- Paiva e se referiram ao fato como
são estava o carro do marido, retirado "uma mancada". Outros da lista que
no dia seguinte pela irmã de Rubens os policiais admitem ter matado:
Paiva, mediante recibo passado por Eleni Teles Pereira Guariba, Paulo de
um militar lotado naquela dependên- Tarso Celestino, Aluísio Palhano e
Paulo Stuart e pedira explicações ao
11 Exército, suposto responsável por
sua detenção?
Outro estranho pacote chegou à
casa de Majer Kucinski dias depois de
ter ele entregue carta ao general Dilermando Gomes Monteiro, a respeito do caso Ana Rosa-Wilson Silva,
fato amplamente noticiado pelos jornais. Era um envelope com carimbo e
selo de Portugal e continha propaganda de organizações esquerdistas
com as quais Majer jamais tivera ou
pensara ter vínculos. Por que o
pacote?
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Walter Ribeiro. A própria Inês ouviu,
de sua cela, os interrogatórios de
Eleni e Paulo de Tarso, nos dias 19 e
20 de julho, e de Aluísio Palhano, dias
13 e 14 de maio. Ela soube, também,
que Marilen a Villas-Boas Pinto, que
participara de tiroteio com a policia,
morreu naquela casa, ferida e sem
cuidados médicos. uFoi aí mesmo, na
cama em que você está", disseramlhe os policiais.
Carta-certeza. Outras histórias de negati vas, subornos, a meaças e revelações são contadas pelos familiares do
estudante Carlos Alberto Soares de
Freitas, preso no dia 15 de fevereiro
de 1971, no Rio. Três dias depois da
prisão, uma amiga de Carl os Alberto,
que não havia lido a notícia publicada
no Jornal do Brasil, foi visitá-lo. Ao se
aproximar da casa, viu forte esq uema
policial montado e afastou-se rapidamente para colocar no correio uma
carta que "Beto" lhe havia entregue
para se r enViada a seus famil iares em
Minas Gerais, caso fosse preso. Essa
amiga não tinha dúvidas sobre a prisão: ela sabia que ele era procurado
pelos órgãos de segurança e que vivia
na clandestinid ade. A presença de
tantos policiais diante da casa só podia ter um significado: " Beta" estava
preso.
A família recebeu a carta e começou a procurar por ele, por intermédio de advogados co ntratados no Rio
e e m Minas. Um habeas corpus foi impetrado junto ao STM, mas, como o
julgamento tardava, os pare ntes resolveram le va r, pessoalmente, cartas às
autoridades. Uma delas, ao então presidente Médici, foi levada por dona
Alice, a mãe, e Adir, a irmã, ao chefe
da Casa Militar, gene ral João Baptista
Figueiredo, que as recebeu "mal e
nem quis ouvir a história" , co nforme
conta Adir. A outra foi levada por
Eduard o, irmão de Carlos Alberto, ao
ministro Waldemar Lima Rodrigues,
do STM, que respondeu: "Eu não tenh o nenhuma obrigação, eles são subversivos mesmo".
Começou, então, a peregrinação
pelos organismos de seg urança e o
ce rco a policiais do DOPS mineiro,
que solicitavam dinheiro em troca de
in formações. Eram visitas semanais e
informações vagas: foi transferido do
Recife para Minas, depois de Minas
para o Rio.
Um xis na foto. Dados mais conc retos
- e tenebrosos - su rgi ram em junho,
numa delegacia de Itaguaí, Estado do
Rio. Um ca rtaz de "terroristas procurad os", visto por Eduardo, exibia seu
irmão Carlos Alberto riscado com um
xis. Depois, Inês Etienne Romeu, coISTO~ 27/09/1978

lega de faculdade e amiga íntima de
" Beta" , presa em São Paulo e levada
a um ce ntro clandestino de tortura no
Estado do Rio, ouviu de seus interrogado res que ele "fora preso, torturado e assassi nado a tiros de revólve r" .
Para os irmãos, essas info rmações
bastaram para convencê-los da morte
de Carlos A lberto. Para os pais, não.
Até hoje, passados sete anos e meio,
Jaime Soares de Freitas, o pai, 78
anos, recusa-se a mudar de apartamento. "Não, o ' Beta' tem a chave."
E dona Alice, a mãe, mantém o
quarto arrumado, exatamente como o
filho o deixou, no Natal de 1970.
Contato perdido. Um outro ponto comum em muitas histórias de desapare cidos emerge do depoimento da
família de Fernando Augusto Santa
Cruz de Oliveira, preso no dia 23 de
fevere iro de 1974: o corte abrupto de
contatos com pessoas - às vezes
muito bem colocadas - em um determinado ponto do caminho em busca
de desaparecidos.
Fernando saiu de casa, nesse dia,
dizendo que voltaria antes das 6 horas. Não voltou. Começou, então, a
longa peregrinação, perseguindo todas as hipóteses e batendo em todas

as portas: marechal Juarez Távo ra,
marechal Cordeiro de Farias, general
Muricy, um funcio nário do DOICODl de São Paulo, o ex-deputado
Etelvino Lins. E, em todos os casos,
chegava um mo mento em que, como
com os marechais Távora e Cordeiro,
lhes diziam: "Infelizme nte, não tenho
mais condições de dizer nada" .
De qualquer forma, por Juarez a
família ficou sabendo que o general
Ednardo d'Á vila Mello, então comandan te do 11 Exército, lhe informara que Fernando não estava preso
em São Paulo. Essa informação contrariava O que a família já levantara:
Fernando (e Eduardo Collier) havia
sido preso no Rio e levado, dias depois, para São Paulo. Seus parentes
chegaram, inclusive, a entregar, no
DOI-CODl paulista, no dia 14 de
março de 1974, uma sacola com mantimentos e objetos de uso pessoal ao
carcereiro de plantão, que se identificou como "Marechal".
Outro contato interrompido foi
com o professor Gastão Jacinto Gomes, um dos diretores da Cruz Vermelha, q ue conhecia um coronel do
Exército através do qual poderia obter informações. De fato, as obteve,
inicialmente. O coronel chegou a
anunciar que Fernando estava preso

C'a ros rais~
Esta ca rta só 'lhes será e""1ode :ie eu estiver presn. A torma de
como lhes chegou, nao importa. E bem possivel que me deixem no
nl0, ou talvez me Mandem para Minas . A!n~a nan posso prever co~
certezD. Se ouerem me Bjud~r, ajam da s~&u1ntp ror~al
1) O motivo da lnterferência é c ooseguir !"linorar EIS tl"lrt.llras (in'lpossivel dete-las de todo, A nao ser num seguildo ?,c.,e:Jto).
2)- Tem-s~ qu~ lncomod~-los. Enxer-lhes a paCiênCia co~ v1sitas,
com i nsistencia par a ver-m~. Recu. am continua~anonte. TeDte~
Nals uTa vez.~Outral Gritem, chorem, Ievêm cartas, enfi~ , Dão Ih
lhes deem soe ego . Sempre se consegue romper a bgrretra.
3)- No pr incipio, oles negaM a ptl séo. Dize~ mesmo que a pessoa não
~o1 presa.
Insistam, voltem a carga.
4)- no tleu caso, coT-o Jioticiaral'l que eu hov!a sequestrado um aVião
eM junho, poderao mesmo jogar com isso e dar-me sumiço .
Repito: se um dia eu saisse do paIs, eu os aVisar$3. Estou
. aqui , Preso pel os carrascos do povo brasileiro.
A noticia
gse as cartas par a pr2var
do seques tro, era ~81sa , rearirao.
que eu estou no país. Mas tire~ fotocopia p~is eles po~erao .
requisitar as cartas .
:lão se deixem envo:l.ver pelas malliodragens (e arbitrariedades) dos nos~ os gorilas .
5)- l·f inhas conviccõe!J continuarão fir:nes. Não trairei meus CO':l panheiros o meu ~povo. . Apezar dos dnfettos, t enho car~ter
bastante para nao seguir na trilha dos Massafimi e tugerettl ,
peque~~s v~rmes que sempre atravessam 3 vide da ge~te .
Apszar
de Voces nao comun.t;are "1: ",~us iqeais, acho que 1'18 respeltarao
ma i s por sabere~ ja Que nao trai o e naO me desfibr o.
Se não podere'n me ajudar nãg guardarA! ra:1cores. r~itas
vez es os laços de classe se sobrepoem 80S fa milia r es . Saberei
comp reenr3ê -los .
Abraça- lhes o rilho,

G"

QO~ tssin ad ol
A....
{~
'A ~ ,Q" o"..,...
Prisões possiveis: Vila Mll1.tR r (principal) e PE (du~s), uma
na T1juca, outra não sei onde, ale~ da Ilha
das Flores .

.!.

.Y.J:

A carta em que Carlos Alberto de Freitas anuncia a sua prisão
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em São Paulo e, numa determinada
época, necessitara de cuidados médicos. uMas agora está tudo bem",
completou.
De repente, o professor Gastão pediu aos parentes de Fernando que

não mais o procurassem na Cruz Vermelha e, sim, em sua casa. Lá. ouviram a informação de que o coronel
não podia mais dar informações. "Os
contatos foram cortados" - disse-lhes
o professor, que, todavia, os encami-

nhou, com um bilhete, a um sobrinho,
militar lotado em Brasília.
E a família foi a Brasília, onde ouviu a informação que menos aceitava:

.. Fernando não está preso". A mesma
informação constaria, meses depois,
de nota oficial lida pelo ministro Armando Falcão na televisão.
Onde está? Contra todos os indícios,
as famílias - pelo menos algumas insistem em esperar. qUe os parentes
voltem, ou, ao menos, em perguntar

por eles. Como O fez, em carta a dona
Scyla Médici, esposa do ex-presidente
Médici, a mãe de Jorge Leal Gonçalves Pereira, seqüestrado no Rio em 20
de outubro de 1972: "Acho que não
tenho outra pessoa a quem me dirigir.
Quando eu rezo diante da Virgem
Santíssima, eu lhe digo que é uma
mãe que pede a outra. Assim faço
neste momento. Dirijo o pedido de
uma mãe e avó a outra: onde está

Jorge?" Não houve resposta.
E o menino Felipe, filho de Fernando Augusto, que parou de acordar
no meio da noite, perguntando pelo
pai, comenta agora com a família e os
amigos: "Quando eu crescer, vou no

quartel saber onde esconderam meu

pai'oU .

FernBndo: contBtos cortBdos
30

nota nas páginas policiais, a morte do
operário José de Souza, que se atirou
do terceiro andar do prédio da Polícia
Central. no então Estado da Guanabara, depois de ter sido preso para interrogatório pelo DOPS. No mesmo
dia e no mesmo local , suicidou-se Astrogildo Pascoal Viana, dirigente comunista e líder do Sindicato dos Portuários de Manaus. Mas os jornais
"Tiroteios"
nada publicaram.
Seria apenas em 1966 que a morte
"sllic:íclios",
de um preso político despertaria atenções gerais: no dia 24 de
"atropelamentos" . agosto
desse ano, foi encontrado
boiando
nas águas do rio Guaiba, no
Oll apenas
Rio Grande do Su~ o ex-sargento do
Exército Manoel Raimundo Soares,
assassinatos?
que havia sido preso três meses antes.
Seu corpo apresentava marcas de torEm um pequeno cemitério de Paris, o tura, mas, inicialmente, as autoridatúmu lo de frei Tito de Alencar Lima des negaram que ele estivesse preso.
traz uma in scrição terrível: procurou O Jornal do Brasil, ediçào de 4 de sea morte, levado pelos estigmas herda- tembro, entretanto, publicaria carta
dos das torturas sofridas quando apri- do ex-sargento à sua esposa, datada
sionado pelo regime militar brasileiro. de 25 de junho, na qual ele inclusive
Frei Tito suicidou-se em agosto de antevia a morte: "Que mais posso tc1974, em Paris, onde vivia exilado,
após ter sido um dos presos politicos
trocados pelo embaixador suíço Gio-

A rotina da
tortura e
da morte

vanni Bucher. A sua morte, na verdade,

começou na então Operação Bandeirantes, nos primeiros meses de 1970: ele
estava preso desde novembro do ano
anterior, no Recolhimento Tiradentes.
Levado à OBAN , passou dois dias sob
torturas no pau-de-arara, recebeu choques elétricos na boca (Ué a sua hóstia",
diziam-lhe os torturadores) e, não resis-

tindo, tentou o suicídio.
Levado inicialmente ao Hospital
Geral do Exé rcito, foi depois reconduzido ao Presídio Tiradentes, onde
três médicos - também presos - fIZeram exame de corpo de delito, constatando as torturas. A troca pelo embaixador suíço tirou-o da prisão, mas,
ao que tudo indica, nada foi suficiente
para apagar as marcas fisicas e psíquicas deixadas pela tortura.
t possível que o dominicano Tito de
Alencar Lima tenha se suicidado por
outros motivos que não as seqüelas deixadas pela tortura. Mas há - segundo
minucioso dossiê elaborado por exilados
brasileiros - oitenta outros casos de
mortes sob tortura comprovados, entre
1966 e 1973, os anos negros da repressão. Depois de 1973, há dois casos - os
do jornalista Wladimir Herzog e do operário Manoel Fiel F"ho -, oficialmente
atribuídos a suicídio, mas sobre os quais
pairam sérias dúvidas.
O começo. Tortura e suicídio fo ram
palavras intimamente associadas desde os primeiros dias de abril de 1964.
Os jornais de 18 de abril desse ano,
por exemplo. anunciam, em pequena
UDESC - FAED - IDCH

mer? ( . . .) Não foi necessário demonstrar que não tenho medo da
morte ( . . .) O tempo dirá .. ."
Ao que tudo indica, os carcereiros
de Manoel Raim undo levaram-no até
o Guaíba para simular um afogamento, técnica de tortura em uso no Rio

Grande. Mas a simulação foi longe
demais. A morte do ex-sargento levou
a Assembléia Legislativa gaúcha a instalar uma Comissão Pa rlamentar de
Inquérito, que, segundo o Jornal do
Brasil de 17 de junho de 1967, apontou como responsáveis o então coronel Washington Bermudez, secretário
de Segurança Pública, o coronel
Mena Barreto e os delegados de policia José Morsh e Itamar Ferreira de
Souza. Não ho uve punições.
A escalada. De 1966 a 1968, o número de casos de mortes por torturas,
segund o o dossiê dos exdados, foi de
quatro nesses quatro anos - à média,
ISTO~ 27/091'978

portanto, de um por ano. Em 1%9,
começou a escalada: 7 casos. No ano
seguinte seriam li , 25 em 1971, 18 em
1972 e 16 em 1973.
Raros desses episódios puderam
ser tão exaustivamente apurados
como o de Manoel Raimundo Soares.
As autoridades policiais-militares at ribuíam as mortes a "intensos tiroteios"
entre terroristas e os organismos de
segurança (caso, por exemplo, de
Eduardo Leite), a "atropelamentos"
durante tentativa de fuga (caso de
Alexandre Vannuchi Leme) ou à "resistência" à prisão.
Há, de qualquer modo, depoimentos copiosos que destroem a maioria

dessas versões. Tomemos a história
de Eduardo Leite, provavelmente
exemplar. Ele foi preso na Guanabara, no dia 21 de agosto de 1970. Foi
torturado lá mesmo, transferido para
o 41 9 Distrito Policial (bairro de Vila
Rica, SP), voltou à Guanabara e permaneceu em cárceres privados até os

me ele próprio gritou aos demais presos. Durante quinze minutos, os presos bateram utensílios, sapatos etcétera. procurando impedir a remoção.

Inutilmente.
No dia 8 de dezembro, os jornais
anunciaram a morte de Eduardo Leite, em "tiroteio" na cidade paulista de

São Sebastião. O corpo foi entregue à
sua esposa, Denise Crispim, que veri-

ficou que o cadáver tinha as orelhas
decepadas, os olhos vazados, os dentes arrancados. No intervalo de 43
dias entre a retirada de Eduardo do
DEOPS e a sua morte, as roupas que
deixara na cela I foram divididas entre seus companheiros de prisão. Denise recebeu de volta um par de sapatos de bebê, que ela mesmo dera a
Eduardo, quando do nascimento da
filha de ambos.
Atestados. Em outros casos, os atestados de óbito, devidamente assinados
pelos médicos do Instituto Médico

primeiros dias de setembro. Sempre
sob torturas, entre as quais a aplicação do chamado soro da verdade
(pentotal sódico). Na segunda quinzena de setembro, voltou a São Paulo,
agora para as instalações da Operação Bandeirantes, de onde passou
para o DEOPS em ou-tubro. No
DEOPS, ficou na cela n9 4 do chamadofundão, estreito corredor com quatro pequenas celas, totalmente isolado. No dia 23 de outubro, morre Joaquim Cãmara Ferreira, um dos líderes
da guerrilha urbana. Alguns jornais
do dia seguinte noticiam que fora
Eduardo Leite quem, levado pelos
policiais, o apontara na rua e, aproveitando-se da confusão, fugira. Os

Legal, eram em si provas evidentes de
que a vítima fora torturada até a mOf-

sessenta presos então recolhidos ao
DEOPS, entretanto, eram testemulhas de que: I) Eduardo não saíra de
sua cela; 2) estava incapacitado de

Eduardo Leite: uma história de horror

locomover-se, em conseqüência das
torturas. Tinha as pernas semiparalisadas e estava extremamente
debilitado.
Ficou evidente aos presos que se
tramava a morte de Eduardo Leite,
suspeita que aumentou depois de um
completo remanejamento dos detidos,
de modo a deixar vazia a cela n9 I,
com porta de aço blindada e localizaçâo estratégica: em frente à carceragem, fora do ângulo de visão das demais celas. Essa cela teve, em seguida,
suas dobradiças e trincos lubrificados.
Para ela foi transferido Eduardo Leite, no dia 25.
Os sessenta presos resolveram, en-
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um veneno comercialmente denominado Paration. um inseticida violento

que, ao alcançar o sangue, se localiza
nos rins e, como se vê do próprio laudo médico, provoca pielonefrite aguda" .

O inquérito aberto para apurar as
circunstâncias da morte foi arquiva-

do, seguindo-se o parecer do procurador Durval Ayrton de Moura Araújo,
que pedira o arquivamento "por não
ter ficado apurado que a morte tenha
sido causada por crime ou que tenha
sido responsabilidade de terceiros".

Outro episódio em que a versão da
polícia não confere com os elementos
colhidos pela família é o de Aurora
Maria Nascimento Furtado, estudante de psicologia da USP, presa na
Guanabara, no dia 10 de novembro
de 1972. No dia seguinte, os jornais
anunciam a sua morte, conseqüência
de tiroteio ocorrido entre seus com-

panheiros e os policiais, os quais ela
teria levado a um suposto ponto de
encontro. Devolvido o corpo aos familiares, estes e seus advogados constataram marcas de torturas, entre as

quais um afundamento de dois centímetros na região frontal da cabeça,
indicativo do uso do chamado torniquete, um dos mais dolorosos métodos de tortura. Não foram encontradas, entretanto, perfurações provocadas por arma de fogo.

te. O do estudante Chael Charles
Schreier, por exemplo, dá como Ctlusa
mortis Ucontusão abdominal com ruptura do mesocólon transverso e do
mesentério, com hemorragia inter-

na". Chael fora preso no dia 21 de novembro de I%9 e levado ao QG da
Polícia do Exército, na Vila Militar do
Rio de Janeiro. Ele morreu na noite
daquele mesmo dia. Seu corpo só foi
entregue à família quatro dias depois,
embalsamado e em caixão lacrado.
Mais detalhado ainda é o laudo cadavérico do operário Olavo Hansen,
preso em São Paulo, no dia 19 de maio
de 1970, levado ao DEOPS e torturado de 6 a 8 de maío, quando foi encaminhado ao Hospital Militar do
Cambuci, morrendo antes de receber
tão, montar plantão permanente, para os primeiros socorros. O laudo cadadenunciar e tentar evitar a remoção vérico levou o então líder do MDB,
de Eduardo. Mas, aos 50 minutos de deputado Oscar Pedroso Horta, a di27 de outubro, ele foi retirado da cela zer, da tribuna da Câmara: "As lesões
I, para "novo interrogatório", confor-

Olavo Hansen, ainda vivo, foi submetido ao pau-de-arara, despido, amarrado pelos braços e pelas pernas a
uma barra de ferro. A autópsia determinou que a morte foi produzida por

encontradas no cadáver provam que
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Balanço: 178. As histórias dos 81 presos políticos mortos sob tortura não
diferem, basicamente, das relatadas.
A partir de 1974, entretanto, não houve denúncias relativas a novos casos.
Ocorreram, entretanto, as mortes, nas

dependências do DOI-CODI de São
Paulo, do jornalista Wladimir Herzog
e do operário Manoel Fiel Filho, por
suicídio, segundo a versão oficial, am-

plamente contestada, até porque a
maior parte da imprensa já tivera levantada a censura, e ambos os casos

puderam ser abundantemente noticiados.
Com as três mortes ocorridas na in-

vasão de uma casa na Lapa (SP), onde
estaria reunido o PC do B, mais os
dois supostos suicídios, o número to-

tal de mortos se elevaria a 178. Segundo O levantamento dos exilados
brasileiros, 81 morreram sob tortura,
10 foram fuzilados (ou seja, mortos
antes mesmos de receberem voz de

prisão), 67 morreram em combate,
houve 7 casos de suicídio e I de envenenamento. Para outros 14 casos, não

há indicação da causa da morte.
3'

DOSSIE
DA
REIiESSAO
Três •siglas,
o unIVerso
do medo
Como funciona
a máquina
de repressão
montada
em 1969
OBAN, primeiro, DOI-COOI, depois.
Essas três siglas transformaram-se, ao
longo dos últimos oito anos, em palavras
temidas, ditas quase sempre em voz
baixa. Foram esses três organismos que,
a partir de 1969, assumiram O comando
das operações repressivas, particularmente em São Paulo.
A OBAN - Operação Bandeirantes
- surgiu primeiro, aparentemente como
estrutura informal. Vivia·se, então, o

clima da chamada guerra revolucionária, que levava, por exemplo, à distribuição farta de folhetos no Estádio do
Morumbi (SP), contendo, de um lado, a
letra do Hino Nacional, do outro, dez
mandamentos que pediam: "Aprenda a
gravar na memória os detalhes caracteristicos das pessoas que encontre em
cafés, cinemas, lojas, residências; ( . . .)
sempre que apanhe uma linha cruzada
no telefone, ouça a conversa e transmita-

a, se necessário, ao quartel ou delegacia
mais próximos. As autoridades lhe darão todas as garantias, inclusive a de
anonimato; quando tiver um novo vizinho no seu edificio ou quarteirão, avise
imediatamente a policia ou quartel mais
próximo!"
É verdade que o aparelho de segurança do Estado já era, então, bastante
amplo. Mas os organismos existentes ou
funcionavam isoladamente, com arqui-

vos próprios e disputas entre si, ou mantinham - como o DEOPS e as policias
civil e militar - uma estrutura burocrática, com plantões de fim de semana, recursos insuficientes, elementos malpreparados.

E nesse contexto que surge a
OBAN, unificando os serviços. Tudo indica que seu primeiro QG foi o quartel
do 2' Batalhão de Reconhecimento
Mecanizado, o REC-MEC, de São
Paulo. Mas também o próprio quartel32

general do II Exército chegou a ser utili-

zado, como testemunha o padreoperário Antônio Soligo, preso a 10 de
fevereiro de 1969: "Prenderam-me na
rua e levaram-me ao quartel-general do
II Exército, onde encontrei outros operários desaparecidos, todos barbaramente golpeados".
Tutóia, 921. Em janeiro de 1970, no entanto, c umprida sua função de
organismo-piloto, a OBAN deu lugar ao
DOI-COOI e a um endereço que se tornou temido em São Paulo: rua Tutóia,
92 1, bairro do Paraiso, sede do 36' Distrito Policial - e, a partir de então, centro nervoso da repressão em São Paulo.
O COOI é oficialmente subordinado
ao comando do Exército da área em
que atua, diretamente vinculado à Segunda Seção (S-2). Coordena a atuação
dos três Centros de Informação das
Forças Armadas (Cenimar, Centro de
Informações da Marinha; Ciex, Centro
de Informações do Exército; e Cisa,
Centro de Informações da Aeronáutica). E mantém vínculos com todos os
demais organismos policiais e militares.
Seu braço executivo é o Destacamento
de Operações Internas (DOI).
O CODI de São Paulo parece ter servido de modelo aos demais, mas esse or·
ganismo não chegou a ser criado em to-

dos os Estados. Ele funciona, além de
São Paulo, na Guanabara, em Brasília,
Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Bahia, Pernambuco e Ceará. Em alguns
outros Estados há o DOI (vários DOIs
podem estar subordinados a um único
CODI), ou, então, o organismo centralizador vale-se mesmo da Policia Federal
ou das policias estaduais para as suas

missões.
Três tunnas. O número de homens do
DOI-CODl varia de Estado para Estado, mas, aparentemente, os organis-

mos mais bem-aparelhados dispõem de
cerca de 250 elementos, divididos em
três equipes básicas (de análise de informações, de busca e de interrogatório).
As duas últimas turmas trabalham em
sistema de revezamento: 24 horas de
trabalho por 48 de descanso. O comandante e o subcomandante são sempre
oficiais do Exército.
Toda essa máquina - a partir da aparentemente informal Operação Bandeirantes - tomou-se extraordinariamente

poderosa com o passar dos anos. O reconhecimento das mais altas autoridades não faltou aos homens que estiveram na origem do sistema: o general
José Canavarro Pereira, estruturador da
OBAN quando comandante do II Exército, recebeu a Ordem do Mérito Militar, como reconhecimento do governo

feder'" "à ação realizada por essa
grande unidade militar na preparação
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da tropa e na luta contra a subversão".
O falecido general Vicente de Paula
Dale Coutinho, que viria a ser o primeiro ministro do Exército do governo
Geisel, prestou, em julho de 1970, no
dia do aniversário do general Canavarro, caJorosa homenagem ao então

comandante por ter estruturado a Operação Bandeirantes, "instrumento sem
par da luta contra a subversão".

Punição, promoção. E as denúncias de
torturas? Raramente foram levadas a
sério. Condenações por prática de tortura, há o caso de cinco oficiais do
I' Batalhão de Infantaria Blindada, de
Barra Mansa (RJ), e mais dois policiais
da cidade, acusados de matarem, sob
tortura, quatro soldados. A condenação
foi em janeiro de 1973, menos de dois
anos depois de ter sido arquivado inquérito em que oficiais do mesmo BlB
eram acusados - pelo bispo Valdir Calheiros e mais onze sacerdotes - de praticarem torturas em presos politicos.
»unição, há a do general Ednardo
d'Avila MeUo, comandante do II Exército, após a morte de Manoel Fiel Filho
nas dependências do DOI-CO DI de
São Paulo. E verdade que, oficialmente,
não se vinculou um fato ao outro, mas

como explicar o súbito afastamento do
general senão como conseqüência do oconrido?
Existem, entretanto, acusados que

não apenas não foram punidos como
obtiveram até promoção: o coronel
Washington Bermudez, que uma CPI
da · Assembléia gaúcha responsabilizou,
ao lado de outros militares e policiais,
pela morte do ex-sargento Manoel Raimundo Soares, é hoje chefe de gabinete
do vice-presidente da República, Adalberto Pereira dos Santos. E o delegado
Sérgio Paranhos Aeury, citado 86 vezes
no relatório de 1972 da Anistia Internacional como responsável direto por torturas a presos, é delegado-geral da policia de São Paulo - seu chefe, portanto.
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' O Brasil tem hoje 10 mil exilados pollticos; tem , r.conhecldos
pelo Governo, 200 presos polllicos ; e lem , ainda , vi\los e podendo
portanto gozar de seus direitos , 4.870 cidadãos cassados . O Brasil
tem . também , 12B cidadãos banidos e 36 desaparecidos .
Tem, ainda 263 estudantes que , atingidos pelo Decreto 477 , não
podem mais estudar . Este é um trecho do discurso oficial de lon .
çamento do Comi" londrinense pelo Anistio , proferido em conjun .
to no noite de ontem no Associaçelo Odontológica do Norte do
Paranb por quatro membros do comissão provisbria de fundaçã o do
Comitê : o advogado Odair Cldne , o jornalista Pedro Paulo Felis·
mino . o escritor Domingos Pellegrinl Junior e o professor Vanoly
Acosto Fernandes .
Jó noje. ós 20 noras . no Colégio Marista , hoveró uma reunielo
com todos os inleressados em participar do comitê . Além de serem
formados algumas comissões , serão desenvolvidos discussl5es
sobre como seró seu funcionamento . Isso porque o comissão
pro.... sório entendendo que nao podia alijar pessoas de londrino e
regll!lo 'que muito têm o contribuir com o criação do comitê
naa
qUIs dor algo pronto . fechado, "E o reunião de hoje seró exatamente poro. que todos participem do real formoçl!lo e criaçõo do co·
mit' ·'.
NINGUtM PODE SER CONDENADO
PElA COR DE SUA PElE

No discurso, os lJ1embros do comissão provisório lembraram que
o partir do momento em que se anunciou o criação do Comi".
... órlas moções de apoio chegaram dos mais variados pontos do pois
e até do Exterior . nipotecondo solidariedade com o movimento .
que viso o anistio amplo, geral e írrestrita e o defeso dos DireitQs
Humanos. Essas manifestações continuaram vêm demonstrar
que o anistio e hoje uma das moior.s reivindicações do socieda·
de brasileira.Neste dio.13 de moia de 1BB8,o povo negro do Brasil
recebia a liberdade. Noventa anos depois , hó brasileiros que pedem liberdade de opinião , pois não é crime ter opinião , como nunca
fOI crime ler o pele negro. Ninguém pode ser condenada pelo cor
de sua pele ou pelos cores de suas idé.as ,
Acrescentaram no pronunciamento que isso é o vontade dos nos·
sos Constituições desde o começo da República . que todos sõo
iguais perante o lei Independentemente de sexo . roço crenças e
con.... lcçÕ8s." Com base nesse preceito constitucional - e tambltm
com base na Declaraçc!Jo Uni ... ersol dos Direitos do Homem
o
Comitê londrinense pelo Anistio e Direitos Humanos seró aqui lançado ' Depois de exporem o número de exilados , presos pollticos .
cassados , banidos e estudantes atingidos pelo 477 existentes no
Brasil , noje , os membros do comissc!Jo acrescentaram que . diante
disso , o pois lem visto crescer o movimento pelo anistia . inciado n6
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Irés anos e agora conto com comitês e nuc/eos em v6dos Estados e
com o simpatia crescente da opinlc!Jo público nacional ".

A anistio . acrescentaram , é ainda um movimento animado por
um profundo sentimento cristão pois o anistio é perdao , conforme
entenderam os bispos do Brasil reunidos em Itolci. A Igreja olhou
poro os milhares de brasileiros exilados e lançou o lemo : Todos de
volta até o Nato l . "Oue seta uma anistio amplo , geral e irrestrito.
Oue sejom libertados os presos poro essa 'esta democr6tico. Que
os cassados recebam , não de presente , mas como condiçõo ino ·
lienÓvel , os direitos pollticos . E que esle comitê funcione como cen ·
Ira de debate e geraçdo de convicções democr6ticos , antes e depOIS
do anistio Meditemos , por exemplo : o que é democracia? '

FATOS QUE CHOCAM OS QUE
RESPEIT AM OS DIREITOS HUMANOS

Em londrino continuaram ió houve em 75 uma tentativa de
se cflor um romitê pela anistio . De ló poro c6 , o cidade vinna
apenas cssistindo 00 crescimento do mo ... imen to pelo an istio, Ao
mesmo tempo , os cidadc!Jos assistiam, aqui em nOSlo Estado. em
nosso Cidade . fotos que chocavam o todos que respeitam os dir.itos
humanos ". lembraram então oue em meados do ano passado foi
proibido uma palestro do jurista A liomor Bol •• lra l abr. o ASMm·
bléia Constituinte "e os cidadc!Jas de londrino ficavam com um len·
timento de impotência ó procuro de soluçlJo. Finolm.nle ap.nas
paro citar fatos mois recentes esse sentlm.nto procuraria soluç&
no criação deste comitê . depois que três uni .... rsit6rios de londrino
foram detidos em Belo Horizonte . poro onde iam 00 Encontro
Nacional de Estudantes , Estão hoje. por Isso, incursos no lei de
Segurança Nacional. Um professor de Apucorono foi pedir um otes ·
todo numa repartição de Curitiba, Acobou '.quesfrodo, desopa ·
recldo durante v6rios dias até reaparecer torturado como 10m·
bém , matS recentemente, uma professora d. Cur itiba ".
Nesse sentido acrescentaram que logo em ,egulda , doi •• ,tu ·
dantes de Apucorano que os 'omit ias julgo....am .... i ....os e .sparavam
foram dados como mortos pelo Comitê Brasil.iro pelo Anistio,
que lançou uma listo de 157 vitimas fatai s de r. pr.sslJo polltica . A
lomltia de um dos dois estudantes quer r.over o corpo paro um
funeral digno, 'Finalmente , cidadc!Jos qu. cumpriram SUOI ~nal
por delitos polllicos procuraram jornoliltas d. nOllO cidod•. Con·
sodas de procurar emprego e receber se mpr. recusas , causados
pelo preconceito e pela medo , queriom apelor ó opinic!Jo pdblico.
Suas famUios eslavom pousando necessidad., continuavam cum·
prindo no fome e no incerteza os penas que os pois j6 tinham
cumprido ",
TOOOS OE VOLTA AT. O NATAL
O Movimento Brasileiro p-'o An is tio. conform. ocr"c.nlarom OI
membros da comissão provisório
nao' de por'Jdos . N40 t.m
donos deve ser de todos , pois o todos be".ficiord no m.dido .m
que somo forças poro o restouro çc!Jo do Estado d. Direito •. o'rav's
dele poro uma sociedade mais justo e moi I humano. "A anls'io .5.
tó sendo ofereCido pelo sociedade brasileiro 00 Estodo , como formo
do Estado inICiar um di610.Q.o com o soci.dade, Dar o onistio .is"
passo concreto , o primeira palavra prótlea • obj.'i ... a qu. OI de.
mocrotas esperam do Estado poro que se inici. o r.democrotizaçc!Jo
com o participaçdo de todos os brasileirol".

O PROlLEMA DO P"'O

I

secamente moral e oposto 00 totolitorlsmo amoral e maquiavélico .
I: o regime em que nc!Jo se pode dizer , nem pensar que h6 certos in·
justiças necess6rios; em que nao se pode s\Jspender , por algum
tempo . 05 direitos do pessoa humana sob o pretexto de resolver o
problema urgentlssimo do pão , em que não se pode alegar que o
oposição atrapalho o governo , e em que nõa se pode d.zer , nem
p.nsar . nem sonhar. que o amordaçamento do imprensa e o mo·
nopólio do ensino possam trazer algum benefkio poro o homem .
·'Nessa sentido o democracia é definido como pollltco de subs·
tOncio ético, tem o cheiro do nomem , o gosto do homem, o imper o
'eiçaa do homem : tem. como diz Maritain "um certo gosto de mio
MriO" ,Mil.riO que derivo de suo prbprlo grand.zo.Por isso else
regime pareceró fe.o . ridkulo, humilhonte. se comparado 00 fun ·
cionomento de um computador e é cloro que a sociedade assim es ·
truturado vai parecer um feio e bisonno grupo de seres Irriquie1as e
desaf.nodos, se comporodo com uma cena de ópera wogneriona.
Mos nalo o q'ue nouver dentro desse fatigante regime. dessa mal.
arrumado sociedade de homens livres . é preciso guardar fidelidade
o ella fadiga e o essa fealdade . Haja o que hou ... er, • preciso nao
esquecer que um nomem é um homem ".
Acrescen taram ainda os membros do comissao provisório que o
bem comum do polJtica democr6tico é in trinsecamente moral , "is to
quer dizer que tem o ininterrupto continuidade do foto moral. Para
o tatal.tarismo . pelo contr6rio. o bem comum é um resultado que se
encontro no termo de uma obro. De um plano quinquenal. por
exemplo. Ser6 obtido em carta dato. assinado em certo inougu·
ra(15o oficial' . Ser6 , portanto , descontlnuo e heterog'neo em re·
laçOo aos diaS que pOlsam , Ós vidas que transcorrem nessa etapa
do canstruçc!Jo, "Tudo ftcar6 reduzido ó condiçao de meio, de puro
intermedi6rio .• o homem que vi ... e noje , ou que morre hoje , rn!!a
porhc ipard deue bem a ser montado, Nessas condições compreen·
de ·se que se pos!oa suspender momentaneamente . por dez, cinco
ou dnquenta anos os chamdos direitos do homem . Os homens slJa
sacrificados por uma idéio por um regime porque o sociedade pas·
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50 o ser considerado um monte de argila dóci~ que ,e deilto mo ·
delor pelos dedos de um escultor inspirado que sonnou coma d .... e
se, fe.to a estÓtuo de um povo ".
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ANTES , A LIBERDADE E A MORAL.

•
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DEPOIS, O PAO E O LEITE

Contar me acrescentaram , "um nomem , tomado isolodam.nte ,
pode conseguir um opreció ... el resulTado material. s. adotar um
pragmatismo que se emancipe da an'igo moral d. escravos , Pode
até morrer no apogeu de suo carreira sem que se v.jo nenhum
Sino; de humano ou mesmo divino sanção .m sua glorioso .... ido.
Pelo conlrório, os sociedades se praticam imoralismo sistem6tico e
of.cial não .conseguem atingir o puro sucesso mo'.riol qua pio ·
n""larom . Em oulras palavras , ndo se pode conseguir poro um po ... o
mais leite e mais põo deixando poro depois o liberdade e o moro!" ,
O USO DA MENTIRA COMO
PRINCIPAL MOTOR 00 RIGIME

.

Na democracia
frisaram \l!les o bem comum deve ser con·
d. ,.do poro um ideal humano de .Iongo alcance , no totalitarismo o
bem ·comum é plonelada poro uma certo doto , Ser6 uma obro com
Inauguração marcado . Mos como o homem nao pode ficar com suo
h. 'l'anidade suspenso. dai os fracassos dos realizoç6.s que se
nr~c .ollam passando o ter mais leotralidode do que utilidade só se
equilibrando esse conjunto de fal sos prestigiai med lont. intenso
estup.d lf.caç60 dos massas , "A propagando. que era um dos ,ecur ·
505 da concorrência comercial e do livre iniciati ... o , !orno·se a prin Cipal instrumento da totalitarismo . I: preciso inculca r idéias e no·
mes o martelo . ~ preciso repelir fórmulas timpOn icos poro con·
seguir o h.pnose de um povo . Esse é um dos Iroços mais carocterls·
IIcos e mais repulsivos do polltica omora l. o uso do mentiro como
princ.pal mataI' do regime ",

•

, ,•

EIS UM CRIME : CALAR O ~ArS

Finalizando , os membros do comiss60 provisório disseram que é
bom lembror que é um erro pensar que os grandes colomidades
nascem sempre de grandes discordOncias : "Nc!Ja . As pior.s colo·
midades do mun:!o nasceram de terrl.... ls concordOnclos . E um erro
a.ndo mo.or pensar que os grandes confusões se originam s.mpre
do vozerio dos discussões . Nela, As piores conlusOes do mundo nas·
ceram de terrlvels silêncios . Color·se ~ muitos vetes um crime . Mos
obrIgar um pois inleiro o calor·se é o maior crime po llt ico que um
homem pode cometer ".

,

ANI'iTlA encamlnh~ a Geisel'sita de ~ de !oapiOfecidos. f a lho. de lond.i .... ,
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BRASILl A -o Comi,. Bra s ileiro pe la Anistia deu
entrada hoje no PalOclo do Planalto a uma carta en·
dereçoda ao presidente Ernesto Geloel contendo 54
nomes de pe..oas d ..aporecidoa desde 1969, numa
lista considerada alndo Incomp leta pela Comissll o de
levantamento de mortos e d..aparecidos, da enti·
dade, O docum ento recebeu, no protocolo da Pre·
sidência da Republlca, o n"mero 9.966n8, .
A carta, aulnada pela pr.. ldente da CBA, Eny
Raymundo Moreira e por mais 25 porentes das p ...
soa s desaparecidas, foi levada ao Palóclo do Planallo
bs 17 horas, pelo advogado Josê Carlos Sigmorlnga
Seixas, pela vlc.presidente da Seçllo de Brasllla, sra.
Vone de Almeida e pelo repr..entante da Seçllo da
Rio de Janeiro, Sérgio Ferreira.
.
"Esses homens e mulheres, cujos nom .. o Comi,.
Brasileiro pela Anistia e os proprios familiares en·
viam agora a Vossa Excelência, nClo IDo pessoas que

de janeiro de 1971 - RJ ; 14. Stuart Edgard Angel
Jones - 14 de maio de 1971 ~J; 15, Walter Ribeiro
Novaes - 12 de junho de 1971 - SP ; 16. Ivan Moto
Dias -15 de maio de 1971.
ANO DE 1972

17. Antonio Guilherme Ribeiro Ribas - 1972 '
Araguaia; 18. Elenira Rezende de Souza Nazaré , ''
março de 1972 ~E ; 20. Isls Dias de Oliveira -30 de
janeiro de 1972 -RJ; 21. Jane Maroni Barroso ...... bril'
de 1972. 22. Luiz Eurico Tejera Lisboa - agosto de"
1972 -sP ; 23. Maria Lucia Pstlt -1 972 .... raguaia. ;·
•
24. Paulo Cesar Botelho Massa - 30 de janeiro , de~
1972-RJ ; 25. Paulo Costa Ribeiro Bastos -1972 -RJ,;'
26. Sergio Landulfo Furtado -1 972 - RJ .
"
•,

ANO DEI 973

,

encontramos desde 1964. E mais estranhamente ain-

da verificamos que n/lo hó desaporecldas pro-gaver·
no. Por que?
"N6s - acrescenta - os famíliare. dos desapa-

·,

abraçou nossa luta e nossa dor, traumatizados, so-

,

ANO DE 1974

· r.. .

.
obril de 1974'

frendo o desaparecimento de nossos entes queridos,
convivemos até agora apenas com boatos aterradores, com informações dispares e , em alguns cosos,
com testemunhos que conflitam com os evasivas
oficiais". ~ o seguinte o lista dos desaparecidos, em

,

35 . Ana Rosa Kucisnki Silva ~2 de
-liP ; 36. David Caprlstano da Costa -16 de março de'
1974-Uruguaiano-RS ; 37. Eduardo Collier Filho ~~
de fevereiro de 197 4 -RJ ; 38. Fernando Augusto de
Santa Cruz Oliveira - 23 de fevereiro-RJ .; 39. Ieda
Santos Delgado· 11 de abril de 1974 . SP ; 40. Issami
Nakamura Qkano-l4 de maio de 1974 -SP; 41 . Jay.
me Amorim de Miranda - junho de 1974 - SP ; 42 ~,
Jollo Massena Melo --15 de março de 1974 -sP; 43.
José Roman -16 de março de 1974-Uruguaiana.RS ;·
44. Luiz InOcio MaranhIJo Filho -3 de abril de 1974 ":
SP; 45. Rui Frazllo Soares ~7 de maio de 1974 -l'E;
46. ThomOs Antonio da Silva Meiralles Neto -7 de
ma io de 197 4·RJ ; 47 . Walter de Souza Ribeiro ...... bril
de 1974-SP; 48. Wilson Silva ~2 de abril de 1974 SP;
~,
,

ordem cronologica, enviada ao polacio do planalto :
ANOS DE 1969 -1970

1. Antonio dos Três Reis Oliveira maio de 1970SP ; 2. Jorge Leal Gonçalves Pereira - 20 de outubro
de 1970 - lU; 3. Marcos Antonio Dias Batista maio
de 1970-GO; 4. Mario Alves de Souza Vieira -16 de
janeiro de1970 -RJ. 5. Virgillo Gomes da Silva ~9
de setembro de 1969 -SP.
ANO DE 197 1

ANO DE 1975

49. Armando Teixeira Frutuoso-junho de 1975RJ ; 50. ElcioCosta - I975-SP ; 51. Hiram Pereira de
Lima -fevereiro de 1975 -RJ; 52. lIair José Veloso -'
22 de moio de 1975 - RJ ; 53. José Montenegro dá
Lima - 29 de setembro de 1975 - SP ; 54. Orlando
Rosa Bonfim Junior -li de outubro de 197 5 ~JJ
'.

--Sequestro dos uruguaios:
.
Identificação de policial faz
Guaze"i voltar a Porto Alegre
.. _ _ _ _ _ .......... _ .......

CURITI BA - Atinge a 98 o número de pessoas internadas
em hospitais de Curitiba, acometidas de tóxi ·infecção , causada
por maionese estragada, se~ndo levantamento feito até o meio·
dia de o ntem por epidemiologistas da Secretaria da Saúde e do
Bem-Estar Social do Paraná. Esses técnicos apontaram a maio·
nese como a possível p ortadora da bactéria que causou a intoxi·
cação alimentar em cerca de 300 das 400 pessoas que jantaram,
sábado. no restaurante C,scatinh a, no bairro italiano de S anta
Felicidade . Os resultados dos exames laboratoriais que poderão
epmprovar as suspeitas serão concluídos no final desta semana.
Além do "Cascatinha", os demais restaurantes de Santa Fel i·
cidade . calculados em 30, serão todos vistoriados.
Os médicos da Saúde Pública realizaram levantamen to em
todos os hospitais da cid ade. verificando que, de sábado até a
manhã de hoje, 246 pessoas foram atendidas com intoxicação
alimentar. Dessas, 98 permaneciam internadas. algumas em es·
tado grave. como um paciente hospitalizado que chegou a ficar
em coma. Ai nda hoje a secretaria teve que internar às pressas
oito pessoas de uma mesma familia de indigentes, que hlNlam
recebido sobras do restaurante . A suspeita de que a causa da
t6xi.infecção tenha sido provocada pela maionese basei8'se no
fato - seg...ndo o relatÓriO dos epidemiologistas - de que somen ·
te os que não se serviram desse prato nada sofreram. As exce·
ÇÕ8S verificadas. seg.Jndo eles, explicam·se pela possibilidade da
bactéria ter sido transmitida através da utiltzação dos mesmos
talheres da salada. A bact'ria que provocou a Infecção talvez
seja a salmonela, se~ndo o secre tário da Saúde, Hé lio F reire,
encontrada nos ovos. "O cozimento mata a bactéria - diSse He·
lia Freire - mas na maionese também são utilizados ovos crus" .
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Conselho Federal . sr. Raymundo Faoro . O advogado João de Caso
tr.;, sabe o nome de um poliCiai do DOPS envolVido no sequestr~,
que poderá ser "Didi Pedalada" ou outro poliCiai do DOPS que este·
ja também envolvido no sequestro.
O advogado ficou sabendo ao ser procurado por uma cliente,
preocupada pelo fato de seu irmão, poliCIai jovem no DOPS. teq:Jar ·
ticipado da operação ilegal. Mas, até agora, o advogado Jo§o <ie
Castro nada quis revelar sobre o assunto, principalmente o nom;e..~o
policial, alegando sigilo profissional. Ele evita qualquer contato c~~
a imprensa.
" Oidi Pedalada" retornou terça-feira ~ nOite para sua resu:féncra ,
na rua Antonio Carlos Tibiriça, e não qUIs comentar o caso com~ a
imprensa. Didl diSse apenas que, pelos estatutos da PoliCia, é prOibi'
do de fal ar com a imprensa.
•
Mostrando seu nervosismo, " Didl Pedalada" ameaçou os repO,r te·
res, afirmando que já estava perdendO a paciéncia.
. •

Curitiba:

Continuam hospitalizadas
98 vítimas da intoxicação

•

21 de novembro de-

que

POATO ALEGAE - Há uma grande expectativa, enlre políticos
e autoridades, sobre o rflUltado da audiência, hoje, do secretário de
Segurança Publica, coronel Moura Jardim , com o governador Sinval
Guazelh. O chefe do Execut ivo estadual interrompeu as suas férias e
voltou para Porto Alegre. devido à identificação do policial Orandir
Lucas,conhecido como "Didi Pedalada". como um dos sequestrado·
res de um casal de refugiados uruguaias e duas crianças.
Já o garoto Camil o de Casariego, de oito anos, que foi sequestra·
do com sua Irmã F rancesca. sua mãe Lilian de Casariego e mais
Universindo Oiaz, identificou, em Montevidéu., " Didi Pedalada" como um dos sequestradores. A fot o de Didi foi mostrada ao garoto,
junto com as fotografias de outros jogadores, por um repórter de um
jornal de POrtO Alegre que está atualmente no Urugu ai.
Na sede da seção gaucha da OAB. por outro lado, prosseguia on·
tem de manhã o depoimento do advogado João de Castro. perante
uma comiss30 de advogados gauchos. indicados pel o presidente do

.

27. Cauby Alv .. de Castro 197 3-RJ; 28. HonestinoMonteiro Guimar!les --I O' de
outubro de 1973 - lU ; 29. Humberto Camara Neto :'08 de outubro de 1973 -R./; 30. Jollo Batista de Rito
Pereda - 13 de janeiro de 1973 -lIuenos Aires .... r·
gentlna. 31. Joaquim Pi<"es Cerveira -13 de janeiro d~
1973 -lIuenos Aires-Argentina; 32. José Porfirio dI..
,
Sauza-1 dejunha de 1973-l1rasilia -DF; 33 . Paulo'
,
Stuart Wright -setembro de 1973 -RJ; 34. Ramires"
MaranhIJo do Valle~7 d. outubro de 1973 -RJ; -, : ::

ou, como jó foi insinuado por membros do Governo,
por incompatibilidade conjug a l. E.... homens e
mulheres, estranhamente, tinham um pollado po.
lltico. Ocupavam uma poslç/lo em sua comunidade.
Desenvolviam atividades polltlcas e tinham uma
posiçllo definida contra a situaçllo politlca em que nos

6. Aluisio Palhano ~ de moio de 1971 -SP; 7.
Antonio Joaquim Machado --15 de fevereiro de 1971
-R./; 8. Carlos Alberto Soares de Freilas -15 de
fevereiro de 1971 ~J; 9. Edgar de Aqulno Duarte1971 ~P; 10. Eleni Teles Pereira Gua rlba -12 de
julho de 1971 -RJ; 11. Joaquim Mariano dos Santos1 de maio de 1971 ~E; 12. Luiz de Almeida Araujojulho de 1971 -sp
; 13. Rubens Beyradt Paiva~O
-- _.. _.... _,. __ .. -".

.

.

um dia sairam d. casa • nlIo voltaram por amnésia,

recidos e o Comitê Brasileiro pelo Anistia,

,

Médicos vão denunciar '
Almeida Machado ao CIM
BRASIUA - A Associação Médica de Brasllra devera denun
crar o ministro Almeida Machado ao Conselho Regional de Medi
cina por " infração à ética médica" , deVido à carta divulgada I) e:
semana passada, onde ele responsabiliza dois médrcos do Hospl
tal do Gama pela morte por hidrofobia d o menor Milton Gane .
Ao prestar estas declarações, o preSidente da AssociaçJo Mé
dica do Distrito Federal , ClaudiO Penna, Informou que esta I am
bém é a opmião unânime de toda a classe, POIS o mmlStrO , ac.
condenar um profissional sem ter provas cabaiS de sua culpa, S\lb
metendo-se à execração pública, cometeu uma "leViandade grave "
O inquérito de sindicânCia mstaurado para apurar os latos ainda
, ,
não concluiu seus trabalhos.
Cláudio Penna assegurou que o ministrO Almeida Machado -esl á
desesperado : " Ele acha que vai ser O próximo mrnistro da Saude'e
por esse motivo precisa se promover. Já telef onou até para o "re'l '
dente da Associação Médica Brasileira, Pedro Kassab, eVidente·
mente para procurar aliança. Entretanto. alguns técnicos do mln~
téria disseram Que ISSO vai prejudicar sua campanha de COntrnUIS '
mo na pasta da Saude. Para nós, ele está liqUidado".
Para o presidente da ASSOCiação Médica do DF , toda a sacie
dade comandada pelo ministro da Saúde Juntou ·se para condenai
os médiCOS do Gama sem saber se eles são realmente culpadOS
"Condenaram antes de dar oporrunrdade do direito de defesa",
explicou Penna , para quem o médiCO é Inocente , POIS do ponlQ de
vista cominai, a ação não tem a menor ImportânCia.
Ele apontou como responsável pela morte do menor o p ró
PilO Governo do DF. " que gastou Cr$ 500 milhões para cons
truu um parque com ondas, Cr$ 400 milhões para reformar O tea
tro , mas não quer gastar a metade desta quantia para construI!
um hospital ".
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NOSSOS mortos e desa pare<:idos: 2S3. Em Tempo: Se m anário Nacio nal, n.37, 13
a l '1de nov ode 1'178. Pag.6

CH EGA de sufoco ! Em Tem po: Se m anário Nacio nal, n.37, 13 a l '1de nov ode
1'178. Pag.6- 7.

LEI? De segura nça ? Nacio nal? Em Tem po: Se m anário Nacio nal, n.37, 13 a 1'1 de
novo de 1'178. Pago7

NA
o CongretlBo Nacional pela Aniatia elabor?u a ""!i.'
completa li.ta de pe•• oa. morta. e de.aparecuÚl., Vltlma. do regim e militar de 1961 ao. dias de hoje, pelo "crim e" de fa zer opo.ição e defender o. intere..e. populare ••
O. ano. do governo do general Médici foram o. maia neg ro., não há dúvida. Em primeira mão, . eguem o. 253 nom e. da relação .

Jcwp Loal Gonç.lv .. P.,.,ira
68 Mam>a An tonIO Di .. ~.ti.t.
«l. An d. Abreu Lim. d. Roaa
61. Yo.llltane FUJimori
62 Eduardo Lolt
64 CoIlO GII!>.rto d. Oliveira
65. LWI Afonao Miranda da Coata ReIO
66. An da Roch. Mirand.

1964
I I".., AlU'U
2. Jona JoM Albuquerque Barroo

. Coronel Alteu Alc"'tare Montairo
'eIoon JoM d. Almeida
~.
tIofíldo P_al Vi....
6. B.."ardlllo SanJv.
1 Carl _ Ium.r
J0a6 d. Souu
Pedro Doml.....
~

õ.' Eh ... lanni
68. Abel.rdo R.uaeb Alclntar.

1966
10

1971

lanaol Raimundo Soaroo

111 J I (da USES)
,70. RlImundo Eduardo d. Silv.
71. Aldo • d. Brito d. Sou.. Noto
i2 Rub.no Beirodt Paiv.
73 Adorval Alv. Coquoiro
7. OdQa. Carv.lho d. Souza
75 G...... Teodoro do Olivoira

1967
11 )',lIlton Palbeu.

1968

76. ~hur1('io Guilherm. da

12 JoM (,uloa Gb,mari.

I
14
15
16.

Lull P.u1o da Crul • un.

Jor Aprfpo de Paul.
Joio Luc.. AMo
Edaoa Lua de Lima ,

uto

1969
I; Muro Anconio Brá do C.....u.o
Ja. H.nu/ton Femaaclra CIIDIuI
J9 Srvenano Vi.... Cal""
l!O Pedro Honnque PInira OCO
21. Carloa Ro!>.
Zamr.to
22 R n.ldo ',lv \ra PImenta

FJomando Bortea Pallla F.mira
... eM ilJon Loua ab ..
. Joio Do""n
da IIva

ft.

. Roberto

••

ç .. to

Z7 Lw, F opça BaI bani
irei! o Gom da ilva
W"" .. Doi ....
Cbaol Cbarl Sem.r
31 C..toa Man,boI.
Joio AntonIO Abi· Eçab
C.tanna Abl·Eçab
34 I buo •• qaml
lflO COI'ftlma
36 pai do Wollincton Moro"a DiDir

37 Podro FftTtin do Mado"oa
Joi Rob.rto 50.... d. Souaa
baatlio Gomo. da ilva

Orl.ndo Bonfim

Honeltino GUlmarãee

ilv.ira

71 St uart Ed,ard ARlel J ono.

78 Mino Prata
19. Marllon. VII Boa. Pinto
80. Df\lnll J
do Carvalho
81. Joaquim AI.ncar do Sei ...
82 Dim. Antonio Caaimiro
. D..". C.,miro
84 Raimundo Gonçalv .. Fi",OIrodo
85 CarI.. Alberto So.... do Freitaa
88. Ant4llio JoaquIm Machado
87. AI
Palhano P
Ira Faml1l1
88 Lu/ M., da Araujo
89 Paulo." T.no Cel .. tino ilv.
. Hel.m"!'.1 Guanb.
91 LUI. Eduardo d. Rocha Marlino
92. JOIO R....undo da Coata
93. Yara la'oIber,
94 Nilda Can..lho Cunha
95. Otomel C,mpal Barnto
96 JOIO CalDpoa Barnto
97 Carloa Laínarca
96 Luls Antonio Santa Bubara
99 Amaro LUla de Carvalho
100 Antoruo &"'0 de Matoo
101 Joaé Manuel M ..do. do Abreu
102 Edu.rdo Antonio da Fonaec.
103. Joaquim Menano doa Santoo
104 Roberto Lenan
105. Valdeir Silva
106. Aylton Ad.lberto Monati
107 Joaé Roberto Arant.ea do Almeld.
106. FI.vio de Carv.lho MoIína
109. Francioco J0a6 d. Oli' .. ra
110. Carloa Eduardo PI ... Fleury
111 Joaó Milton Barbou
112 Lui. HIl8la
113. Raul Amaro Nin F.m"a
114 Ivan Mot. Di..
115. Joaé Gom .. Tel .."a
116 Feh. Eocobar
117 Valter Ribeiro Nova ..
118 Clelde D.lI·OJo

_.
1&1. Dia.

LUIZ

125. P.ulo Norberto Pereira Marqu ..
126. Manl Lucia Petit d. Silv.
127 G.loon Reicher
128. AI .. de Paul. X.vier Pereira
129 Ga.tone Lúcia Beltrão
130. Joio Mende. AraUJO
131 I.i. Di .. de Oliveira
132. H~lcio Peteira Fort..
133. Amo Prei ••
134 Fredenco Eduardo M.yr
135. L.uriberto Jooo Roy.
136. Alesandre JOIé Ib.. n Voerõ..
137. Ligia Mari. Salgado d. Nobreg.
138 Ronuz .. Alv .. Rodncuea
139 WillOn Ferreira
140. Maria Rel!,na Lobo Leite Ficue ..edo
141. Antonio Carlo. Nogueira C.bral
142. Ruy Oov.ldo Aguiar Paztenreuter
143 MarCa0 Nonato da Fonaoc.

163. Luis (; udhardlni
164 . Cetúlio de Ohve .. a Cabral

I6S Fernando AugUltto da Fonseca

166
167
168
169
170
171
172

1/9 HI
I Tong..
13). Jeov' A ... Gom..
121 Ano M.na Palmo ..a
122 Paulo Ceou Bwlho M_.
123. Muco Antonio Pinto d. Olivo"a
124 Mana do Amparo Araújo

JOIé Bar!.olomeu Souza
J ooé Sllton Soare.
Luclona RIbeiro da S,lva
\'.Id" Sales Saboi.
Carl.. icolou Damele
&rgio Landulfo Furtado
P.ulo Roberto RibeIro B.. too

173 Lui EUriCO TeJera Lisboa
174 Rui Carlo. Vieire Berbet
175 . Exequia. Bezerra

1973
175. P.uline ROIchatul
176 Eudaldo Gom .. d. Silva
177 Evaldo Lui. de &luza
178. Anat.li. M.lo Alve.
179. Soledod Barret \"lOdma

144 Ana Maria Nacinovic
145. Yun Xavier Pereira

146.
147
148.
149

Ism.el Silv. Jeou.
JOIO Júlio Araújo
Berltoon Gurjão Faria.
Klober Gom ..
ISO. Helen"a Rezende Souza Noza"
151 JOIó Toledo de Oli ..ira

1~3 Juoé Franciaco Cha,eo
164 AntOniO ft4ontelro Telx Ir.
1M. Nurk.
156. Joio Haaa Sobrinho
157 Lounv.1 Paulino
158. Nel on Dourado
159 AntoOlo BeneUuo
160 Joio Carlo. C.v.lranll ReI

-

Maranhão

161 Aurora Mana NaAclmento Furtadn
162. Lancoln Cordeiro Oest

180 Jarbft1\ Pt'rt'Ira MarqUei

181 Arnaldo Card..o Rocha

152. Ciro Fl'vio Olivetra Sal azar

1972

,

David Caplltrano

182. Francl"'co Seiko Okamo
18:l Fran("l~co Emanuel Penteado
184 Aluandre Vannucchl Leme
185. Llncoln Blcalho Roque
1A6. Ronaldo Mouth QUPlroz
187 Merival AraÚJO

188.
189
190
191
192
193

MorelO Btck Mo,·hado
Ma"a Augu.ta Thomas
Lui. Joo. d. Cunho
H,lb .. J ..e Com .. Goulart
Monuel Alei.o do S,lv.
MlUloel Llsbo. d, Moura

Jorge leal Gonçalvee

194 Em manuel Bezerra doe S8Jttoa

195. J ... Carloo Novae. da Matta Machado
196. G,ldo Macedo Lacerd.
197 Hum!>.rto Camara Neto
198. Honeslino Guimarãea

199 Paulo Stuart Wnhgt

200. Joaquim Plrel CerVelr8

201 Joio BatIsta R,ta Pere ..o
202 Antonio Carl .. Blcalho Lano

203. Sóm8 MaIl8 Morala
204 Jaoé Mend .. S' Roriz
205 Jane Moroni Barroeo

206. Ram"e. Mar.nhão do Vai.
207 Edgord Duarte d. Aqulno
208. Idall.,o Aranha Filho
209 Walklna Coata
210 Paulo Rodrigu ••
211 Dmalva Conceição Teixeira

212. An
213 Alfredo
214 Mauricio Grtiboia

215 André. GrobOls
216. Sueh Yomika Nakaloma
217 J OI/! H um !>.rto Bronca
218 Adriano Fonseca

219
220
221
221
222

Sôma
Hélio LUI. Novarro M.galhães
Jame Alie" Luz
O.woldo Orlando Coata
Alm Gom da Silvo

1974
223 Fernando Aucu.to d. Santa Cruz Oli·
velra

224 Eduardo Colher F,lho

Carloa Alberto S de Frolw

225. Ruy Frazão Soar..
226. Dovld C.plltrano do Coala
227 J .... Roman
228 Waltor do Souza Rlb."o
229 Lula Ignocio Maranhão F,lho
230. Joio M.... n. de Melo
231 Clluby Alveo de Cutro
232 . I... mi Nakamura Okamo
233. Tom'. AntOniO da Silva M .,rel .. Neto
234 I.da Santoa Delgado
235. Ana Roa. Kuclll.ky S,lva
236. Wilaon Silva
237 Juoé Porfirio

1975
238. J&lme Amorim Miranda

239. Orlando Bonfim Júnior
240. Ita" JOIIÓ V.I ...
241 Elaon Coeta
2.2 Joaé Montene"o de umo
243. Hllan Lima Pereira

244 EIlI Rocha M"anda

245 Armando Telxetra Frutuoao

246 Wladlm" Herzog
247. Pedro Jerómmo de Souza
248. Tenento Coron.1 PM Joaé Fem"a
de Alm .. da

1976
249 Seba hio Lopea
250. Manoel Fiel Filho
251 Joio B.h." Drummond
252 Angelo Arroyo
253. Pedro Pomar

57 JoequllD Laman r ......

CHEGA DE SUFOCO!
ras e condiçõea desumanu de tratamen·
to. A8 denúncia8 con tra a rep ressão devem continuar 8 ser am pliadal,e, nesse
sentido, incorporar a 0088a oolidariedade a todos os povos latino - ame ricanos
que soCrem a represaão.

"Ezigimoa O fún radical e ab,oluto das torturas e do.
aparatN repre••ore. e a re.ponaabilização judicial do.
agente• • repre.«ío e do regime a que ele• • ervem", é o
que dú a Carta do Congre •• o Nacional pela Aniatia,
aprovada 110 en.cerranulnto do encontro em São Paulo.
DenotrlÜtDllo "Compromü.o com a Am-tia", o documento de(in,e-.e contra G angtia parcial e repudia a anütia
reciproca: " proclamamo. como indüpenMÍvel e urgente a
conquiata da aniatia ampla, geral e irre.trita a todos o.
p,.e.o. e per.eguido. político.". "Ampla" quer dizer para
todas a. manife.taçõe. de opo.ição ao regime. "Geral",
para todas as lIÍtimaa da repre'8ão. E "irre.trita, sem
diacriminaçõe. ou restriçõe.". Ei. o texto integral do
"CompronU...o ".

. 'e te momento da Conjuntura N.clOnal. em que amplOll setore da sociedade brasileira lutAm de varias Corm ....
por hberdades politic .... , nós proclamemOll como indlspenúvel e urgente a
conquistA da AnUtit, Ampla Geral e
IrrHtrita a todo. oe preso. e peneCUido polilicoe - tmposição da consciência democrática de todoa oe que oe
opõem ao regime arbitrário que se instaurou no Bruil com o golpe poUticomIlitAr de 1Q64 .
A Amstla pel~~:l lutamoe deve aer
Ampla - para
u maniCestAçôe8
de OposIÇ80 '0 regime; Geral - para todas as vitimas da repressão; e Irreatrita - !'em di""nmin.çôe8 ou restrições.
•. ia aceitAmos a Anistia parcial e repudlamoe a Aniatia recíproca Exigimoe o fim radical e absoluto du tortura e doe aparat.oe repreMOres, e a responAabilização JudiCIal doe ajenlE da
repre.ão e do regime a qual eles aer","m.
A exploração econômica de todo o
povo bruIleiro e, maio particularmen.
te, do.. operárioe, doe trabalhadores
a a1ariadoe e do homem do campo tem, a garanti.la, a dominação paUtica. que
expnme na reprt!Sllao, oe
operáno , oe trabalhador ... usalariado • oe homen do campo e etor... da
SOCIedade ciVIl tem ae erguido, timidamente a pnncíplO, e mata energicamente nos ultimoe tempos. O CrescImento das lutas contra a exploração e a
dominação acabou por colocar em cena

a luta pela Amstia, que cada vez se
amplia mala e que cada vez maia 8e
m06tra como Uldi8pen ável para a libertação' econômica, social, cultural e
pohtica de todo povo bruileiro.
Nos ullimoe meses, a8 greves operán"", "" grev ... de seto"", {I,?fis~ion!-is
de classes médias, a8 relVlndicaçoes
populares contra .... pé88im .... condições
de VIda, têm arregimentado camada8
cada vez mal8 ampl"" da população.
Ao mesmo tempo, multiplicaram-se oe
movimenta0 e as entidadea pela Anistia, cada vez mais compreendida como
instrumento de lutA pel"" liberdades
democráticas - liberdade de palavra,
de expressão, de maniCestação, de as·
sociaçiill e reunião, de atuação sindical, de I(re,e, de atuação politica e de
organização partidária.
Do Pará ao
Rio Grande do Sul, Rio Grande do
Norte ao Mato Grosso' do Sul brotam
nucleos pela Anistia. As cartu pela
Anistia Coram surgindo e ae diCundin·
do, numa pro~essão programática que
revela a amphação, o avanço e a umficação da lutAs: São Paulo, Rio, Salvador . HOJe, este primeiro Congre8so Nacional pela Aru8tia que agora 8e encerra em São Paulo "'prime um8aJtopoll.
tico e organizativo que, incorporando
as hnh .... gerais doe programu ante~o
re. , pa. a a conslltUIr um compromIsso
novo e uperior n""sa luta de op08ição
ao regi me que ai está
Eote compromiS80 está claro para
todoe nÓ8: temoe de ampliar e Cazer

Proposições
políticas gerais

avançar a luta pela Aniatia Ampla,
Geral e Irreltrita a t odOI preloa e
perseguidos
pol'lticoa;
tran8Cormando-a num instrumento
consciente de luta dos operárioa e de
todos os trabalhadores a8salariados,
inscrevendo·. na8 demall luta8 do
povo brasileiro por liberdades poUticaa
e incorporando-a a toda8 a8 lutu que
se opõem ao regime autoritário e arbitráriO que nOll explora, que nos domina
e que n08 reprime . Eata é a nossa perspectiva: lutar até a vitória final de todo
povo brasileiro.

As denúncias
As denúncias dos crimes praticados
pela repre8são desses anos mostra a dimensão das arbitrariedades, os danos
causados ao povo brasileiro e a nece8si ·
dade de qúe sejam devidamente apuradas . Novu denúnci"" vêm a público
exatamente no momento em que Cre8Ce
a luta pela Anistia Ampla, Geral e Irres·
trita, no bOlO de outroe movimentos populares VaI tomando Corma de um sentimento de revolta e luta .
No centro da8 mais graves e 8éria8 denuncias destacam·se os casos de desapa reCIdos O drama de seua Camiliares e
amigos. Há mais de duas centena8 de
mortos. MuitossoCreram violentas e bár·
baras torturas, e as circun~tancias de
8uas m_ortes Coram escamoteada8 pela
repres ao ou apresentadas como lO .
telramente Cals"", sempre com o objetivo
de enganar o povo.

Os preso. políticos · que lutaram por
melhores condlçôes para0 povo· sobreviventes da torturas e dos longos perio.
dos de incom unicabllldade, após Julga mentos Irregulares e longas pena8 impostas, enCrentam os cárceres, o isola.mento da sociedade, as péssimas condi·
ções carcerárias, a censura de livros e reviSta8 e vrem seus Camiliares 80Crendo
revistas humilhantes Não Coram poucas
as vezes em que tiveramde recorrer à me·
dida extrema da greve de Come para de·
Cender
8ua sobrevivência.
São mUItos os problemas enCrentados
pelos atingIdos com as cassações e aposentadorias, cujo número chega a milhares entre civis e militare8, e pelos exilados e banidos, que continuam impedidos
de desempenhar
plenamente aua8
atividades CiVIS, profissionais e politicas
São muito. os bra8ileiros perseguidos
que, Corça dos pela Calta de liberdade, E
permanecendo na luta contra a opressão
em todas as suas maniCestações, se vrem
obrigados a viver Coragidoe e ameaçados
de serem presos, torturados'" mortos se
Corem encontrados peloe órgãoe repre88ivos .

A repressão poliCIaI IOstitucionalizada
pelo regIme ""ta pre8ente não SÓ contra
as maniCestações políticas, mas também
se generaliza a todos os que passam pela. suas mãos, e, particularmente, que
sofre diariamente a violência policial e
tennlOe por 8uportar, nas prisões, tortu·
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H oje n ão é mala posslvel m an ter expresso O exa gero da pena d e morte e
da prisão perpétua, . s ca8llaçôe8 vi tAHciu, a imprensa calada. Ao regime
impõe-se a nece88idade de reconquistar ba8e8 de apoio e permanecer tal
qual COI Instaurado, e re(ormular-oe
paTa conti nuar
Assim é que e8tão poeta. a8 "re(ormas" politica. que vêm ainda apenas
perpetuar a exceção e o arbltrio, orde·
nadas oob a orientação ideológica da
doutrina da Segurança Nacional.
Os movimento8 pela Anistia enten dem claramente que não se trata de reConnar o poder judiciário, a legi8lação
eleitoral, a LSN . Impõe-se a supreasão
do aparato repre88ivo, a de8ativação
do. centros de tortura oficiais, clan·
destinoe ou militares. j mpõe·se a responsabilização d08 que, trave8tidos da
autoridade de conCerido pelo poder de
polícia, têm praticado torturas e "".
.asslOat08; impõe-se acabar com a imo
punidade dos orga08 paramilitare•.
A combinação da luta pela Anistia
Ampla Geral e Irre8trita com reivindi·
cações mal8 dos setores que combatem
a opressão
OS trabalhadores, nas

Cábricas, O povo pobre, no campo, na.
bairros e nas favelas; aa categorta profissionais, em lua8 a8sociaçôe8; .eloretl
parlamentares e religiosoa - deve ler
travada para Cazer crescer o Movim en·
to como um todo orgânico.
Esee entrelaçamento toma-ae claro
quando ae compreende que a luta pela
Anistia tem duas Caces, uma, que de ·
Cende os que até o momento têm sido
atingidos pela repres.ão e pelo arbltrio; outra, que visa a deCesa e a garan ·
tia .dos que hoje estão lutando.
Por i880 exigimos a revogaçao d a Lei
da Segurança N acionai e a rejeição do
projeto que a reConna, o fim daa torturas e do aparato represai vo, com a reli·
pon8abilização judicial dos agentes da
repre8são e do si.tema a que eles aervem. E repudIamos toda repressão do
sistema a que elea servem . E repudia·
mos toda repres8ão d Irigida con tra o.
que d enu nciam e combatem .... m el·
ma repre8llão.
Para isso é nece88ário incorporar
amplas ma"sas na luta pela conqui.t.
da ANISTIA AMPLA E lRRESTRITA

Proposições
organizacionais g erais

No sentido de Cortalecer e ampliar.
luta pela Ani8tia e de unificá-Ia nacio·
nalmente, reconhecemos a neces id ade
de con8truir um orj:anismo capaz de,
preservando a identIdade, as pecultaridades, e a relativa autonomia de cada
movimento de Anistia exi tente, coordenar as lut8ll mais gerai. que tod08
po8sam empreender daqui para a Cren·
te
Além disso, devemos estimular o
surgimento de movimentoe, e núcleoe
de Anistia vinculados a entidades aindicais, associativas e civis, à. cat egorias profissionais, organizações autônomas, visando tanto a maIOr penetração
desta luta noe setores populartll quanto a sua maior representatividade.
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Mais rigor que ante
() c1U(,UI1II'lIto do eRA lU afirmo
<1111' o prnjNu de r 'formo da lei d
l!)(iH ", !lIoia riROrOtlo 'lU a Lei d

Tal qual um cavalo d tróia que
na
n gulU er introduzido na cid d la da Op08IÇ - ,o projeto de
mudança no Decreto-Lei 89 (LS )
t m do denunciado no Parlamento, na ampenha Eleitoral e pelos
mO\1ment de ni tia de todos os
pont de 111 ta Para o Congre" o
da ani tia foram apr entados nada
m n qu Ir texto de entidade
a r peito da nOlla LS.' um do Com iti Bra ileiro pela Anil tia- Rio
de Jueiro. o outro do Comit"
Le.clrt-.. ~ Aniltla e Direi 'o. HumaDo. e o último pela Allodação do. Adlloladoa de S ã o
Paulo,
l-n a lUm na condenação, tanto

I'I(()(,I(AMA MI IMO UE AÇAO
• d r
di'" Jlnnt IrJlt* Aq U I Ipi'"
toe n IR nh.. (flmrl(orn ftt ml,., n " te

"

Nlld"nnl, ('ujo c' plrit" "nnll AdmitI'
J>odl' rf'lI\ fU IMlo" pruJ(re I~I a
nU MC'l' r
c!l nO~"'I/"ÓIHlB r 81,,111
dc' " I'um () CHA 1.1 (18 "")I'IIV"
nU('Il/nUI " /){'rman nte. da d',ul "11ft
du Sf'/(urllnçn Natllmal
rall/ R
nUfI " nal, intf'/(rid odr tfrrlt'lf/al , r '
/(Ime d ' monótito e repre cnlul IV" .
101. !I('iol ,. pru~lIe rldad n.' ''''111,
8ft "I.
\ Inrmonia InLemaclOnal "
do U,
foram ltKJ,,. d morahza
dOI pclo8 próprio cI L ntore do I~'
der "Com" BC falar de l"her8n\8
naCional quando 8JI mrr a mui .
tinacionaiB int rferem dirl:la m~nL
no Lomada d deci"iíc qu@ d ll~m
re peito ao notlll() des nvollllmento'l
Como 8C falar m int('RnOad e lem
torial quando eXI"lem verd ade",,,
impérioa - como o de Ludwig, no
Amapá" dentru de n o terrritúno,
gerido por e lrangeír< ? Como e
falar em regime ~UllIvo e d
mocrálico quando a federa ção e 8
repre enlalillidade do Pre idente
da República foram uprimid.,.?
Como e falar em paz eocial quandf)
a maioria de no
povo revol! 8 ,
conlra a condiçõ de mll;'na em
que é mantido cularmente, agra ·
vado esle quadro no últimos In ?
A que pr08peridade e refprt, a
grandes empresa que enri quece m a
alta, laxa ou a da mai Oria de n9'
povo, marginalizado da d, trl b u.
ção de renda? Qual a harmoll/a )n ternacional, se a própria dou trina
de segurança parte do pnnclpio oe
que o mundo marcha para uma

Tr A teses:
uma re olnção.

6, APOIO AS LUTAS PELAS LIBERDADES DEMOCRÁTICA
ApoIar os pNlnunciament08, u mani futaçõell, a. campanhaA e 8A lutaR de
outro etore. M
oelais, organiamos e en
tidade., que colimem o mesmos fin
expo tOll neata Carta Apoiar as luta.
dos famlllBrell dos pre 08, caa ado.,
apOtlentadOtl, bonido., exilado., deu
parecido, mortOtl e penoe,uidos eo"ti
Cot pela 8ua Imediata Iobertaçao ou
volta, pela r cuperoção da memória d
.uaA eXIIlenciu, pelo repudio .... Lortu
ra e ao trat~ment.o tareerclno arbitra
riO
deaumano de que foram , são ou
venham a r vílima " Apoiar 81 luta
dc,. 81nd irato8 operónol, doe sllld,cato.
\! da a 1>ClaçÔetl profi ionaia de ao a
laroado
d trabalhadore em geral
contra a exploração ,,('(mumlrl a do ·
mlnaçao "ulltira a qu \!IIt80 ubmeh
do , pelo Ioh rclnde pela autunomia
.indl/'all, pelo ch",ltu à livre orgom,a·
çoo d.",I'>Cftio ti lrabalhu, pol" d"PI'u
d r unitlU , eM iuç o, manif taç li

•
"I1

S('I(IIr1IflÇ/l til HHl7 Evilllnclll neJ/l
plo~ f' 1"111<* pnrlu'lIlur • () dl)(1I
OH'III" 111/ IHIIH dl'rllllltlft Vlolrlllll
d/l próprio doulrino dc' " K'JrfltIÇR

,

Uma carta de Miguel
"A luta pela ani.tia é
parte importante da luta cU
todo o povo por liberdade. e
pela conBtrução de um regime democrático. Empu nhando Bua grande arma,
que é a democracia, ele ira
pôr em que.tão, organizadamente, todo o arcabouço,
econôm ico
pobtico que
vem . ndo in. talado no. último. 11 ano." afir
o
J{overrwdor do P rnambuco, Miguel ArracB, hoj exilado na Arg lia. ne ta car
ta en viada ao ongr BO
Nacional da Ani.tia.
Ar/lf'i, ,10 d Oulubrr ~., 19~
A" I (:(1/111"'"'' NaclO/lol do, Cumll'

dr AmoItO
{"I" rir C/un """(Im. r UlllrOA vd ,
,ro" u.o"wJÇll {"r modo! elrou du
1/", .. l/lIlrn lulur "IIr uma ru 110 11m
(J

1,1", (•• ,,,,1 r /"".Irola rtprr" filIo um
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NACIONAL

EM TEMPO
fiA melhor escola para a dialética
é o exílio e é por isso que os dialéticos
mais penetrantes são os exilados;
porque são as mudanças
que os forçam ao exílio
e eles não se interessam por outra coisa
Que nao seja mudança" (Brecht)

u

ExíliO: LUZ ,
.A

CAMERA,
A ÃO!
Ocinema feito por Luiz Alberto anz e por outros tantos
latino - americano exilados na Europa. Trata se de uma realízação canadense
dehaU' ... de l'on~ClenCI8 ("clllfa. fazendo
o uli,,' e um ca,lIgo Implacavol, du - do .xl 110 um problema do tIpO pes, oal.
ro, lO en, IHI. Bom ao contrano do w:,e
deIxa entender o cinea,ta Glau~r
Lição de dialética
cha, um d
n<
ÜU tr
ox -auto- ullado P .rque. de om modo l!e,~I , o
Pe\o menu- entre os Clneastas la~ino .
es.\ho puhl\cO não \lo\unlano . naode ame",'ano-. ha doi, princípios bá.,C08 :
mudança d~ ar ou \n\p\ ",a~em _e I) um cine ma mllltanl.e. documental
r~c ação O ~x.lho. na \.'erda e," nao ou IicclO"al, ma. de objetivos cn.tahd \X8 .\temauva . enquanto o \.'olun- namente declarad"" (o, chIle""" Ortau mo pude e, r ultado de Qualquer lando Lubberl e Palnclo Gutman: o
d contentamento e permlte. entre boliVIano .Jor~e SanJlnos. o argenllOO
Ianta, pçii , ub titUlr o paI. , ou me - Fernando Solana . O colombiano C,arlhor. Imltlrar pura e Impl~mente .
lo, Ahare.l, 2) um Cinema do eXlllo
A rererenna a Glau~r não é fortui . Que procura retratar : problemas que
ta Antes, ela é ab lutamente IOten · aOI~em o- propnO!l Interessados. os
C1onal. pOl não UI te nada molhor do eXIlado. (O bra ileiro LuiZ Alberto
Que Kla n.~ a figura rolcl nca para
exemphficar um certo llpo de cinema Santo o chllen"" Jorge FaJardo. Marl ·
Que
fat no ulho O baIano falou e lu !\1allel . Rodngo Gon ales. Raul
dI e, fOI e acabou vultando com uma Ruizl , ma, em merJUlhar nas "pro·
"baJa em" de pelo menos Ires filme . fundeza- da criação". nas reconslllUl '
Ç('~ da, cau a. perdlda-, na necroliha
lod IOédllos no Braul ("O Leão de
, ele Cabeça ". "Cabeça Cortada" e e no arrependimento .
"H&.tona do Brasll"l e lod compro·
Se~ulOd()
e pnnclplos. Raul Ruiz
metIdos "oro uma mauta ehll la. fre - enconlrou no exilado Brecht .~ inspira
quentada por trreduIIVet dere
r
çêo nece ana para filmar DIalogas
d CO." bIorroca • hermellcaa. confu - de EXIlado," na França. uma observa ·
1001 tu o oulr Ianlaa QuahficaçÕH ção obre al~un. refugIados chIlenos
adequada a
llpo de cinema. um que VIVIam em Pari, no ''''C'O de 1974.
CInema Que neç lia de cnticOl (me - E na aberlura do filme. a epigrafe de
dIadores) e nio de púbhco (O indeci . B~e(ht e ub tanclal :"A melhor escola
fra .1 "Cabeça Cortada" acaba de para a dialellc8 e o euho e • por I ()
\.berado pela cet!\oa....... \n

,\ ....

quto

~

penetrDnt.~

dlsltll(:oe mIl!

.ao

"til U~. purque ~ao a!) mudança,
que o. rorçam ao exibo e eles não. e in·
tere 'am por outra COIsa Que não seja
mudança' Pode parecer uma carocatura, ma" em nenhum instante Ruiz
reHla qualquer de
pelos SeuS
pers.. na~en Que, de ato. demonstram
ua de ... "dem moral. ua confusão in telect ual E a parcela de anarqui.mo
que Iran parece. JU llficavel dIante do
e panlo ,exudo provocado pelo golpe ,

r.rezo

Aventura
Eua cnra~em fora de caaa e a coraKem de nenturelro p<ttlt er cham ada
de ~uerCICIOl de autoulho" . Além de
pennanrcerem Ine(ht,..,
"eJ:erci ·
CI()ll" não Irvaram I nada . não chegaram a nada Porque não paa am de fic o
ções Ima"'pulaçõ ) ou. no caao de
" HI tona <!o Br 11'·. de document.oe
traMfiguradOll em nome do talento e
POI! ia , concelloe da arte e do artl8te
que, nos tempt'JI atualA. ganham prlon
dade Kundarla, Seguramente. há ou·
t ........ ca
tlplc"." vez" butante
pr<'Xlm'.. , p<lr~m úo acanhadOl diante
da VIOlenta repr~tallvldade megalo.
maniacA d Glaul>er Rocha
F...
lempt')I de Glauber Já p a ·
ram oA Im O'"lm') a vítlmAl clt> macar
tl8mo Já
perderam no tempt" eM"
paçl, H"J a «"8a é dIferente HOJ
tem p'Jrn'xhanchada . tem Embrafilme
e I m canlde!l E quem eatá no depedo
,ertamenlt' na', e.lá dep~ndul.do em
n.nhum d
can,d .... foz da rHI'
I
a o
u dev r pnmordlal.
m
d",xar
I""ar 1>''' cnt.énl" in\.el elua ·
Iosla d a""dl, com terlÓtlpotl oci ·
d ntal O etnema qu I\e raz no xllio
hlt) \.em 'JUtra pe ultllldad e J' nio
manlf ta pubh am nl pr t n li......

(de Queberl, prodUZIda pelo orfice
SallOnal du Fllm, que relata a s,lua
ção de três exilado' cholenos em on treol
o pntnt"lro epl~údio, 08 ultlm08
onslanlO' de v,da de um profes.or Que
não ac.,la a Idela de sair do polo sul
para morrer no polo norte; no segundo.
a onle~ração de uma moça atraves do
IdIOma, do trabalho e do namorado canadense ; e, no terceiro episódio. 8 Im ·
pOSSlvel adaptação de um intelectual.
longe da mulher e dos lilhos, traba lhando como operano numa melai urgI ca
Oianle da In~le SItuação desl"" eXI
lado~, o, realotador.. (Que , afinal,
lamnem 'lio exlladosl não lratam o.
per-..(moj.tens com o clá~ico pleKuismo
Ao contráno. procuram , em todos 08
momentos, lrocar a paternahsmo pela
r"lSlencia e o proteclOntsmo pela
.obrevivencio, para Q.ue a expressão de
um confuslOnismo ideológico não de ·
turpe o processo hi~tórico e não utilize
esquemas reaclonállo~ ("11 n' y a pa.
d'oubh " recebeu "men~ão honrosa" no
F..,lj\,al de Locamo em 1976)
Este parece ser o. comportamenlo
maIS correIo desse, clOeastas e 08 .eu.
filme adquIrem um I ... temunho real
d" paI. dI lante. Ja Que o exiho repre·
~ntB um desmembramento des~a me·
t

.i ......... ......~- _~I- ..... -

r,

...... - - - - -0.." 8U8 peqUf' ~

nas particulas. E se ha alguma contra·
dição entre a ficção e o documenl 110
ela e ultrapassada por uma InleKração
mais profunda dos dOI~ .. genero.... um
nutrindo () out ro e 8utentlflcando o seu
engaJamenlo SOCIal
ão há. portan ,
to. a conlradlção enlre o realismo do
quolldlano e a alegona hislóllca por
que. ehmonado esse "antagonismo",
prevalece a coexIStencia de tod08 os
meIos de hnguagem

Te temunho real
M
o melhur txemplo d film ... de
ullado.l!1!ta n8 linha ""JUid. por"lI n'ya
p
d'ounh " (Sã" h~ O1tQuecimento).
licção m Ire.. epII.od,Otl que evoluem
ara o documenlal , d"'gidoe pelOll chl
eOl RodllKO Gontal .... Manlu Mallet
e Jorge FaJardo , re pecllvamente ,

-

rerlo prima e OH exdados

nema ,Jovem O filme tentB.reCOn!itrUlr
8 p8!o\S8~em hermca e 8 tr65l;lC8 morte
de Maria Auxlhadora Lara Barcelos,
mmeira de Antoni o D,a. e estudante
de medIcina em Aelo HUrlzonte . Ex
pulsa du Bra.il em 1970. medlanle
troca com o embaIxado r ~ UIÇO, Dora .
como era chamada carinhosamente pe lo. -eus (ompanhe"os depOIS de '1(1frer uma sene de torturas. ~qul e n~
ChIle (então sua ,,~unda fatrlal • e
aCOlla em Berlom OClden~~ para VIver
() seu " novo eXibo pohtlco . ali InICia0
do. purem. um \errovel proce,"o de de·
pre,sãu que acanou levando· a a dese quihbrlo~ emocionOts e., em maIO ~e
1976, ao ,ulcidio nos Irllh.", do melro

Cum Iltulo exlraldu de uma lelra de
ChICO Buarque. "Quando o Mom~~lo
Che~ar" lem comu ba .. o lovro Os
Forno, Quenle,', de Reinaldo Guarano
S,m".." componhe"o de Dora O filme
e di"dldu em dOIS planosdIVersus, mas
qu~. ao pr.,.t IJ(lnr a JX...qUI>oa J>C'l'oal e
t r8 nsp8renc18rl(.)doc..·~mento ..encont ram
8 mal!>. perfflt8 )unçao. A pnrnelr8 par·
te e reconslrUldo atr8ve~ de fotos. caro
t B!o., 8 not aç(-.e~ e til m(".. doeu mentários,
m" qual' apalecem trechos de duas
entrevistas concedlda~ por Dora no
Chile (

umR 80

uma

{·htle (

80

oroono

1_\H7Ãt""LA-ru.,t~1\..

propno LUlzão e outra

ao conh('(.'Ido cln('astannrtt'-arnericano
Ha'ke\l Wexlerl Oulros trechoa aJu,
dam a destrever o desenvolvimento do
BraSIl desde o nasclmenlo de Oora
(191:,) ai. hOJe A segunda parte ê o
quotldlono, .. hoje em dia no qual são
fella. olJ:Umos vlaKen, pela Europa,
onde o diretor e () eSCritor percorrem
Pari " Colunla. Aechum e Berlim para
encontror ()~ companheirO, COm os
quaI s ao lado de Dora. repartiram a,
agrura. do eXlloo

Maria Auxiliadora
Também o exolado bra~ile"o LUIZ
Alnerlo 5anz faz queslão de .. coe x I
tlr" com eR~es meIOs aO realizar para 8
televlSÕo ue(a "Quondo Chegar o Mo·
mento".que teve "estrela mundIal" ( a
expr ,são é do aulorl em Havana , du ,
rante o I Fl'lllival InternacIonal do Ci o

Para Dora: "Quando
chegar o momento"

Fornos Quentes

Luiz Alberto 5ant (Luizão), carioca
ha :\.1 anos, OIto deI" no exilio. jorna h,lo de formação cinemalográfica
Tranalhou na cIOemaleca do MAM do
RIO e aprendeu 8 rater cIOema com
Arne Sucksdorf. Olb Luftl. Arnaldo Jabor, Fernando Con; Campo. e outros
maIS Começou 8 dirigir filmes no ChiIp um ~rinPFÇ8-'lPU\I~n",'lll1~lru\;t1.f.
I • um CIO ma para o Qual não e tava
preparado' o clOema documon"no
Seu depOlmenlo a EM TK\IPO
Anle achava mUIto dlflcll razt'r
documenlarlllS, hOJe acho exalamenle
o conlrBno, Era a unoca COI a que po
dIa fazer no ChIle . TIOha a .. periencla
Jorna\o, Ilca e o clOema documenlal re'ol.eu o problema Oepol de realozar
doIS curtas metrallen. para o Inslllulo
de Refonna Agrána . mn egul emprego
na unlver"dade e ate o ~olpe. em . etembro de 197:1. rea\otel maIS I, fil .

so Que o filme procura re.ponder ale
m .. mo as pe",oa mai. rorte • quaodo
perdem a esperança, quando não con ·
<eguem ver mais o mundo ImedIata ·
mente a 'ua volta. se quebra. se d,lace·
ra, "m que I. o .ignifiQue a derrota.
ou que ela desi,liu de lutar.
A morte não, ignifirou Que Dor.
AhAn,q"IlIIJhP n\'õ'~cílih'côü -t~ nuO
abandonou o campo de luta. nom q
d .. ou de acrf'(!iter n la
penas não
O~uenlou ma
Oe
d
n
rat
uma egunda palria no Chilo
d tra.
balha .. como méd,ca para um pDVQ
Que tambem era
• de repente e
perdIda, d amparada. m ma I
no mundo, I to e, endau,urada . dmdo
a um d um enio venCIdo que nio a
penn'tla aor d Berlim Orld tal
E"a qu lão
fOI lu I nada COm ~
ua Irajt\ca m rte

I

me~

Ao lado da vida

°

Fa"e ('TU I Sltuaçao de!lte, de lerrodos. u seus filme. não e!lcolhem ne·
nhuma ,olds para o ,olenCIO pudICO
nem para a compaIxão proletoro t: o
ro", de " quando Chegar o Momenlo" .
film,' que se coloca ao lado da vida Por
li li t.' prOfuro

d{'m()n~tr8r 8!i\

CaU~8.

e

cnn_equrntr morle d quem noio devia
morr(\r Pnr('(" puuco. ma. 18. o e CIO
ma de cOlltepçúo pnhllca e qu • de
umo ou de nutra maneira, ajudo 8 re
rUp('rnf Tn('m()r1U do Kente
A"''''I m romo "A PSf'!i\ogem". que ()
rhol('nn Orlondo I.ubbert dlrl~IU nA
AI"II11l11ha Ollrntal (rxlbido na 1\ M,
tru In('roo("lonol dr CIlH'tnO dt· S POli
lu), pro,)()(> uma

ru' dr Ihll\\,O(' t' d<"
retrato f(rltontr puro n'("up ror U rlMO,

alndo (tut.· l'JO um rl"'C) um tnnto quan
to umnfl·lo. inflllltllrnenlt' dlMtonlf' do
"IOIKmo d('lirnnlt' til' um (;(oh r Ru o
x
(Rrnolo Prlrj) .

- Na Suena, dOIS anos prallcam nte
inativo,.; Em 1976, reenconlrei Reinal.
do Guarani Sim"" em Estocolmo.
Junlament(' rom outro companheiro
,u tO, () c:,"('a~ta Lsr~ ~8f... trom. come çamo, a trabalhar um pn'Je\o em cIma
de um IUlo de Reinaldo ..obre 8 morto
de MOIIA uXlhadora LarA Aarl'elt A
lf'le\'i!o<oÃu "'u('c.'o se ,"tere ...ou t arcou
cum Indo, o- desp",a,.; do " Quando
Chegar o Momenlo"
le o fim d ,tt
ano o

t('~e p<~l

u filmE' no ar

tlbr~ Dora fi.
ohn' {\ I(('ntl", o ... r'\lIndrMl' , (l hontd(
1\1t.·lhl\r ...... ,hn· umo Rer8\'On, ou partE'
dplu Por qll~ l),)ro'l Cunh(>n
A ('nA
turn r n'pnnnnl rm l~l";O , quando 1"0
mo t"\pul!'M' rio nu lU1
~ mprt

O 101m e noio e .. o

arht'l t~ 1 \ umo dn
li ,

IH\I

ort

t'nrR) 1

tI"'"I,tllI , d.,,, rhlltlll

\lurRnte

nH\I

todo 1\ (t.'mpo t'm \ll1t' n)lH l\t'Jl), no
(,hlll'. JllnllH \1,
'IlH~'1t dt'pnlllld
lu\ , t ... "
\.'(mflrrn()u duront A I
qlll~1l q\l'" IUl'nlH IHHO o filme EntRO
Il ~t'

por qUt' lIm" I>l''4''''tl (h:

nu" .. " F,

NEGROS O O A VOLTA POR CIMA
"Por isso, mantendo o espírito d luta do. quilombos, gri
tamo. ontra a Hituaçao d exploraçao a flU estamo sub
metido,,". Quem afirma é o Movimento Negro nificado
Contra a Di8('riminaçao Racial, qu acaba de r alizar a
Hua t rc ira W/HemlJl ' ia nacional em Salvador.
Ar>' AI da. hftlrl'''~ imp' t • " n"'''' li, qtU',1 PolI< IA ",'df'rol, ntrovl'.
M'lVIml'nl', N gro IInlfil od" tllntr. a citoUm If'l f'('H' f'fOfI, ""vln prOl hido u tln
0'11( ",nmoção naclol IMNlJH) ('/)n.
'''''Im ~: 101 m"
(C'BA '''' inll'~r6n
~UIU rulllar no úlllm" dia 4 m SalVA
I, . ti. MNIJC'I)!t """ 1·.livf'furn\ovreM
dttr. n', pát li' <l" lfUllIlut." Cultural ,If· "rlrVO( IJ~U4 pur pnr! do JU'""HO.
IIr 01 AI,OIlnhaIlC!iA) a Mualm'ma
118', "J"I1 II(1( od" .. , qUf' wUlrurn Indu",
a
OI),It,a na"'IO~I. ,\uando f", .pm Vf' dH ~r UH '1Iit ti 11 IIHI fiu.. I)"rtit,
v.do um OIftOlfeAlI1 IIf' I, O.. N ~I i"nal
"nllll-III 0"1>".11 8 nll"
da (' IIOAII,nI'18 N "ra e a amploaça" l'ft"I,'
dI'" 'u IlilOlI", 11<, pl/l"ralO8 mlnlm .. 1"',lnr prt,v,., 11<':0" ," ,. "'Nuhll'lIl ,.vn
AlI dlfi/'uldad pora. rrolozaçi" d. IatUI flIU' " prl'IU UpllÇIlU du Tf'prr",u}o
f'rn rf' lI~tiO IIH NU flnl ro JI, "polll vII "u .
• l'mlMla . 'l'I' rrunlu "1'1/' /'olanl.
d,· S"" l'a"lo, M,n •• Cltral ••
d .J. rn" Vll{mH tio mOVI JrU·otu' ..
n('''o Hahla . C'"" çaro '" J~ um d"
'Ultf' do tn"," I ro J) ("lU, nA v "PNft ,

li"

,I. /'

a",

PUSHO

hlt

org,ulI/IJtlOrf
(orAm InflJrmad,",
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d
I',~jf/'"a hlnru IM OH). 'lU n"
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(Nlld,), .oao 1)t)(ltna

ft·lIlllIlftU. rl"Unllto, urna "1'/

,Ih" d. enll/lorll' <l(fI/!ou
'1'1'" MNI/( IlH .laVI "fI'flnd" .1""
'1 11 •

"

( , ....
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(J
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'1'1/ 111" p,,1I1 "',. d" 1I('KrII hrU",lt'lr<I
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'IIU'

f, 1II0fllf'I1IU f'fll " ti. hUlu

H.

d

UI.IU'

ftrKIUII1"~ 1I0 rnlllur dn rnOVlnwnto, 10
Ilw'IVU (flUI H IIprofll,ullllfuontu do"

I " ,H'i ·lrl""" do IH'ICro, 11 J)rt'O
III!»,.!,",.O 110"111111,,1., rrll "clf~ .UIH d.. lxltr

'1IH'''h"

"I'n '1"f'

li

III'IVIIH"lIto

f

I"tln l c 1I!lI (""0111<':'''''. rllf"l"llI"

""'''1'1

f~ I"H
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tornH

to:

1110, obrnnj( IIdu (101 prohlrmn 1)(1111"'(111
do. cam6doH upnmldu bra.,It·lrll. (111
deprnd('nlp da ,'ur) r", mUlt(l Impur
lon\('

o.

p"ntoM »lIIgram tl('(IOI d finl
du nn a",·mhl(·III. nnl r"'r M. vullo
d"o porl,,'ulurlllt'ntl' p/lra I Plublrmil
11('(1 1111 n('I("'. furllm l"npllotl'lII to:.
111('\11111, "111 pnll)"olll de' SIIU I'oulll, 11
IlIln I)/Ir IIIrlhnr(' ""Inr"'", por (lumt'"
lo NI "rlul ch' tn Nn trf'" m.·" .... runa
<lu IHJIIINltn du ,"UH'O cI{! vul", ll!t'I\'Uf"'lII
IIvr<'
lI~loo 11 "/lrROo 1·lrllvClo. rll
"'11" , ~ R,,'vr, 1O(·lho" W,H(,\""'" d«'
IIOholh ... ('ontr/llo ('olNlvo dt Ir"ha
lho. 1"" "I",rel/lll,· ,, "dl(,/lI. IMlllolwrdo
cI., clt, oq(fUlIIO~UO (I (Ixpr ""tUl Onllttla
/1/11,,1/1, R('ful
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h'''' I'rt. t'uh
lo dl'l11u('rn!u , "(I\U' mdu m Nn t'u
"'" lodo u qud .. mho
pro"rumn <1\1('''''')(' ctl\ IIltl"rr H(' du
povo hru~IIt'lro , ('orno I1wlhnrt.' fondl
11111(' ('"Iurno n'\ll\uh IHllno I\ltn
\'11
vulll I' troblllllll, hl",rdntl., d
ti .. r",·oIlMI rtl\·no ti" Ut u,tI"tI( hro ,lrlrA
Oq,llfll/UÇIlO (I ",u",rr,.t .. \'IIO, htll'rdnd
npol1ll1ndo pnrn \lI1Ht 1\11\11 ouh m tmd
andunl, ('onlm n fun,,,t,,,. Ulwlf\ndn O hllJI\ n IHUllrlPU\'I'" r(',,1 t' lU tl\ tio n
r IR h,,"t1('''HM ,h lulll Rt'1/I111 'I" rllo . )C r". Um"
qur 1'''I1H", t IUAI upr1
fll,

d,·

,'"Indl' tllI prnhlt'lIIfltlt'1I dn IltRru" .

mulo clt
h)(lo

(til

""I

o IUIUI,

oprlnudc)!Jl, IHW

o

hl,,;nn

mA

01,,1 ... \'I,,'nu

(::llr"" .. , lIuI'" tNl ('\li{
torh, ntl\o , "'mhnl .. ,,t nu'

par'
I U IH rt .Hm tt pf\rtlflJl"ç u <1, I
ch ,"ltrnwndo o ).t no" mhnl omo
I

Cu rtu u Zumbi
Ntt

n~(lmhl('llI

fOi IIf"do um ",um ·
h'.lu 1111<''''"111 11 Zumhl, 1I«'lu ~o di' IIU
v('mhlCl. \),11 NllfllIIl(ll dll ('O" flrllt'lIt
Nt f(r., qut' 11 Inuo

()lIlnfl'

hruM' la'l ro". orH.1I1 h'",U8
lUr d,' ,« IId,'nlll" Ih Z"l\Ihl. IH\( r d.
A ,1111, /I 11.".",1011'1/1 dll MNUC\)R
It'p"hl"',, NI'Kru du. 1'1111111'" • 'lU
ul.'nl dll ou u "rohl(\II'" do IWJ(ro ('(uno
«-.llt lU no t' t lido ti., AIII~u" d~ I M)., a
(,,,1t'lhlll\l.,
prohlNrllI dI", lruh,.
Ihlldnrl' ,'d,," rnlHlltI"", pnJ)ulnrt'
no -If;"r"
UDESC - FAED
IDCH dI' 'Ir!lllldo I) donHl\1O purhlJ(ul'
"I hlll"o<l('. no rNlllIIHOM hOJ' novII
11111,,/
OM,

'UI.

nH'nh IIp
"H;\ IIn( • pAru dtrhunr u
h)(lo po\'o hrn dtlfO li nt "\t'rdt\tll'tr,
l'h'tl\'1\ tinto ~o th nu\t'mhru DII\ n

I

Ilt'j(rutll

1',lr I KCl ""Iu"nn~ o 1:\ li n""" ,te
I KMH, I I, I 0111 1~11o\'R" 0111 ( no\ Mt UIR .
('orno UIH (lau ti IIht rlu\'"o Por (Jtlr'~

,·1" 101 um .. 1,,1 '1U Upt nu hruo
"" P"IU'I, "IH "hrlOdo IImll Ihllt,,·ltcl ti
pnrqlu'

dOI1\1""""" l'lII qUI, .. 1I hOlt
.. 1H'~rn

Jllt(nclu 1111
11\\ U'*H'.
mnr~II",luf\ ... nll,

UlllMlldl .
11

tu", (orl 1\'()8,

Iqnpurnull'

dn {)

pur"

proM! It 1II\'tiO, tt

prt HI" ,11 til
ItIH'mprt')CII, tl'lHl" Ihr

IH ndlfllnnn li

KO, 11
PII'

III\'(

,,"(untr

l'mllfl

I ~ lun

pt"'U\ dt \lmuno ctn \"loh'IU'I.
.. " 1',,111 IHI

\1

1)111

", h'nHI

ti" (

on n

I\l'I.

fIII

() 1Il1""" t" lun\. ",m" palavr.. dt
urd, 11l, "Pt'h, Ih" d'I (""n ti nfll •
~r I", "I' I.. 1111'111\\1'" ti" M, II nR .
UP,'r \ll1\n , r,t"" Ir ti "ltl('r,~'I. rt
\ 1111" n "1'\ IR hlwrl"ç \l dn pu tlf
JiCru"

(1.lnal a Maria'

NACIONAL

EM TEMPO 5

ANISTIA: RUMO AOS TRABALHADORES
o Congresso Nacional pela Anistia realizado em São

Paulo traçou caminhos que permitirão integrar o movimento no cotidiano das fabricas, dos sindicatos e dos
bairros populares. Além da defe a dos presos, banidos,
ca ado f.' per egllidos pohticos, trata-se agora de canalizar f.' forço tambem para a defesa e preservaçcio do modmento popular, nesta nova cOrVuntura de greves e mobilizaçõe d mas a. Assim, direito de greve, liberdade
.indical, reconhecimento e e tabilidade para a Comiões de Fabrica, passam a ser temas de trabalho para os
núcleos pró-Ani tia de todos os estados.
u-var a bandeira da ani tia para
a ampla camada. po{>ular ,darlhe uma dim n. ão maior do que a
duma mple que tão de mtere HelU ivo apenas de pre
pohtiCO., ca
do e banido, e faze-Ia
nte no cotidiano das fábrica ,
do .ndlcat . dos bairros e da escola foi o grande d afio que o Primeiro Congre.
Brasileiro pela
Am tia. realizado em ão Paulo na
_ mana pa da. re olveu a umir.
De fato, o Congre o repre entou
um novo marco: o da tomada de
con. ciência do diver!\ núcleo e
movimento que e fizeram ore ent
de ~e só com a popularização
da aru tia esta luta pode r vitoriosa e para i to e nec ário unificá-Ia
com as demai lutas das camada
populare .
• 'ão fOI apena a tomada desta
con ciência o único indicativo de
que Já e tão di tante os dia em
que a qu tão da ani tia ensibiliuva basicamente pequen nucleos
de familiare de pre os e perseguidos políticos. O próprios números
do Congresso revelam que esta fase

Ja fOI uperada Mal. de 1.200 pe .oas de vário. e tados se in~creve
ram e participaram dos debate. e
da. comi. Õ • e cerca de 140 entidade .e fizeram pre ente, 35 da
quai. repr. entando núcleos pr6anistia. A e. tes nucleo e uniram
entidade. como opo. içõ sindicai,
a IFeJa. OAB, ASI, Comi ão pr6E e outra ..
E a partir do Congre. so, e de eus
re ultado , que o movimento pela
ani. tia entram na fa. e de uperação
de . ua di per ão tRnto poHtica
como orglinica Do ponto de vi ta
político, o Congresso aprovou uma
Carta-Programa que tanto aperfeiçoa a aprovada no Encontro de alvador como coloca em termo definitivo a luta pela ani tia como 10timamente vinculada li luta pelas
liberdade democrática. e pelo fim
do Regime autoritário, não só definindo o caráter amplo. geral e irrestrito da ani tia. ma como levantando ao lado desta bandeira temas
como o desatrelamento do ap'arelho repre. ivos, da responsabllização judicial e criminal dos respon-

'/lVI'IS pelos crimeft cometido. nOH
pnrõe. d'lM orj(uni. mo de repr são,
/I ronqulsta do liherdade de orRoniza\'õo e de xpre s80.
Do ponto de VISto orRontco, o
('ongre~s() viu que l' neccssário de fllll(ar um proces o que culmin
com uma estruturo organizllcional
ao nível nacional. dando como pri .
melro pa."o a con. tituição de um
I(rande Con lho formado por toda
ntidade. - uma e p cie de Federaçõo de AOIstia ainda que nõo formalizada como tal, e elegeu uma coor·
denação nacional que . e re Iponsa·
bilizará pela mat rializaçõo do definiçõe. polltica. do Congr ShU.

A dua faces
da anistia
Um do. grande. ponto. de dls cu. são no Congre .. o se manifestou
na definição do e. pectro da luta
p la anistia, ou ,ob as. ua duas faces. Isto se reflete tanto na cartaprograma aprovada como na discu .. ão da. diver a comi.sõe que
funcionaram. o final, chegou-se à
seguinte conclusão: a pri meira face
diz respeito às questões vinculada.
ao. que já foram atjn~ido pela re
pressão e atos arbitráriOS do regime,
como os presos politicos, de. apare
cido , morto , cassados, exilados e
banidos, que até o Congres o vinha
sendo quase que a questõe. exclusivas dos preocupações dos diversos
movimento. de anistia . A segunda
face, que ficou bastante realçada no
Congresso, . e volta para a defesa e
preservação do movimento popular,
como uma forma de impedir que as
organizações e lideranças populares

que l'_tllO C fortlllel' 'nelo ne ta
nova conjuntura ejom ccifadas
pela repre ~iio. AHMim, quest!1
como a defl'sa dOM cOIOlssõe de
fábrica, o def sa do movi mento de
CURto de Vida e de lideranças sindicai que C!ltõo endo demitidas do
eu trabalho p lo pap I que de empenham
nam tema~ que devem
pa~S8r a Jlreocupar os nucleo pr6 aOlfttla E com ba~e nesta se({unda
fas que se procura populanzar a
luto p la nnifttia
De o urdo com o que ficou claro
no discuM lio da comissão de traba·
Ihadores, a popularização da ams·
tia não tanto uma que tão de forma, ma. prinCipalmente de conteú
do Nõo Me trata de queimar a pestana para aber qual a melhor fórmula para e crever de bolentins da
anistia, de uma maneira acessível
ao grande púbhco. Trata- e, ilto
Mim, de uma linha capaz de levar
l-sta bandeira as a mplas mas as . E
iMto, . egllndo a. reRoluções do Congrc SO, só é pos ivel de ser conseguido . e o. núcleo. pela anistia passarem a levantar firmemente a defesa
do direito de greve, de liberdade
sindical, de denúncia e combate
das demi . ôes nas fábrica , da violencia policial que se abate sobre as
camadas populares etc. S6 assim,
acreditam, é po. sível fa~er com que
urja núcleos pr6-anistla nos bairros e nos fábricas, pois desta maneira a luta pelo anistia se ligaria com
o cotidiano das camadas populares.

Responsabilizar
o regime
"P8.' "Ou a fase de iniciativas mdi-

_

" O que fizeram com
Manoel Fiel será
cobrado"
"O que fizeram com Manuel Fiel
Filho será cobrado" o choro convulsivo quase impediu o operário Ubira~y Dantas de Oliveira de prosseguir.
"Abaixo a ditadura. Queremos liberdade!" - respondia um coro de
mais de três mil vozes, estimulando
Ubiracy a volta .
Chorando ainda, o operário da
Oposição Sindical Metalúrgic~ de
São Paulo, agarrava o microfone
com garra:
- Durante esses 14 anos muitos filhos da classe operária foram mortos ou expulsos, proibidos de viver
no seu pais ou condenados ao isola~ento dos cárceres. A classe operána se conteve, mas não se calou.
Outros filhos nasceram e hoje há
500 mil operários em greve. Enquanto a ditadura mantem presos
Osvaldo Pacheco, Paredes Soto,
nascem outros filhos ~ue irão para
as ruas gritar "anistia'.
- Anistia, anistia, anistia. Soltem nossos presos - gritavam tres
mil vozes da platéia.
A forte emoção foia tônica que
dominou aquela platéia compnda
(muita gente ficou do lado de fora)
que lotaram o Teatro da Universidade Católica de São Paulo para assistir ao ato de instala~ão do Congresso de Anistia. "FOI uma noite
de emoção, mas também, de luta e
de compromisso", comentava d.
Iramaia Benjamin, secretária do
Comitê Brasileiro pela Anistia do
Rio e mãe de dois exilados. Os familiares de assassinados, desaparecidos, presos e exilados sentiram naquela noite que não estavam sós.
Sabiam que a partir dali a sua luta
e irradiaria e ganharia muito mais
força.
Essa certeza lhes era garantida
I't!la representatividade da platéia.
Estavam presentes mais de cem entidades profissionais de diversos estaeos, dezenas de outras entidades
que lutam especificamente pela
anistia, de diversos estados do Brasil e do exterior, e centenas de amigo e familiares de pe oal atingidas durante 14 anos de repressão,
arbítrio e violencia institucionalizada .
O e tudante que representava a
Comis ão Pr6-Une no ato completava a mensagem do operário:

- A ditadura não calou o povo e
nem conseguiu sepultar as suas
vítimas. Manuel Fiel Filho Wladimir Herzog, Honestino Gui'marães
Alexandre Vanuchi Leme Wladi:
mir Palmeira, Luis Tra~assos e
muitos outros, estão todos presentes nas nossas lutas.
- ~iva a lu.t_a pela ~nistia.
- Viva a umao do povo e a liberdade.
inguém nos deterá.
O ex-deputado Lis9.neas Maciel
cassado no governo Geisel, indaga:
va:
- Será general Geisel, que o sr.
desconhece que a poucos metros daqui desfruta da impunidade um delegado Fleyry, que assassinou e torturou tantos brasileiros?
- Assassino, assassino - denunciava a platéia.
- O povo brtasileiro está nas ruas
- continuava Lisãneas - já não aceita mais o engodo de reformas cosméticas. Não esquece que enquanto
seus filhos eram reprimidos o ministro da Justiça do governd Médici, ~Ifredo Buzaid, protegia os assassmos de uma menina de nove
anos (Ana Lídia) em Brasília.
Duran.tt;, todos .os. ato, o dirigente
do C~mlte BraSileiro pela Anistia
de Sao Paulo, advogado Luis
Eduard~ Greenhalq, que o presidia,
pronunciava nomes de pessoas mortas, desaparecidas, presas ou exiladas.
A lista de mortos e desaparecidos
chegou a 253 nomes e a de exilados
não se tem ainda um levantamento
mais preciso.
- Por Carlos Marighela clamava Luiz Eduardo
A- Anistia, anistia - respondia a
platéia.
- Pr Luis Eduardo Merlino, Honestino Guimarães, Mario Alves,
Stuart Edgard Angel Jones, Tulio
Quintiliano, Olavo Hanssen, Pedro
Pomar, José Porfirio, Aurora Maria
do Nascimento Furtado, Por Carlos
Lamarca, Miguel Arraes, Daniel
Aarão Reis, Wladimir Palmeira,
Por Leonel Brizola
- Anistia, anistia anistia - gritavam todos.
(Suely Caldas)

vldllUis" , Com esta frase, o CCIO I(rl'!II<O marcou a neceSSidade de
Mer moi ou ado no que diz respeito
00 morto e d AOpa recidoH . Vlu·He
que a família Herzog abriu o caml
nho pelo qual é posHível r ponsabl
lizar. ludlcialmente e criminalmen
te, o r:.t.tado, pelos a88 inatc de
vlirio opo Icioni8ta e combatentes
populare , que segu ndo um levantamento do Congresso são mais de
200 pe"lIDas a a. inada. VIU'Re
que os núcleos pela anistia deveriam tomar a i a tarefa de articular
o famílias paro que entrem com
proces o na ,Justiça.

por Gei el. E mais: não fiCOU ope
na. n.o repudio formal. Aprovou
uma linha d ' açào, colocando como
eixo do aluaçüo nOA de" próxi me
me es ~ qUi' tão da. Lei de Seguran.
ça N a('lonal com VI~tOS a criar uma
conAciencia noc'I(mal contra a nova
LSN
. O caminho ('oncreto para mate
nallzar esta definições políticas erá a reallzaçõo de uma Jornada na
cional pela ani.tla, que deve e encerrar no dia 1Ade abril do próxi mo
a~o . EHta jornada terá motivações
diferente que dependerão basica mente da ituação de cada Estado
No Rio Grande do. ui o eu eixo erá a liberatação de fláVIO Kurtz
(p~e~ na Argentina) e de FláVia
Shllllng Cpre a no Uruguai).

Esta foi, inclusive, uma decisão
que fOI inserida na CartaPrograma . O Congres o não aprovou ainda a orientação de "Pumção
para 011 torturadore ", por entender
Ao lodo de tooo este conjunto de
que tal queqtão pode afaltar as for- definições, que repre entaram sem
ças mais moderadas que hoje se co- sombra de dúvida um avanço, o
locam na frente pr6-anistia, maa Congre o chamou a atenção pela
aprovou um caminho que na práti- grande unidade conquistada, sendo
ca implica, ainda que limitadamen- praticamente con en ual a8 deci te , em executar esta orientação. E sões tomada . Amda que Questões
o caminho não é outro senão o da importantes não tenham recebido
responsabilização criminal do E ta- uma re~po. o cabal, o balanço final
do, pelos crimes cometidos pelos 6r- indica que o movimentos pela
gão de repre. são. (Ver o documen - aOlstla têm hoje uma definição
to na pá~ina segui nte) Pretende - política mal. explícita - reflexo di se, inclUSive, não e ficar apenas na to é o texto da carta-programa
generalidade, isto é de condenar o aprovada que Re pronuncia não só
Estado, mas também de levar ao contra a opre. ão politica mo tambanco do réus os re ponsáveis dire- bém contra a opre, ão econômica a
tos e os agentes de tais crimes
qual estão ubmetida a camada
Ao lado desta que tão, o Congres- populare - a que Indico que no fuso se posicionou firmemente em re- turo novo e important pa o e·
lação li nova Lei de
rança N a- rão dado.
cionai, exigindo não só a revogação
da atual L N como também o repúdiO ao novo projeto encaminhado
(Tibério Canuto)

... ou as greves metalúrgicas,
UI.ffl.II"'m preocupações
da Anistia. (Fotos lk J. E. Raduan).

r-",'AA-r-r-o-m-:;b;-a---=r~a-":s~p-o-r-t~~::::':~=e=----~'i=~'--:~à-=='::'-s~-=~=~="'~:"-s-a-s-',-'l
(Ent~evista com o.operário Bira, participante da Oposição Sindical Metalúrgica de São Paulo) .

Ub~ra,:,/j)~~~~de eOI~~~1:~a~I:~~

uma atuação destacada no Congresso NaCIOnal Pela Amstia, ao
ponto de ter sido escolh d
ler a Carta-Programa no ~t~ f:Íe~
d
d C
~;
en~rrramen!o o onhgres..
Ira, como e maIs con_ eCI~o ntre seus colel!a~ operarla~,
es acau-se foa~ InS~stlr na tematlca a p0'bu ~rldaçaa da IUJa pela
am% I~, sa rI' ~ nadq~e IZ resP el a a necessl a e e, azer cam
q~e
~abalhNdores assumam
es a an eira
es~a entreulsta,
ele abarda a relaçaa ~a amstlO
com a ,,!a~mento 0l?erarlo e da a
~'::: ~~~Ó~er d~oma e possí~elb dar
delra
massa a es a anp
'
da or·qtu.e at.endagor:.a a queetão
an'8 la a. a nao conta com
uma ampla adesão d08 trabalhadores e o que é que se pode
fazer para papularizá -la?
Blra - A anistIO é uma luta
palítlca que faz auançar a consciên~ia da classe aperária, parque
~~e 1'0. ~~dab ~ald nada ienos do
m a e a a~p as mass,!s ao regIme repres~LUO e autorltarla._Agara, a questao da popularlzaçao da anistIO pas.~a necessarlamente pelo au
d
'. .
anç~
a consClenCIQ da classe operaria, que cad ho
meça a se ar ~e, cam uma greue de 400 mIl trabalhadores. Eu
condeno quem dIZ que a classe
operaria não. se mteressa pelas
questões políticas Veja, por
exemplo., a cpsa da an'stia Quando um operarlO, .:ama a Zé Pedro
de Osasca U,!I preso, '! trabalhadar faz_ ato publico, e.nglndo a /tbertaç~a do companheiro E c/aro
que naa fICa. !fT;!Ianda "anutla,
anlst~a, anl8Üa, parque elellln'
da nua as.~l mllou a profundIdade
desta fõala~ra Ma ., na enlan~~
gQrlta a
solta, .~alta, _ salta
uanda mataram C? operarlo Manoel FIei F,lh~, no.~ flzemas um
mmuto de SIlencIO no SindIcato,
apesar do pelego JoaqUlm do
Santa.s Andrade, numa a ,~.\emblela quI' tInha m~ls de quatro mtl operarlO.' Enlao a m~.ua
e.,ta .Iab,endo que est!' reglmpl' de
repressao qUi' eJa nao _tem /tbl'rdade
que ainda nao ente,nde
(' qual I' I) ramtn}/!) para ehmtnar
Isto, porque I' 11/'ceHarlO a anl.,lia
e IstO. cab(' a ~lIh! que temo., uma
maIOr con"ClenclO, fazer e.,la ex
P /tcaçãa .
_
Cama é paslllUel entao mo.-
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lfl é a restituição destJ
presos
diz rellpeito que ela é im ortancompa!!- elros.a 0 mO~lmento e
te para a luta do trabalhador?
~podslça<!. mas ~ tamdbe"! a gbaran D
-.
Ia e nao prl 01'8, e nao ar Itraa se~Ultnte_ maneira. pegdando
riedades e de não tortura E como
as mam,es açoes concretas e reela é uma questão política e a
press?o que se abatem obre os
política é de Interes e fundamenoperarlOs Isto é, quando um tratalmente da cla e o erána tebalhadar for presa, dIscutir cam
mas que assumir a ~delr~ da
os autros. mastrando que ele fai
amstia
preso au demitIda parque lutaua
Explique melhor a relação da
pela c/asse, o que implIca em não.
anilltia com o movimento de
dlsc,utlr apenas as prablemas esma.sas.
peclflcos cam as Camissõe de
Haje quando. se liga a anistia
Fábrica, mas também a questão
com a luta populares e tá se
pohtlca E ueja só, só é possíuel
preseruanda a cantinuidade desJ:J".ro .'" "'''to dft '" 6,,1. Pf'IrM COIIUu4n:"
fazer a interiorização da amstla
tas lutas para impedir que a li
Fobnca
nO seio da ma~imento operária
deranças sejam atingidas pela re:
co Iacando a }XJ/ttlca no po ta de
pre são. Antes linha- e uma vicem e preacupar com a pre ervaçãa de ta comI ã
camando, nao fIcando. apenas na
~ão_' ani<lla para p
b 'd
rpll'mdlcaçào de 70', - esta é Ime ca.~.<ado Hoje ~~'::~~e ao~tr~
Como ultima pergunta, qual
porlanle - mas moslra d I
I"
avaliação do. rellultada.
bém quem é respansáuel p~la a~~ue com p eta adanterlor' a defesa ado.ua
Congreuo?
,cna do ou
'.
o moulmenta e mas a ,relaclO. O Congre. o fOI uma UltÓrw
~queles :ue ~a~~~; l:d:'ad~ç~ouE ~antdo as prisões e demi ôe ~xi - Importante
do etore! comproeves
I.,to não. é mUlta dlfictl IS
I
en enas lr
com a que tao da
se já sente que estã::Om~~nd~
anistIa e euantando que só com o metIdo com a ua realização
E. te congre o e um marco politl.eu., melhores filha , a não. sabe
~::: d~ apar~~o repre SIUO ual e co.
Quando um regime de te ,comfazer a relação. disto cam a anisno ~na~:;ento e;:e~â~loeJ:l. ~en~~ panheiro tim a coragem de e
lIa
a anl lIa uai pegar no b
- reUnlr e gnlar o nome de Gregón'o
Me parece que até recenteuand
I
.
reu , o
de OIOl'O Hansen, de Jemente ali aposições sindicais, e
~om a a o~tc:.a e 1~lter drelacLOnadda Bezerra
<u. Parede, de Manoel Fiel Filho
mesmo a de São Paulo tinha
pop I
d' a a cama a
la - d"
u ares e no la em que o ape- e de oulro . I taJa e por i ó uma
uma re çao .stante com as
rárias e tiL'erem
ritando" l.
ntOrla EqlUllo aldo do Con re _
mauimentos pró-anÍlltia No entIa
. 't-"
. tl!..
_ ant 0.7 Ele clareou qual o rumo que' . anl. ,a ,aniS la entao o Im
tanto, neste Congreuo não só
de regIme já e ta - ' , .
Ndele tomar o lula pela a ani tia
uocê participou dele como a
tenho dÚl'idas d ra proxlmo • a.o que é o de dtrl~tr- I' para a a m:
oposição lIindical mandau um
e .q ue nwn praxI- pia. camada popular. I to é
Seu representante o Clóuis
ma t congre OI mal operano vão arrambar a. porta, I' dlriglr-. e
para fazer um dillcurua d~
par IClpar e e
às ma~.a.
apaio ao Congreuu. lllto indica
Outra cal. o que tU querta
Então o caminho para a poque a opasição sindical ettá tolembrar e a que.,tão d mort e
pularização da luta pela anÍlltia
mando cansciência que a quellde. apareCIdo. TIrou-. e a ~Ição
lIeria 011 mouimentoll que OII.Utão da anistia também diz relldI uma jornada naCIOnal que ui a
mem ellta bandeira IH! preocupeito ao trabalhador?
re.'pon abllLZar criminalmente o
parem tambem com a defe.a do
Perfeito. Antes alguns compamouimento popular e d • • ua. rt'/lime pelo Crlme que elE' comenhelra· t,nham uma ulsão de só
leu FOI mUlta Importante tamorganizaçõell como ali comiad,.\cullr a qu('.~tão ecan6mica a
bl'm tIrar a po ição de dE'fe a de
lIõell de fabrica entre outra. coique8tão do Sindicato. Ma..~ as ~oicompanhl'lr 'pr ,," no exterior
.a.?
8a.' .~ e trnn. farmam pOIS a mauiPerfeIto.
o Conl{re o ficau como F/alIO Kutaz , prl' o na Ar:
mento de massa.' está auançanda
gt'nltna. I' Flal'la • hi/ltn , pre a
c/ara. a 'f'loção. por exemplo, da
e as que8tões politicas tambemá
na L'ru ual.
anl tIa com a defe a da Comiestão colocadas para as camad~
L'ma cal a que impre lonou
sõe. dI' Fabrica, .poi a amstla é
populares, que começam a e leba tante no Con 1'('. o foi a Unttambem a garant.a do mooiml'nvantar contra a Inju.tlça Com isdadl' conqui tada Ele f Dl dI' uma
tos populare A ani tia não ~ u 171
to, . as lideranças aperárias ão
maturl'dade pohtlca mUlto grannegócIo abslrato e nas quando a
abngado.~ a as.<umlr a luta palitide CompanheIro nl'MUm
as umimo o e tamos fazendo
ca, .o assumir a luta pela ani tIO
porque compreendl'ma quI' i.fto é prendeu a que tõ€ pequena ou
F: ,slo que faz, par exemplo
foi tntran I/lente em COI. ru ml'nofundamental para a çarantia da
wmpanhl'lra Clól'is Ir até o C~n~
rI' Todo mundo. fo.I com o pen acon,tinuidadl' do mOylmento opegre,.'o de A n/.,lla e ~uzer
I
mento l'oltado para a unldadl'.
rarlo Veja, o: patroe. e tão probelo discur"'11 dlzend
aque e
Tanto f' a Im que qua .. do a
curando
nurm
Inar
fl
Comi.
õe
.IIção .,indlcdl .'e c~:!tu" a opo('arta-Pro rama fOI lIda I'la foi
de
Fobrlca,
que
e
o
orlldo
dirtçenom bru o ombro
promete
aplaudIda de pe e todo mundo fite do., luta' dentro da. fabrtca ,
.
com o luta pela
anl.'lla porque a ani.,lia não
cau emoclanado
é,
portonlo.
ma"
do
que
óbL'Ío
rI.'. trm1(e 'lIme I . I -b
_ e
.
n e a I ertaçao dI'
que o' motlmrnto., dI' ani tia dl'(T.C.)
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FRAGOSO, Hele noCláudio. Como ir até o final da questão. Jo rnal do Brasil, Rio
de Jan eiro. 29 de o ut. de 1979. caderno B, pago11.
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COMO IR ATE
O FINAL....
DA QUES!AO
" "/,,",, ( 1,;".1", ,., (/1/"'/1
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QUC'~IAO do~ dr~Ap~n'rlmrn·
"(\11.,111 111 hn!r O mal~ I!mvr
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cnmpo
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prohlrlm 110

do~ dlrrlloR humano.,
a~nra ~p <abr ImUlo

bem. o srqur~1 rrl P A Inrtura or mJlltan
tes polltlco~ rnn<tlluoram n rotinA da
ação pollrlal mlllh.r nesses trmpos ron
turbados que ~lra \' Ps <~rnos pari 'rular·
mrnte 8 p~rtlr dr t 'IfIR M as o srq lIf'<1ro r
8 tortura l('rminAvam rm r~I!W num
procrs,<;o prnal qur cOIIQuanto MlomNI
do o uma Irl 1I11<1I11r. cumpnn o ritual
previsl.o no ord e n ~ mrnlo lUfldlco Ja a
mortR t' o or<apnrl'rlmrnlo ronstllttlrnm
a np~nçAo rompl ot" na rmlplll Ir!!al. qur
cumpre ao EsI :1do I ulrl1r t' m:JJ11 cr rr
prp<pnlalldo \110 rrtomo :\ IpI da lanrnl
Os al!~nt\'~ do I'ool'r Publlr(\ QUP assim
agem rQulp1rnm sr r r'm <lI',vantarrm
aos dpllqurntl's rr,mun.<. nr~anoo com
desfaçatez o Crtmr prntlrano r call ~alldo
à naçAO. no pl~no IOtrnnclonal. dano
Impa rã vr I
O volump orra0l7ado nnr I1rlnalclo
Cnbral e Ron~lclo I .apa trata dos <Ir. apa
rN-ldos brasllrlros nps~p prl1odo rhama do de rrvolurlonano I': o pnlOrlro Irvanlamento. crrlamrllle Inromplrlo. dos
desaparecltnrnlos clr rrultlnntrs poli titOS ocom<los. rOl slIa m3lor partr, du rante o Govrmo do GI'nrr'll Medlrl Tra la <C' dr rxrelrlltC' Irnoalho jnrnall'tlro.
Na parte Introdulona . aparrcl'Ol. ao ladO
de um trxlo do (:oll1llr Br'''III'lrn lW'ta
AnIstia . nrt h'o, elr 110'110 ~llvn . Barbosa
LlrnJI Sohnnhn. 5nbrnl rlnto r O Paulo
Evarlsto Ams Em sr ~:\IIoa . o, Orr':1II17.a dores rrprndll7rl11 (';!rl"s rllvlmla s por
parrntes l' famlltare s do. elC'sap:lIrr"lo,
no Ornrral Grl ~rl r !lO (;r'lIrml fo'lf'urlrr do. bem corno um !llwlo qur IIINam no
MDB. por ullla COlIlI s,ao l'all.lOlC'l1lnr
de Inqlli'rllo Nessa " .. rir ,'nronlrmnos
aInda um excl'lcnle capitulo sobre os

flrg!los dI' rrprr~s o p dr InronnnCno riA

!lll anum
A pRrll' mais !mrorlnnlr rir, Irnhnlho
~ con~tttllfrta flOr lIlIlO I1rtrracao hrl' "''
sobrr rnda um dos rn . . ,. dr dC'.' "pnrrrl
dos. r m QIIC' sr nprpsrntn torla n tnlonnn
Cão ctlsponlvrl com Innll'nç:HI (j,,< 1',lrJr
ço, rr~1t7aclo~ 1~ l a famlltn clas pl's',oas
atlngloa~. pom localt7~ la, Ao tinal rio
volume. nan:a sr romo foi hOlrol~cln n
CP ! dos dlrrltos humllnos I1nvI'nrlo hrl'
VP rr frr~nrl~ li ~prrltlm cio Arnl?1laln P
uma rplaçao de mortos pl'los organs (("
reprr~sllo . t!psrle 1004
traltalho SP rll
rprra rom um ronjunto o,, (olograO" s.
rrllrarl~s dos álbun,~ d- (a rrull,l . dos dt'sa
parrcldos

°

Para um advo~ado qur vlvPlllntrn~a
mrnte pslp periodo atm v~\ rlp sua null lanela proOsslonnl P QU" pari trlpOI) rm
v~rlos dos rasos narrados no li Vro . cla
busra <lesrsprrada r IlIulll r qur as.silll
fOI Lcstrmunhn oculaI da alll(U stw I' rio
sofnment.o <105 que sr rmprnhavflm na
prorura . srmpre rom a srrn'la r Slwran
ça ele q"P aparrrl'''!' alguma nol I C I ~I a
Irltum elf'slp VOIIlI1W I' rOlll'lVrrlnrn p
l'morlonBnl.l" porque Ihr Im? dI' novn n
Irmbrnnca os mompnlns clramat trn' qu e'
viveu E prrrisn qur lo<los os hr'lSllrlros
Iriam esle livro e Saibam o qur acon
trreu
Que 5l' pode fa7N? amo Ir ai!' o fim
da qur~tao? Esle r o pmltlr'm:l qur holl'
se poe Os ell'saparl'rldo~ lomm sC'Qut's ,
trados e mortos. nao lia dUVida Os aulorrs dpssrs rrlmr s forall1 anlSll:1clos. o quP
slg11lficu que lals c'nmes. por lirr a!) rir
sapnrpcrram fi lr' l ria anlStl.! [t'so lvru 'j.<
i'wlJlrnm s lumll('os crlnd/)5 polo d" ',il pa
rerlnlPnto [0,111 vl'rrlarlr 110 "111 :11110. a
QIJI'stao r onttl1l1a rm al",rlo e 1110 sr
cnrrrrllr:\ ellqllallto nitO for r xplwaclo o
ql'" lilNam rios ratla vrr('s P ('OtllO lormll
pmllcados rnllws lao 11I'rflondo.s I ~ lIr
CI' ,, ~no . portanto. InslSllr. pOlqlll' lia
I1Irlllda 1'111 Que 'I' rrclama ,'sl'la[l'I'II1\(,11
to ~I' trolOalhn para QUI' r slrs falo s. QUI'
nos rnvrr~onltarn e nos Ol,' ndt'm. n,IO
voltem a acontecer em n0550 paiS
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FICHÁRIO do DOPSoon firma: Stuart Wright - morto, fl",n Costa
Virg ~ioGomes -

Morto,

Morto. Correio de Noticias. Curitiba 13 de ju l. [ 1'1'11).

FALOU
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• 1/1/1 ( /(' \ ( 1'11/1'
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........as

t//(/ 26

O/a d( Rtl/ll/lto:
Ipotll/drio, h/.lf'o

ai

~

Fichár O
da DO'
co fir ••

Stuart Wright - morto
Elson Costa - morto
Virgílio Gomes - morto
* Pesquisa nos arquil'os da Ordem Política e

ocial,
em Curitiba, já possibilitou a retirada de trê
nomes da lista de "desaparecido" durante o regime
militar: o ex-deputado Paulo Stuart \\ right, Elson
Costa e Virgílio Gomes da Siha foram morto durante
a repressão. E podem e tar no cemitério de Perus ( P).

Polícia Militar
também abre seus arquivos
* DepOIS de O diaS de tra a no em uni ba,
Suzana Lisboa , da comissão que inrestiga as
ossadas de Perus, diz que o material é farto
e que o trabalho mal começou. P. 6 e Mazza.

• Do presidente do Tribunal de
Justiça, desembargador Luiz Renato Pedro ,no Jogo da Verdade,
domingo, n te Correio .

... .........

UR-OENTE

*

Qualquer pe oa que e){erça
função pública e que tenha conhecimento de negócio e cu o ,
ou de algum ato le ivo ao E tado,
tem que denunciar o fato como
um elementar cumprimento do
dever".
declaração é do e mini tro e ex- enador Se\ero Gome (P 1DB), a re peito de po. ivel medida judicial contra o governador Roberto Requião, por
ter acu ado Ore te Quércia de
u ar cai a-2 como pre idente naional do P fOB. Págin 3.

Um caso de
sindicalismo
selvagem
• E melbor perder os anéis do
que o dedo, garante o ditado.
mas o leterano indicalista Frank
Belan. da Austrália. l iu-se forçado
a atropelar o dito popular. Quando
negociala a fusão de seu 'ndi to
com o indicato do trabalb:õdore
em transportes, bOUle briga. Cm
dos adHrsári arrancou-lhe parte
do ded anular com uma dentada.
"Ele conseguiu cortar até o
".
com ntou o indicalista. que quer
proc sar o "morded r" e olta
um palaHão quando Ih ~rguntam
e conlersações terão pro
uim nto.

Corrupção.
Tabuchi pede
de culpas e sai

•

-

.

u:alla. os arquil'Oç da PM ~ o comandantl'

aprioft/.

Requião vt? hoje
situação financeira e
reajuste do funcionalismo
UDESC - FAED - IDCH
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• "Quero pedIr mal profund _ de: 'ulpa
_ in\e tidore .
c oni. t _ pe' - o~ do ~!or ~or
e ta • r e de e andalo ' . Dito
... o, et u\ .1 Tabu hi. pre-Idente
da omura ecuntJe . a maior
orretora de .11 re: d J pão .
nunclou ·ua nun la ~ dei
e a do vi 'e-pre Idente
omur é 'us da de pagamento: Irret.lare - de - mpen. a õe
\tente. epe-i i-o que tl\eram prejuíZ . na Bd· . e de liga - e
om
mafla jap)n . .1.

............
SE A
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ARQUI VO da DOPS mo.tra qu e 3 desp arecidos e.tão mortos. Corre io , Curitiba,
23 de jul. de 1991

Curitiba, 2J de julho de 1991

Arquivo da Dops mostra que 3
desaparecidos estão mortos
1 rê, re,\(la, tuJa ~om o ue arureclu", relo, Órllilos ue rerre .,,io uurante o relllm militar est.io morta
con,tatação foi feita rela., rc,qul.,auora, paull tas
Mana Amélla ue Imclua Tele
e SUlana LI boa, uepols ue en·
contrarem o, nome, no., arqui·
\ o, ua extinta Delellacla ue Oro
uem Politl~a e Social UO Paraná
(Dur'). ~UtO fic háno fOI aberto e
,erá tran.,fenuo rara o Arq uivo
Pú bll~o na semana que vem por
uetermmação UO 1I0verno uo E tauo.
.\., pesquisauoras, que estão
em Cuntlba uesue qumta feira
(I ). en~ontraram também outros uo<:umentos que compro\ am a morte ue pessoas ~auastra
uas no uossiê ue ue apare~iuos
rolitlcos que pooem estar enterrauas no Cemlténo Dom Bosco,
em Perus (SP) os "uesapare~l
UOS" mortos são o ex-ueputauo
Paulo Stuart Wnllht, Elson Costa
e Vlrgillo Gomes Ua Silva

MORTES
Du rante as pesq UISas realizalas nos arquivos ua Delegacia de
)ruem Politlca e SoCial uo Paralá, com 62 mil fichas . Mana
\méha ue Almelua Teles e Suzala LIsboa. as quais fazem parte
la Comissão ue Familiares ue
,i ortos e Desapareciuos Políti:os e ua Comissão Especial ue
nvesllgações uas Ossauas ue Pe'uso en~onlraram uocumentos UO
'uesapareciuo" polítiCO Virlllllo
:lomes ua Silva, uIrlllente ua
\ção Trabalhista "iaclOnal, e
lue fOI preso em '29 ue setembro
le 1969 Os ór/(ãos ue repressão
la ultauura militar uavam Virlliio ~omo uesapareciuo, mas setunuo o fichário ua Dops UO Pa'ana consta qu~ ele fOI morto por
'esistlr à prISão. conforme doeunento UO extinto Serviço aciola! ue Informações (SNI), sob o
lúmero 261. e com uata ue 31 ue
lutubro ue 1969
Paulo Stuart \\nllht, amenca10. naturalizauo brasileiro e que
'OI ueputauo estauual por Santa
: atarma. também vmha sendo
lauo como uesaparecldo Um
loletlm informatiVo uo Mmlsté10 UO Exército. uo Comanuo UO
• Exérctto. (hOJe Comando UO
,ui) , ue 1973. uá conta ue que ele
ambém fOI morto,
Elson ua Costa, cUJos uoeule ntos expedluos pelo 3> ExércI) com a uata de 7 ue alml de
ns tem o nome "fno" de MaDel ua Luz Gomes, que te na
uo sequestrado pelos seus pró-

--------------J

,cidente mata
l pessoas em
,finas Gerais

comprovam o ue aparecimento
ue pe oas CUJOS nome con tam
uo uo iê ue de apareclUOli politlCO (com 144 nomes). São elas ,
Jor/le leal Gonçalve Pereira,
José Humberto Branca. Lui AImelua AraÚJO, Ayrton Aualberto
Montatl, AntoniO Três RIOS ue
Oliveira, Helen ira Rezenue ue'
Soula Marllareth, 'VI IjI uel Peret,
ra uo, Santo, I IS Dia de Oll~el
ra, Aloi'lo Palhano Pereira Peurelra e Hlran de Lima Pereira .
Essas dez pes oa~ pooem ter IUO
enterrauas no Cemlténo Dom
Bo,co. em Peru~.

TRABALHO

Suzana. uma das pesquisadoras. diz que os arqui,'os da Dops do
PRo são os únicos do País em que ela te",! total acesso
pnos companheiros. também foi
morto pelos orllamsmos ue repressão ua ultauura militar.

DOSSIE
As uuas pesqUisadoras loealiLaram também uoeumentos que

Desde que chellaram em CUritiba. as duas pesq ulsauoras pau·
listas e tão tra])alhanuo quase
que Uluturndmente Sellundo
elas. o trabalho. apesar de can ativo. está uanuo resultados Importantes. POI o arquivosda extinta Delellacia de Oruem Política e SO<:lal do Paraná são os ú nicos do Pa is em que elas estão
tenuo total acesso. 'VIana A méUa
ue Almeida Teles e Suzana LIsboa ueverão permanecer em Cuntlba até quarta feira

Prefeitura de SP
vaI• entrar com ação na Justiça
Com a ~erificacão, atrafés dos
arQuifOS da Doos. dos nomes de
dez presos políticos desaparecidos
durante a rep~o militar, a prefeitura de São Paulo poderá eotrar
com uma acio na Justica. exieindo da Lnião 'aue seiam tomadas
protidências para a iJlentiflCacio
dos COfllOS. Esta informacio foi
dada ontem pela pe<iOuisadora Suza na Lisboa da Comissão Esoecial
das Ossadas de Perus Que estJÍ em
Curitiba analisando os arouitos da
Dops - Deleeacia de Ordem Polltica e Social.
"Os óreios oficiais diziam até
1I!0ra oue os 144 Dresos políticos
não tinham sido mortos Delo reeime militar, aeora Dodemos pro,ar
oue a realidade foi outra", disse
ontem Maria Amélia de Almeida
TeUeI oue também faz parte da cami - dos familiares de presos DOlíticos desaparecidos, A Dmcipio.
as duas oesouisadoreas ainda não
sabem QUe tipo de acão iudicial
cabe neste caso, mas garantem que
a prefeitura de São Paulo "~ai estudar o a suoto " , ~Iém disto. a
Dartir do momento oue os nomes
forem indentificados a Comi são

de.erá comunicar aos familiares
para oue eparadamente se encarreeuem também de recorrer a Justica.

POIJn~ \III.ITAR
Há sei. dias em Curitiba as duas

pesquisadoras da prefeitura da capital paulista não consieuiram ainda ler ~uer "uma peouena parte" dos documentos da Dop.
"Caberia uma I itura de todas as
Pastas. mas em duas pes'ôOas isto
se torna praticamente impossi,el". all!umentou Suzana. Ao todo
o fichário da e-.:tinta deleeacia de
Ordem Política e Social tem cerca
de 62 mil fichas. De Qualquer forma. até aeora os re<iUltado deste
trabalho têm sido "super nositilOS".

Durante 20 anos de pesouisa a
com is ão conseeuiu localizar apenas QWltrO nomes de presos políticos e só na DoDs do Paraná iá foi
PO (tel a identifICacão de dez no-

me<,.
Ontem. depois de cOlltactar com
o comandante da Polícia \Iilitar.
\Iieuel úpriotli, as duas _ui~doras de São Paulo cOllseeuiram
autoriza cão para ,erincar os ar-
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Qui.os da Polícia \liIitar. A apertati.. é que no,as iIIf_Kift
podem estar concentradas
documentos. ÜUando Suz_ LIttboa cheeou no ParanÍl, . . . . . ._
feira Dassada_ o ,oferuador Roberto R eu uião cIis5e aos ioraaliltas
que todo o fIChário das PoIIdu ~
.i! e \lDitar estari_ à diIDoaId.
da prefeitura de Sio P . .1o .....
pesouba, A Drnbio é de • • S.
z ..a e \Iaria A_lia 0. _ _
CUritiba úé lDIanbi • • • elu ii
admitem a D0S5ibilidade de eII-.
derem este prazo "cuo .ia ~

"es

ário" .

,m__

A abertura dos aroui.. tia
Doas do Paraná pelo
Reo ui io e a posterior ideIItilkadlt
de dez presos ooIlticos . . . . fi..
cbas Dode sienifICIC uma f _ a .
Dressão para aue o diretor aenI
da Policia Federal. R__ T _
autoriz~ o acesso à doc:.._ac6Jt
da Dops • São Pulo. ..
..
IDO leoar o xerox _.klltlo .,
tudo o aue encoatr... ~ .....,
que o Dre05 d _ _ _

ror...

meslDO monos lida ~""'''.

tIisw Suz_, (1 ___ V._...

I
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I CONSELHO castrado. Fol h a de S. Paulo.

FOtl~A

DE S. PAUtO
** *

Um jornal a •• rvlço do Ora.1I

Conselho castrado
A última dCL'lsdo do CoO\elho de Delc
dos Direito, dn I'C>\Oll Jlumallll [oi
muito c,clarCI'cd,,:a com rcln,ào uo, Iiml ·
tcs da abertura e ao l'on,'c ilo de dcmocra ·
cin do ~overno, Criado por inldallvn dn
ontllln UON,
pura l'onter cventual'
abusos de poder do liovelno Judo Guu
lart, o CDOPII era origInalmente com
posto, em ,ua mniorill, dc representantes
de InstitulçOes independl'ntcs. Dois [atos
levaram pruticarncntc à 'lIil cxlinçdo: a
rcestruturaçllo do órgilo, que pn,~ou a ser
composto majoritarlnmente por reprcsen ·
tantes diretos do Governo ou por detento·
res de cnrgos e [unçOe, por cle controln·
dos; e o slailo imposto aos debate, e reso·
luç!\es do órlll\o, c at6 mcsmo I sua pnu·
ta ucesslvnmente deserlado pel", repre
sentnnte~ do MOS, da OAB e dn,AIJI, o
CDDPH ndo chegou sequer a "er convo·
cado durante o Govcrno Geisel.
Arquivando sistcmnhcnmcnlc todos os
processos oriundos dc dcnúnci.l\ de atcn
tados nos direitos humanos, o sig ilo lid o·
todo pelo CDDI'II impediu que essas de ·
núncios sequer VIessem a público , paro o
que contribuiu n censura à Imprensa ,
Reativado pelo ministro l'ctrônio Por·
Sll

tela dcntro da polltica de aberturn, o \illi
lo [oi parclnlmcntc Icv,lIlttldo c o órlli!o
pa~sou Q

contar nov.lIllCnlc COI1\ a prc

sença da OAB c da AIH na c'pCliln~.1 de
quo, mesmo mantido o controle total do
Ooverno sobre os re~olu,ões do Conse lh o,
ele viesse n ser um fórum de dilllollo em
torno dos dileitos humanos,
AliOU por inicintiva do ministro da
Justiça, o CDDPH pussarll .1 dccllcar·se
exclmivamente aos casos atuai. , Com is
SO, atende -se ao intereS\e do Governo de
baixar ti cortina sobre todos os [nto, que
possam inCriminar a atuação passada dos
órll110s de segurança, Mas tall1l>l:m se
confirma a totnl inoperãncia de um 6rllllo
mantido 50:' abs 4to controle do Poder
que tem por lunçao [j,c a litnr,
Tal inocuidaóe não deve surprcender,
JA que se coaduna pcrlcltamente com o
conceito de lIper[elçoamento da, imll ·
tulçOes demoerâticns encarado da ótica
do I'llInalto . A resolução do cnJ)1'1I é "
r6plicn exnt"
do "aper[clçoamento"
praticado pclo minIStro Portela soure as
InstituiçOes partidllria, Obedccc :\ mes
ma insplmç~o e bU\ca os mcsmos obJcti
vos .

•
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DOCUM ENTO pede que Passa rinho re pud ie p" ,sado. Jo rn al do Brasil, 20 de o ut.
de 1990. Polftica e Econo mi a, pago 7.

EoollOmia

mento p
q
as arinhtJ
repudie pas ado
A e 'olhl do sen.dor Jurba Pu sano
nho rara o MInI ttrio da JustIça fOI
ffI.~blda com merv
ror celebre! de·
fmlOm da llberd.des democrBtllu, No
documento A X>N,aftllJ da ( ,,""/lu/Ido,
" elCrllllr I!vunsto de Morue, "'lho,
membro da AcademIa BraSIleIra de Le·
tras, ti odVIIgado FabIO Konder ('omra.
roto, o Jurasla (/I)lTred" I elle. Jr., o filó·
soro e rr<lrmor da USP Jose Arthur
(,Iannotll e o reverendo JaIme Wnghl
Cllaem <lue Pa$Sllnnho rerudle pubhca.
mente "prátIca que incentIvou no pu,sa·
do",
No documento, o cInco sagnatúnos
annnam <lue, durante o regIme mlhtar,
Jarba Pa salinho "assumiu funções fun ·
dadas em pnnciplos que oulorgavam à
segurança nlclonal a preeminênCIa sobre
o dIreIto e a liberdade", CItam como
uemrlo o rato de o senador ler partiCl '
pudo da sessào do Conselho de Seguran.
ça acionai que "mstaurou a dItadura
do AIO In tltuclonal nO S" .
Lembrando que pela pllmelra vez
Pas..annho partICIpa de um regIme de·
mocrállco. o documenlo dIZ que o senador "COIbIU liberdades rundamentals, autorIZOU arbllrariedades e ser\lu-se de
Instrumentos própnos de rell'mes IIrà",co ". à frente dos mlnlsténos do Trabalho. da Educação e da PrevidênCIa SoCIal. "em sua longa carreira mmistenal"
Os slgnatános encerram o documento afirmando que Jarbas Passarinho até
hOje não ofereceu retratação púbhca à
nação. o que consIderam um falor rreocupante. E sugerem: "O minIstro sA poderá alcançar a capacitação moral ntces~ lO MinIStério da Justiça se~diar
JIUIIIa-tc as práticas que I .vou
JIO~, afirmando seu cOmpi_
com • nnplantação plena da C - . ,
ção e do estado de dIreito."

sAbado,20/ 10;90
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023 - REGIM E militar mat ou e "sumiu" 2S1 presos. Em tempo: Semanário Nacional, n. 46, 11 a 17 de jan. de [19--]. Capa

"
SEMANÁRIO

NACIONAL

-

Cr$ 15,00

-

ANO 2 _

N" 46 -

DE 11 A 17 DE JANEIRO

No tarde de terço-feira, familiares de ex-presos políticos mortos ou desoparecidos, junto com o
Comitê Brasileiro pelo Anistio de SOa Paulo, divulgaram o mais completo dosslê de crimes do represm nos ultlrnos quinze anos. Eles relacionaram depois de exaustivos pesqUISOS os nomes de 169 ~
Ó? rrortes, comprovados, 56 desaparecimentos e 26 outros só no regloo do guerrilha do Araguaia. Há
nado menos que quatro anos e cinco meses, o ministro Golberi prometeu o um grupo de famílias dor
esclarecimentos públicos sobre os ocorrências. Até hOle nado. Agora, começo uma componho em escalo nOClonal dos movimentos pelo AnistiO paro denunCiar os casos, apurar responsabilidades e InvestlÇP" o paradeiro dos desaparecidos. póg. 5, 6, 7. Anistio também no pág. 8

•

Delegado mineiro dverte:
"O AI·5 ainda nao caboul"

Artigos nesta edição:
Chico de Oliveira propõe boicote

UDESC - FAED - IDCH

Bombas de 90S e
espancamentos contra
o populaçoo fOI o
resposta que o poliCIO
de Belo I-bnzonte deu

023 - FANTlNI, FI~minio. Golberl e o gO\le mO n~ ~rede. Em tempo: ~!Nnjrio Naciona l, nM. 11 ~ 17de jan. de [19--1. Pago 5 - Nacional
SEQU ESTRO dos Uruguaios. Oposlçlocerao re preso;;lo. Em t e mpo: Se maná rio Nacional, n.46, 11 a 17de lan. d e [1'1-- ). Pag.S
MAIS um secul'\dirlsti s"'lu e straóo e torturado. Em tempo: ~minário N...:lonil, n.46, 11 a 17 de lan. de [19-· ). Pago 5

NACIONAL

TEMPO 5

Golberl e ogoverno na parede
Interpelado há quatro anos e cinco meses por familiares de 26 presos políticos
desaparecidos, o general p'rometeu dar resposta e até hoje não deu o ar de sua graça. Agora,
junto com o Comitê Brasileiro pel~. Anistia, os familiares voltam à c3!ga, numa campanha
nacional para apurar as responsabilIdades pelos assassinatos e desaparecimentos de nada menos
que 251 opositores do governo, desde 1964, fundamentados no mais completo dossiê de casos
concretos, já divulgado até agora. Terça-feira, a imprensa foi convocada em São Paulo
para o início da campanha.

\)tr\

A seçao pauhsu do Comlte BraSllm'O pela Y1OIênoa poUtlca do regime. o caminho poderã
e cerca de 30 familiares de pre305 politl- ser o indicado pelo caso Henog - o acIonamento
015 rmr1.Os e desaparecidos reururam a Imprensa
jUdJoaI doEstado. alternativa também que nlo é
na tarde da illtuna terça-feira.
para anun- nada sunples. ha,. vtsto toda a V1I crue,s que
aar o 00 de UIIUI campanha nacIOnal de Oance Herzog e seus advogados tiveram que
den.n:~ de 251 caso. concretos de cnmes pratlpet"COn'er
cirgaos de represslo do regune rruhFmalmente. há o ClI30 dos desapareCIdos na
tar.
1
~Iha do Araguaul. no qual cogJta-se de uma
Trata-se do maJS completo dosai' de ocomn- ~ de IQterpela~o do rrurustro da Guerra para
oas fonnulado ate agora reurundo um pequeno que.ao menos.se reconheça publica e oficialmenverbete de 56 desapart'culos. 169 mortos compro- te que eustlU aquele episódio de luta armada
\-ados e li IÚl'OII que tombaram em combate na
MaiS Imediatamente convocou-se um
do Araguaia (ver a llltegra da rela~o rulto ecumêruro para a Catedral da Sé. às 19 h.
nas pagmas 6 e 7,
na sexta-fel1'3. rua 12: ..o se lIUClar um novo
Um cartaz com 28 folOjtra{18S. a metade dos ..,. vemos renascer as esperanças de que a
deslPareodos, começou a ser dislnbuído esU tora e a memóna de nossos entes quendos
- . como mstruJDelllO da campanha Srme- possam !ler restauradas. quando a verdade e a
lIaú _ amn:IOS do v lho f~ - que a jU!Úça tnurúarem sobre a negra mentira de um
propna represaaG política utilizou mwto para ~do sombno Esta é a nossa lutb. dIz o
caçar 08 acusados como ortnTonstas» - a peça boletim de conVIte. que traz amda um trecho do
de propaganda traz um apelo patetJco com rela- penIIIdor católico TnsUo de Athayde. Inutulado
~ cpnlC\Il1Idos». manchete "-sual cEIes <OI e-.perantes.. sobre o 8S.'unto
furam pn!8OS. ~dos e torturados Eram
GoIberi com a palavra
J..s de famllia EncooIram--se desaparecidos e
laM!z mortOD
UU03Uvas sao o pnmeLl'O passo no cumpn~ in(orn>aç*) p~ o Comlte Brasimento de uma das resoluçlles do recente
leiro pela An stla !DaIS pro I mo.
Congresso NaclOII8I pela Arustla. tema tratado

dia,

por uma corrusslo especl8l

Passado sombrio

orçoe ao que tudo
familiares e o CBAs procurarao em

tndIc:a
cada

08
I=->

Neste particular é dehcada a sltuaçao do
rnnIstro Golben do Couto e Silva. chefe da casa
aVll do general Ernesto Geisel. que emhora seja
lml dos núlit.ares que mals tem fama de dem~
crata e hwnanista. deve
naçAo uma resposta
há nada menos que quatro anos e ClIlCO meses •
~ fOI procurado por um grupo numel'll8O de
fanulJares de li desaparecidos Ate hoje. Golben
nllO esclareceu nada a ninguém. O ep~o foi
relatado pela esposa de David CaplStrano. um
ô:ls 58 desaparecidos. dona Mana Augusta de
OliveIra.
Segundo ela. em 1974. quando começou a desaparecer um contlgente de nove membros do
OmItê CentraJ do Partido Comurusu BraSIleiro
- conforme entrevtsta de LuIZ Carlos Prestes
recente - juntaram-se vmos farrultares e pela
pnmetnl vez fOi feIto um trabalho coletiVO contra
08 atos de amimo do governo neSU área. Começaram algumas 'amlhas a batalhar e pouco
depols. com a repercussAO alcançada. aumentou

::!

levar o govl'mo a adrrutlr a pnsIo dos
ISto é que manleve sob sua custódJa e
,....,.,....bilidade cb'ante os momeúos qUf' prea.-

mdmdU06.

deram o «desapareomento Tarefa que el<lgIJ'á e para rrultas familias }á vem eJOgmdo há anos
- esr<rÇllll ImeIa)S. JlOI5 COfIIQ
naJou o JOrna-lJSa Bernardo KucinsID. que tem wna IrmA e um
odlado na .... dos desaparecldos_ «as pláas
tém que ser enrontradas no ""b-mundo da
rqx ao. nao extSe outro lugar para encontrálas> A.egwr. vem a cobrança do paradetro do
adadao depois de pre8O. e aSIIm ~vamente
ai/! cerrar 08 respoDÚv ta e comprovar que o
~ na verdade estA mcluldo noutra
cSefpna. )8 que as cbaooes de q~
,. em
nmtO CIDCe'to e
~ pequenas e poucos
OI que realmente levam f' De
No
dos mortos, ou melbor daqueles
de
e
CJQS OU

Oposição cerca repressao
r--o-_-_-_--..-,,-"""'-.,."".,. -...:
f~ur,MOO

polícia gaúcha sAo cada dia mai insofismáveis
e comprometedoras de esferas mais elevadas
dos órg os de repres ao. Cercadas numa .campanha
nacional, as autoridades estadulUs
e federais entram num jogo de empurra,
enquanto não resolvem um bode expiatório para o caso.
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Passadas as elelÇ(Jes a resposta era de que essa
lIUClatlva da entrevista haVia Sido alterada
porque o presidente estava mUIto preocupado
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Omissão do MDB
Tambem o MUB recebeu Critica no encontro
de terça-feira O JornalISta Bernardo Kucl/ISlu
chamou a atençao para o fato de que será necessano cum grande esforço para que se constitua
uma CPI especifica para IDveStlgaçOe$ sobre a
sorte dos desaparecidos>. afirmando tambem que
coa0 lem mwta fe na atual bancada do MOB
para tomar esta 100Clatlva>_ Ele (wulamentou seu
ponto de VISta numa análISe do compor1amento
do partido oposiCionISta quando das pnmelra5
tentatIVas para envolver o Congresso NaCional na
apuraçAo dos Crimes dos órj\llos de repressao
cEm 1974. na pnmelra reurulo da bancada do
MDB. os farruhares foram a Brasllla FOI quando
o deputado Lysaneas MaCiel consegwu um número sufiCiente de aSSinaturas para dentro da
bancada do MOB Ja conseguir a aprovaçao de
que o partido levana a conslltUlçao de uma CPI
para investigar o C8lJO dos desapareCIdos O Ilder
da bancada oposlClorusta. o deputado Laerte VieIra de forma autontána. ao pre5lrur a reunlAo.
fez com que n.to fosse ruscuhda aquela que5llo
No decorrer destes anos ,e os parl.. men~res nAo
OOfflI'gUIram fOI porque houve parte do governo
uma politlca de obstruçAo para ..ao penrutlr a
constllUlçao da CP! e porque o MOB nao fez
rTlJJta força
Segundo KUClIISkl. mUltas comlssóes de ,"quénto Irnportantes eXIstiram neste periodo porque o
governo !Ie ru5pÕS a pagar esse preço. desde que
nllO eXIstisse uma CPI para a área dos rureltos
hwmnos - Já que só podem eXistir regimentalmente CInco CPfs em funCionamento ao mesmo
lefl1lO Ele Irúormou. que embora alDcla sem
cmftrmaçao. sabe-se que a Câmara dos Deputa
dos. ao fechar 8 ultima sesslo. Ja tena aprovado
a CllfIstltWçao de três CPIs. amarrando assim as
posSIbilidades de que se tome \laveI uma IIIvesbgac;ao nesta area
dalvez se consiga uma CP! um pouco maJS
genenca.sobre a VlolaçAo dos direitos humanos
em geral. no Bra 11. dIZ KUCIDSkl Mas é preciSO
uma IIlIIlS especifica. poiS o caso dos desaparecidos e diferente do caso dos Ja dehrudam nte
rmrtos. nlo há eXIStêncIa dos corpos. nem de
atestados de óbitos - Mo se pode convIVer com
casos de dúVIda se a pe wa morreu ou n o

Mais um secundarista
seqüestrado e torturado

c

doente do odvoqodo JoOo Anlonlo
Costro. que o procurou no dia 12 de
dIa>ntJro. para sabe< o q~ fazer
Sou Irmoo ()() saber da repeTt:u •..oo
do arA. eslavO apavorado e tinha

com a sltuaçAo das elPlç6es NAo era para
menos. a derrota eleitoral que o regime nuhtar
sofreu em 1974. fOi de entortar o patuá

tompltt.. t la. _

~T.-:"'-:.-:..::-:-":-:~~":-:T-,:-:-::'.,.::1

As denÚDcias sobre o seqüe tro dos uruguaios pela

palICpaçOO dos c)r~ di> seguro~

~do se aproximavam as elelÇ(Jes de 1974.
outra noticia chegou aos famlhares daquele
raícleo o general Gel!el dana uma entrevista à
~ estrangeira e colocana o caso dessas
pessoas desaparecidas . SltuaÇOeS semelhantes
.nos davam a esperança de que lIOS3OS parentes
estavam VIvos, porque J8ITIals a gente podena
pensar que o general Gel!el daria uma entrevista
à lIT..,rensa para ruzer que a maioria delas linha
Sido fuztJadas ou mortas». recorda dona Augusta

A esposa de Caplstrano prossegue ' .contmuanosso trabalho e todas ·as sextas-feiras
procurando o professor CAndido Mendes. na esperança daquela resposta que o general Golben
tmha prometido nos dar Cada vez que nós
chegávamos lã. haVia Sl'mpre uma eva Iva. uma
respcJl'!!a quase !ernore de _ranca Uma coisa
que rrulto nos 1~IOnou e que esta_ rt'l<postas
f3Zl8/'lHlM crer que multas dessas pessoas esta ·

Sequestro dos uruguaios

oulorldades gauchas 10 noo
oobom o que (aze< poro negor a

Por outro lado. havia também a notiCIa de
que os nomes dos VIVOS da hsta dos 26 desapareaô:ls n40 seriam dados. porque para iSllO tenam
que declinar OI que lá nlo VIVIam maJS Dona
AugU'lta relatou que certa vez . o professor Cândido Mendes fOI procurado e .ele nos deixou a
l"...,ressao de que !e isso Mo era uma verdade
mira. era uma meia verdade» Mas em algumas das VISItas ao professor houve ruretamente
estas alirmaÇ(Jes «Seu mando estã vivo.. «SeU
PIII está VIVO»

l1'OS

pertlram da

~

Juqueru .

trabalho que se teve. talvez
a oportunIdade de interpelar
de uma maneira maJS frontal representantes do
governo - relembrou na entl"t!VlSta coletIva dona
Mana Augusta. Nós 040 chegamos até o preSIdente Geisel mas chegamos até o Golben. com
quem tivemos um encontro. quando apresentarms um do9sIê de cada caso e falamos pessoalmrte. elCplicando C890 por caso e das denúncias
que podenam nAo estar no dosslb
GoIben OUVIU. num encontro qualificado por
dona Mana Augusta como .cordlal e mUito
séno>. e prometeu dar uma resposta até o rua 20
de agosto de 1974_ através da CorruSSlo de Justiça e Paz. na pessoa do professor Cândido
Mendes

l'Il8>Or'n

.QlI_ _ ....

arustIa

nam VIvas Houve até um momento em que !e
falou que elas estanam no hospltal-maruconuo do

o r'I.Imero
«FOI com esu.
pela primeira vez.

Cooforme anunclOll-SO' na ~ntrevlsta coletiva.
tres sIlO os ruVCI de aluaçlo desta campanha .i
espeoflC3 da ama..·o
dos desaparecu:1os

que concemrara

Por Flaminio Fantini
Politicamente tem o significado de unir numa
mesma mterpelaçao naclonaJ todos os farrulJares
das vftlmas fataiS da repressao dos órglos de
segurança. por um lado. e de colocar de forma
IIlC'ISIva. o governo na parede por outro. Isto é.
agora 510 251 casos bem concretos. uma Cifra
hnlamentada que vai para as ruas. nas campamas dos ruversos movImentos regionais pela

oNójogo
do emourra
verdade. a PolICia FederoI.
...... ,eqado de Iaze< os In_figa

çoes. até o momento noo Iorrou
nenhumo J1"ed,do que efeflwmenle
demon troue suos lntenço.ts de

dMcohm como fOI po.>l ..1 doIS
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aparecerem ImoglCom nt.. . umo
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rO E o nlllel federol os ,..."Itodos
nOO ap:nalll AJ
no r!Ie5mcJ d,o
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lrq,J/'nta • de oompetênclO do PoliCIa
federal o cortlllPl Ru m l udw1g.
patG-1iOl do f'reeI
10 do Republl'
CXI, orgumentaw que lO CJOWrno
federal jOrIIQIS podefIl
onl lpor
(I) lnqu6ntO que "'O em de:;
volVI
o (X)III os autorJClodel IocOI •
Além do mcJI~ LudwIQ OCI'IdIto que o
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«Hó, neste momento, no Brasil, sem que sequer se possa citar-lhes os nomes, ao lado de
nós, dez~n~s de lares e neles centenas de coraçoes, que sofrem em silêncio a tragédia da espera, da duvIda sobre a vida ou a morte' dos seus entes mais queridos. São pais, irmãos, mulheres,
quem sabe maridos, que esperam o ausent.e, de um momento para outro, sempre que se abre a
porta da rua. Ou sonham com a cena, nos Intervalos das insônias. Ou pior ainda, quando as
portas em que batem os cansados de esperar, se fecham de todo ou mal se entreabrem. Até
quando haverá no Brasil, ~ulheres que não sabem se sao VIÚVOS; filhos Que nao sabem se
são órfãos; criaturas humanas que batem em vão em portas implacavelmente trancadas de um
Brasil que julgávamos isento de tais insanas crueldades» (trecho de Tristão de Athayde, retirodo do boletim que convoca o culto ecumênico do dia 12).

Aqui, a lista
com lata do eBA.
dniciamos uma grande campanha, visando o esclarecimento da situação dos
mortos e desaparecidos.
A existência destes crimes contra a humanidade, faz com que seja necessário lutar e
exigir a completa elucidação, apuração e responsabilização daqueles que praticaram esses crimes:..
o C.

BruIIellO ~Ia ADista - !iao Pulo.

resoluçOes aprovadas no I
eInI P~1a AIlistia. real1zado em
'1II\'efT1bro de 1978. em 5.10 Paulo d'vulga a
presente relaçio de prems polillC05 mortos e

mt cumpnmenlO

o.ca _

desaparecidos.
Esta relaçao. ainda pardal

compreende os

pmIOS politlC05 que foram mortos pelos 6rglos
de ~. em Cll'CUllSl1lncias até hoje nAo

e que (oram. em IWI grande maiona. noticiados, atravé de notas oflC'als dos
6rgIos de segurança. d lbuidas a IIl\JImISa

eldarecidas

Caupc_1de também. uma relaçio enVoban·

do 05 preoI poIll>COa desaparecidos. 110 ~nodo
I • 1970 A.l1!lJlll deées deaapa reClinei•• 11\ eram c:e.rac\fttsiti chItintas que ~l'1IIItem dlfel'EIIOáb em duas calegOrlas aquelf'S dos qua,s
No ae tem qualquer Indicio de ... mon. embora
tema. certeza de sua pn5lo. e aquel<!S
lpJe C!lIlSteII1 testemunhos de sua morte sob tort u-

ra embora não se tenha a conflrmaçao ofiCiai dos
de segurança
O que no entanto é comum a todos os presos
pohlJcos desaparecidos é o fato de seus famllla·
res MO JlO'I.."Ulrem atestado de óbito ou qualquer
OOrumento oficial que lhes dê o paradeiro e o
destino de seu familiar preso. Nesta relaçAo
<XlIlSta também os nornes de pessoas desapareci.
das e outras presurruvelmente mortas. durante as
operaçOes das força armadas na região do
Araguaia. cujos familiares não tem até hOle.
nenhuma COIÚlrmação ofiCial de sua prisao ou de
~os

sua morte.
Todos as casos Cllados provém de denúncias
de fanullares. anugcx. presos poIltlcos. entidades e mslltUlÇl'les que se avolumanlm desde 1964
0Jrante o I COIIÇHSO Brasileira ~ .. AllllaI •• a
Q)missao encarregada de presos polltlCOS mortos
e desaparecidos. de pos~ desgeldepoimentos e de
(JIlll'Ol que [oram apresentados no Congre
elaborou a presente relação

50.

Pela ngorosa censura que fOI Impo<;ta. após
1968 I' pelas medida de exccssao e de terror
I~ a nação pelo regime militar e particularmente. pelos ÓrllaO'i de segurança mtema
(DOI-COm. CENIMAR, CISA. CIEX. DOPSI
eXIstem amda casos com dados Incompletos. nos
quais a dala. o local ou as ClrcunstAnCI3S dos
fatos. permanecem ainda mconclstentes. Vários
ca.'oOS amda cstao em estudos. nos vários CBAs.
VIsando a colela de algumas conlinnaçOes de
denúncias e mdlclos. tomando portanto. esta
relação parcial
Acreditamos que IniCiamos um grande campanha, visando o esclarecimento da situação dos

morto, e desaparecidos A eXlstencla deste,
cnmes. contra a humanidade faz com que seja
ncressáno lutar e exiglr a completa elucidação.
apuração e responsabllização daqueles que praticaram esses cnme.

Relação dos presos
políticos desaparecidos
Anos de 1969 a 1975
ANOS DE 1969 -

1970

... C"'_1J1OI

doe ~ do 1t1Uf'01lÇ'. Itmpre 1I,01odo,
deIdt 11171
JOAQUIM MARIANO 001 IANTOI - lldor com~ rn
por1e <lu "", c.m~. em Pernambuco••111. do 11114
Foi pr.o em ReMI•• no di. I do mllo do IV/I. lra.ddo
pII1I o RIo do J ....I .... ondo pe~u em ~ cland.Uno doi ór&4ot do oreul'llllÇl. lt1Ido vtOlO por wn pI'tIO
DOIIUNl
LUIZ O ALM IDA ARAUJO - rol pl'110 111 Cldodo do 110
~. Im 11 do Junho do 1rI1
_
PAULO OB TAIIIO CELEITINO 1).\ 8II.VA - .dvOlldo.
roi _ Im 12 di Julho de IV/I. no Rio de J_lro. om
tO
di t;LENI Tt:tnl OUARIOA. \am~m _plroddl CoooIou do noII do Mlnlltro Amwodo .'oIc1oo. de •
di
ro di Im. ",mo «Ioro&ldo. A noIa 101 tonI \a.
di. em !ti públ.CI, pilo oeu poI
•
lUJlI
BIEYRODT P AlVA - •• «putodo pelo PI'Il di
CMMdo em 1114 ........do • tmP"Oirio " ' ......_
no Itlo di Jonolro. em :ao
)Inolro di
1171. rol IOrIurIdo no ,. ZOnI IJ:
poro o
(XJI)!. na NA
MooQWII Tro. dIU .pOI ....
pnAlo. o t:l.i r('IUJ. tm nota o(lrlllJ, MlrkJu . . «Iupt
• ..xJ.Ilt'm nutnu
pro",." do que é 'IJlaa • .1 lMçlO

P_.

1"""_

u.,...,

(/1<111
mJART WflARI) A/Ij(lt:r. JO...... - "'Iudonl' dl' t.ron<>
m&I .. hI pn: , tm 14 di! rNllO de 1"1 no Mio ~ Jantlro
Iiua pn '\0 li. prt ... "'da ptlo pn!foO ",)1111('<, Al.t:X 1~)I.A
111 Ilt. AI.Vt.RI,A, quo • m <1<.11,"10 publl(1\ .llrm. lrr
V\III) STUART
r Df'" lido prlo pullO da ' - of ... do
( •• toIo. naI dl J"'IldI'''''1d do Centro
Inlonnoc;<loo do
oVn.onól&lU _ CIlIA, "'''rnldo. um )1.. A dcn",cI. . . .

('fInllda no v"l ..... 20 da ""1(,,,10 d'oqu<'" IU,IM. do
1... 1•. do. hIIlorl.<1or 1I1'11.8I1v.
WAI.n.1I 1U8t.1R1) /lj(IVAIJ - lOll' .... rIdo na rldade
I'.,~. tm 12 do J..uv. do 11/11 Troblollrlu ",mo IIIlv.
VldaI no IALVAMAR. no IUo di J .... lm
IVAN MOTA lllAI - lormodo ..n Il, .. r,rio prl. Ut ILJ t ui
P"*J r., H.lo dI1 J tI.'lro. tIO Ir, de rrwlo "" lV'1

,

ANO DE 1972
ANO DE 1971

.:lt.QIII'" Dt.lt.IIRA liA IICX1IA _

' ' ..:i' . ,..,

(lN)IORO. pr,..., .m

tnt'e
JMrÇfJ JunlJlml nltt rom
_ r pu I,
(...,U. mlJna I_rra, qUf '01 pUfllltrlormf'nt lIt rtad I Indl n.odo " ..., m I .m p"..... do I'CUR. q 101 Ju l..... m

'''("Ir

t'Rl.llt.RICO t:IIIARI)() MAVII- 101 prroo m lIfto r' ulo,
tm 2a de I.v 11'0 de 11m, orndo II>rturo(1o 111 OIlAN.
(,dom
r'Ull1A1 de fl"'WlI ",,1111("011
I~I VI'" Ot. OLlVt.lllA _
............'"'
.I( W. di l
.. , '01 prwM no dLM 1ft t )AI jtO

nro'" r,." l'At:l.o n AlI 11m t:UI<J M
Jllnllro "f,1 ('f'"-JlduAd.. for.wJda na nu' do Mlnhll:ro
Amr.;lntk, .... 11''''1.
,O'lj 15 Sua JT\I(o. m ('tIrtl puhhl I.
('f.oh liJU.

",tA

JAN" MOIICI... IIAIIIUIIMI _ P
110 n
do ..... ,1 do
IVI'l
111.1: t lIIU(() Tt.Jt.fIA U IUM _ ",... lO M. I' ui•.
rn M'.tA) do Ifl1 ColTf't:r-",ndhl l i ".l(UJllnB nt ("fim.
fllmll" l t-' q
m .", .. 11)
mil "...... u. I~or

f

""1("14' qt.r

.t'n •

",,". pt'WO m .... "lulO llni

1'1'<1,~/ rOI p

<UJdor_.m

dtU
!\OIudo.."

tntlO

Idl'lI" doi IInlA<! O.C.d", do
I

boi''''

l'AUlA) n AR lU"'.] .1\0 MA .\ _ .
udIlIIUI o
11</. lrat..n ... no
do IIr..II, ..... 11 (NIna0 til!
__ m 11
~".Iro di 11m 110 1Ik) di J ....I'"
\ 'AUlI' (lOI1A RUlURO lAlrI'Ol _
RI rormodo
f' li t ....... N.. k...1 do t.IljItI~"rIo _ lU ~ui pr-. Il<,

n."",

Hm JlIllllrn. Nn J~III1.
I.ANIlt:I.I'O ytlll'TAIIO

urn. JwJl.m

,~('Oln

'I«UO I.ANutrt,tO IITRrAI)() _ ,A: 4 udnnUt
dA l;~ !llJhUt, fI)) ,UftO 110 1«10
J.nrlrtl tm

nUII

IVI'l

lIU.IO

f.",....

JW'IhO

00

ANO DE 1973
CUt 8V AI.V) U'" ( AKnu) _ pu. ano pc- nt.AdI', fI)1
pu.., fIO HIO dt J .. ntltu m 11 ckI f1lJ~.. mhro di Ir"

IIONESTINO MONTEIRO LUIMARAES - .. p"",,,jml< do
UruAo NlIClonal doe t;sludantel - UNE. pr.o na cidade
do Rio do Janeiro om 10 do outubro de 1973
HUMllt;RTO CÁMARA Nt.-m - ...... udanl<' do Mt'dJctn.J
da ut~l)e . "'Oi preso no Rio de JDllt'lro em'
outubro
JOAO BATISTA DA RITA Pf.REDA - bonldo m 13 de
)anelro do 19'/1, vI.JoU par. o l.'hIle om lroca da hberta<;1Io
do tmt..l.ado da Sulta no Br 11 I'rao noVlmcn~ rm
deumbro de li73. om 8u',,_ A".... )unUommlo C<1m
JOAQUIM I'lIIt:S Ct.IIVEIRA, 101 IrlUldo por. o 1101.(,'0111
do RIo de Jonolro.
JOAQUIM PIRES Ct;RVURA - •• major do .:,.",.10.
.-do pelo Ali IJanIdo do IIrull I'm 1$ do Junho de
Indo pura • Ara 11•. ('TIl 11'0<'0 da Ube!tl(Ao do _ , ..dor
.1<.....0 no 0 ...11 .'01 p'" em dl' ..mbro de 1V/3. tm

If,".

lJupllOll AI ... , por pnlkl.u atJIcnUOt • c.."'Of1\A1ld.tdOI pilo

rtUo l'.nAnhoI Yk"\lf)'. conIorm.

dtlt-pdo
~riI.

~poHnrn'OI

por pouo&I qut. pf"tW'fl('I ...Hm I prilAo .

(.an ..l

torIGl.

A': 'O DE 19i5

<um VA VI O CAI'ISiKAIIou. em .. do Il101\"0.
li<
lI1 n; l AI ~ A lendo desll'''''Kldo
carro. no ......

,i4I,.,

n1

!.til IN.\nO MARA!IoHAO nUlO ...,.....,. t!tIUduII
1"'10 1Ik) (õ'"'* do /Ioort•• prol
r ... , rt&riO. lId
• jomJllIIII 101 _
m ~ do abril dto 1f74. nn
I_
H" I num
do 1'l.1I.
do m JII dto
do
It.l no qlJ:I toa ablloh1dn
_"",",ria di

f

. - ''''
r do Alio ÜllT\IJÚrlO da ON ~'ol lroado
pu"' o 1101
111 do ruo de Janrlro
JOIIE I'ORYIRIO O SOUZA - lldo.·r camp<onfe do t do
, 0.,1.. • depulJldo f'lUduaI c
do, fundJldor d< 11&
'.m........ do (;ollll Cumpnu 1"'1\1 de prlOlAO (In Ill'llllh .
J IIbrrtadu rm 7
Junho d IrT3l-::.tt'V dt
no ('!('fj
""'" do , ....dvroJII..... t~1l1Jlbtt h OInI,. tm 8 1110 t :.Uo'
"1.On.. odo p!lr. ua r8M, f'm Cio . quando tOI p"'"
PAULO T AIIT WRILlrr _
• dl'pU"'do "'dUOlI por
SWrI.l Cut.arulII. c
do m 1864
rado na rldadt do
SIo Paulo, no mt df'
Ilnbro de IW/l F;t~tem" ft'rnu
nhu li< ua prl I. Indlll1 '" >I q rui ll'1I ..... da com
...ulo, llfI orlllllO
RAMlIU MARANII4000 VAU. - ...... udantt .......
dllM.... "m I rnaml'ouro rol ...- 1>1 cI
do 1\10 de
JlIIlMrll. om ..
,.. ubro de Im

ANO DE 1974
ANA RI A KI'( IN~KI II.VA - prol IOr do !NUlutO de
~"U('ll ILI t; '1', r(,1 ptt
em SAI. P.Wfl. JuntMll"'-'W ~'m
J fNar10 WIISJN 11.VA. "' ZI
abrtl. t.mll.Jêm tk pI

Relação de desaparecidos
na Regiao da Araguaia

rec Iriu

IIAVIII (AI'I TIIANO liA ('(IITA • drpWodo "'dual
t'm P rMmWf.'o. p... lo I~U • • l'Umblttnt di GUI'fT ('1\'11
t p<U1I.,1 • roml>llrn\ da ""I .. I•• ran<tM • ui '" •
,.. rllLldc de l 'r~u.IJung. ('StArlo ru IUQ (.ir.ndo do J.
f~l...ndu 4 ntrlv Ud p..11. In I'
f1WfÇO
1"4..'''
"'''''I>"nh doi J(JliI'. IIOMAM. IAmb/orn
1>"1'f'C'ldo tIO
Jult(I\d<). ..-11' 1>"10 :I' ".<luort dl' M<art~ 111 30

~(,frlh", dv '"''
UIlJAllIlO (IMJ.II- fi 1'11 110 _ ,
",l~n''''''''
l to IIoUlIiI li uI prct., m IUo
Jlm"'nI. JWllaflll't,t ('om
t ~ IINANI~) "llliUSllI 111-. ANTA (llI Z Ol.lVt1l1
:a I~ ". rTlro di;
11" nmlr.
prort"UO 1\1 l
1)lln.orll' do I' (,lf\ItIlho ck Jl.U(O 1,111 r, I
dn
l.. rt4'1lI' r • AtAu 1I",,,,lllr _ A"MI.
H IIIIiAMN' AI~ll'llTl) VI. IIANT.\ (flll tM.lH IIIA ud."h dn 11" -l:nl\' l~ r 111 r 1t'lumlncnlMl-'
tul .....IOI Mil 1,,,lIlu-., d~1 1 ptrt." tu 11 A~ •• OIPr,t
I06tnu d,
I I'llulu l"u. . I.) lho dt Jflll('lnl. In IJ di:
,
Im" "lMl~ CUlIlttUU lW IMoU ohllal
Pf"hda rm
01,02/7&. ou....
~~Jf"lI; dn cornO mlUlaJ
A,Au I'vput.r
_ AJ'MI. _ allnnlndo 1,..11 ta nnta q
te
l("t,",~
YI !li ('111f\(
tinido,.. A ,Mita 'na ,"Otl
"' ("u'" ~bh
'-"". por l4I n~
IU'A A"'ll
IItJ.l.<\UO _ odV\ da.
I Ir da no
JWY'V"IO lUo d JIU Im" o I·.ulo .•m I da .hrll ~ Irt4
"MI NAKAMI RA IIKANO _
..1,10'
(,Iu""k"' do
I I' p'.'tO rm &Ao l'aulll. '" 14 do maio di' 1r/4
JAYMt. AMIIIUM 1It, MIIIANII" - .d..,.....'. V" ):;;
luu d. Jnllt'Ir1l1 lO Jun1...
''-'4. ri" Jul ... ,1I1 no pn
Il't. mbfU
''-,1. nI 2'" ,,~, rla dt M~trl
I 11. di

(onde foram travados
combates com as Forças Armada )

,JdJIO'.

li:

1"4"

nt .. ('un .. '
JIIÃII M

.,. ..... 1.

1110 alJlOlv1dd

t"'4 Mil li _ 11...,
di ",,111111' l-I «,'''fWll~1I
1'11"

m.,,<;o 00 111'/4

J'"

11"". fui Ullfl,lwtll

11

• IWIIIAM -

,u.""

..u

I m<UlutKl"'· ..

m JAn P.uJu m I.
I'" m 2G....
I """" dto
rnMIi!

Adrtano Fem. ca
A,/(ir~ G ra/x)! s
AntonlO Gu,Lhcrn\c RIbeIro

IlU/xI
A,uomo Mont

.101'(

J(lao Carlo . 1100' 'ob I lho
KI bcr Gome
I.oUnll(l/ Pau/mo
' ../lelo P t1t da S,ILI(l
lona Lucia P ti! da ,,100
Manu I Jo • urelu

Ira TelI Ira

l~~g,'«m (;unoo Farta
Ciro FlávIO 'ala;:ar

l>inalt)(J ConceH; o TelI ira
IlelcTII ra He .. nd' d
NazCJrl'
ldalfc/O Aranha FIlho
Jamw PeI It do SILt1<1
JoS(' l' ronel co Chov '
Jo e Humberto Bronca

Maunrio Grobai
Nt I on Dou rado

Souza

OS1!oldo Orlando
Paulo Hodngu
I'uulo 'orbl rio I 4 r Ira \farqu
:u.c/y Y01fllko Katta arna
Walquma Aranha

t'Orrt'Wt ... 1Il10..11. .,... j ....

,.
UDESC - FAED - IDCH

'1'01 do d Oh lira

VOU processar o gove rno pe la morte de me u marido. Em tempo: Se manário Nacio nal, n.46, 11 a 17 de ian. de [19-- ). Pago7
UMA carta de dona Dilm a Alves para a mulh erdoconsul seq uest rado: odra ma e m 1970: choro soz inh a. Em tempo: Se manário Nacio nal, n.46, 11 a 17 de ian. de [19-- ). Pago7
EU vi se u corpo esfolado. Em tempo: Se manário Nacio nal, n.46, 11 a 17 de ia n. de [19-- ). Pago7
EU vi od iálogocom os carrascos. Em tempo: Se manário Nacio nal, n.46, 11 a 17 de ian. de [19-- ). Pago 7

NACIONAL

EM TEMPO 7

Na, ~f!lana em que o assassinato do dirigente comunista

Eu
co o . . . . olado

Mano Alves completava nove anOS"sua esposa, dona Dilmo
Alves, anuncia:

Vou processar ogovemo
p la morte do meu m do!

cf<'er do no cb o, M rio Alvt balbuciou e pediu úgua. , confirma
, o vcrcudor Antonio Curlo Curyulho, do ~I)B.It.J.
"' VI" ~

j3n Im de IrlO
1V/lITIIlII pn
.m uma m m rrl pu."
,,,IV"II"do ltalmundo .10
lIarro T IlPlr1l
Mo.... • AUflu. 'I 11 nrl'lu Maria f)'Aurrr'lIr
(Mlvl,'r. Ir'''''nl ti •• IlPvolllçAII d IUO ~ rnort'l
""''"tl1Tl('nl~ pm um rldl'nl~ 01 Ir ""11" 'OI,
IUII . Mmllll'l ,/(11\1) da Rllvl 1It1., Ipmlvl.rlfl
o.,"',,"" f' op,"rHrto. fUI Jl'W'a ('(Im 76 RI
olr' IOL,(lt, f' """ umll
""" Imol,,,1 I d"
AptoIilnll) ol C Irvlllho I pr
no d' IZ rl<,
"'''''''''''' . ITlJI 'lu omllJ) O no",~ I~or na"
II'r IrII, rollltlJltlldo N
no te fom
rorola
ono JlIlr um Cr md alvowço (Ia Pollrl. dtl
I' rrllJ) dll ftllll RurAo dr M oU. no 1110.
I"WI ubo·ITItl!I. Unh.1 100 pr ~ uma
la
fBoIlIl ImportJtn~ 'lIlll' I n,.II.. quantltl Aptllfl.
mo 101 preso Stlldadl)' (101 Inlormaram
Lr tar \ lIe <pI'IXI' ",andN
N.
a .1 lortura ra frll. IR Il('nhll
IM rf'l1~nJa , Mo havl.1 ainda u ',Ia
ria la qur. f"ram ronalruld81 dOI' m r.
d,'poll Com 11 Mario Alv I, ullftllmo ~
tamb(om a Lortura de Apt/lônlo. &l1.1I~1 c
vflrtOll oulro" qu lI.rram a Infpllrlolad d.·
r
pr
naquele" m
qu lá ~ I

n malllr
t,.~t,.mu

(I'

f (lJJ

('11

li'

~_"I Ah 'c

Vivemos a angustia do silêncio
imposto pelos militares
r o

rro

B

IIClro,

caralo" Inte-

llro ( p·rf Itum( ntc ('()('rt'Ot ('om o que
pl't' VII r pr tI( VII, M 10 cru quendo e
que com de htu .
n pdtaw por lodo
r m e viveram 10'01 marlw p i drolca
w e mum. 1', uma p rda lfl't'paréoel
para todos n6
lo:. • pro
se> que vou feabnr
ora
I 'm par mim um nUw poUUco h latOriCO , Há nO\l( an
('ra Impo Iwl, mas
a fa t'll JX'fO qu ele t Ma lnla n'pcrcU!. o naCional , Politicamente é que me
tntefessa o reoonhf'clmento da morte sob
tortura de MAno. Ele fOi, <ES<r os 16
MOS, um comootente pela IJbcfcb<E de
todo os oprlmlW e exploraoos
Actl.'iO e rcsponsabilt1.o' o DO 1,(;001 cb
1" Exerctto pela tortura, assas.~tnato e
desaparecimento. Õ) mcu manw , MárIO
A1ve de Souza Vll'lra .
SuonaI do

"undo andar. uma
cela era OI)
....Ia grl\Jlll(o, ~m m Irt'I1\e ao corpo da
r
da NJ lado pela direita exIJUa uma outra ..J~
'1"e dava LanlJ) para a noua. QUllnto par.
uma outra , a" laoo da ~ onde na l'J)OCa
~lf1lr"v"
prelO o eldadal) Newton LeIO
IWrte. de qu m nunca ma .. Ilve qualQUI!r
rrtlc,a N<lS.'i8 porta linha grade de lerro e
dava para a sala, llIém di.., . - cell era
colada (part'de com pamje) . com eItI laia
onde ü5
eram 1UPlIdadu, IIém do
qui' a pare(\p nao la lIi o ~, (mell ~
dei A c(·rtem de ImPllJlldade faz desu.

,lia

f'OL'tIIS

Nao d<>morou mUito a termo. certeu de
que
tratava, Manoel Joao r Augusto
Clam mwlo ~m Mano Alves. Idl'l1llllearlJTl

ruo

~-_.-

----_.

.

Certo das 2a>3Om do doa 16 de
de
1970 .xtG-leoro. ancollotwOoTlCHlO5 pr-. no 'r
<rdcr do Ple - l'I!lotOo de I",,",IQOÇCII Cro
..
do PolICIO do Ex$tito do RI() de bletro. no Ruo
Bcroo de
rta na TiJUCQ. q.oando oba ~
~ haIIIrmc6 JOITtado no rordlO das soIdacb
ClMIIUS a aigazmo ~ coracIfIOltM) a chegada
de um pr1IIIO alnSIderado Importan
O OOt-COOl do RI() de Janero. fundado
1T'IInIe. 501110 Iapsa de rnetI1Ó'oa. no doa 13 de
ro de 1970. acabava de pr..-.der o JOfTdis!a Nàl()
/IJ
de Soum ViIIIfO. e• .o.retor do JomaI
Runns. e.-dongm do Partido Comuno.Ia 8IOSi
ro. de onde soro poro fundar o Partido ÚIrIIuMIO
Ilro5Ileoro R..oUCJClllQn().
/ti momento em ~ MexIO Alves lo .,trodo,Izodo
em uma sala 00 lado do ceio em ~ nas encontra

sempre mmor Que a do<> oUlros Ma" espero Que
que as condições QUl' le\'ilram mm
marldó a ser lorturado aLI' u mortl" I' o scu a >o<'r
!oI:'qucstrado. ameia são as m ma. Que e Impor·
tante saber que a Vlol nCla fome, Que a vloll'nela-miséria. a vloltnelB pr ·sllo. ,\ \lOII'nCla '
alraso, a vlol~n(,la·Lortura le,am
\lolcn('1II
IK'Qu lro, fi vloll'ncla·gucrnlha, e qu é mullo
Importantc saber Quem C' QUI' pratll'ol a \loll'ncla
os qu crlam.1 mls(orJ,1 ou
'" qu,' lutam
ronlra cla')
O u dt'sc,pero e. rroilll'ntll d"mon,lr,,", <tu,'
u ma rodo cra bom chdl' do' f.lnlllo" qu,' foll
IlIlla. c muno Importuoll' em sua Vida M... III
N,c lamb('m 101 bom d",f!' do' fumllcl. flll
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CARTA DE DONA DILMA ALVES
PARA AMULHER
DO CONSUL SEQÜESTRADO
Odrama em 1970: choro sozinha
ra Aparecida Gomlde
No Uruguat os Tupamaros
haviam sequestrado o poltCUll Dan
Todos conhecemos o seu sofnmenlo e a sua
Mttrione e, de cambulhada, um qústla A Imprensa IllIada e e3Crlta focaliza ,
agrônomo norte-americano e o dIar1amente, o !leU drama. Seu mando. um (unelmár10 em serviço lora do Pais, loi tequestrado.
c6nsul braBileiro em MontevuIéo, envolvido em lCOIlIecirnento de natureza pollll.
Aloísw Gomide. No Brastl, Dtlma ca. a ra. nao chora soztnha ,
Ma 00 mru sofrlm<,nto. da minha angúsLD
Borges ainda esperava encontrar o
ntngu('m laia Choro sollnha Nilo Lmho 08 6W8
corpo cW Márw Alves Os Jornais r = para me fa~r ouvir, para lamb(om dJll'r
faziam estardalhaço com o «caso" qUI' enho o coraçllo partido •• que «quero O mru
marido dr v0110 • O IJCU marloo esta vivo, bem
Gomlde , abnndo espaços para Iral!ldo,
vai vollor. O meu foi Iru ldado , morto
declaraçóes de sua esposa, Eis a Ii"b tortura " lo I I';xérelto. 101 cXI'CulOdo 10
proccllllO
m Julgamento Il«lomo scu rorpo
carta que dona Dtlma lhe escreveu Nrm
o Comi 110 d I>l:-f lIIl dO!l 011'<'110 da
por esta época setembro de 1970, "-» lIumana m .Iendeu Nao sei o QU fizeozto meses após a morte de seu ram rom ('1(', ondr o JojCAram
&'1 QUI' o sra. nl\l) I m condi,/)( d,' o,alulr
marido.
'RI'U ,Irlm('ot" porqur
dor do (' dll um (

PI'I"" d;..1ot d lU

~'"'l/'IIIIt,r ">r"m 1rIl'"nt11l NAII dormI ""

MARTIN S, José de Souza. Ga l dino, um preso polftioo. Em tempo: Se m anário Nacio nal, n.46, 11 a 17 de jan. de [19·· ). Pago g

NACIONAL

GaIdlno, UID preso poHUco.
cE~ro que ~u 1110 me ieda eeIot- aqui
~aa para dar "'"vi.....

dri.mtIVII , reMváv~1
rrlttrJO mMllf'O. por um
trlhuMI qu jul/! ITlml" polltlrr,. t toma dl'l'l
11'Il<!1) I'm vl,1 a a gurunça <10 ~;lIlado EII'
I.' h.1Vln Ido Bb<!olVldo nA ju~tI~a mmum lo; B
jiNlÇ1l milItAr ('flN)ntrou pnr ,'Ie uma rlalllllflra
çao r um I'fl{luarlraml'llto qup. alwllvrnd<Hl. na
v..,1!ml,. r"n(len"",, oi um Pf"riodo Ilimitado di>
pn ...,,,

barou p8I"f'Cldo G IdlllO J8riMO. bá 18 110.
prf' no Mank6mIo Jlldlriárlo ele SIo Paulo.
por dfocl o d Auditoria Militar. que viu
n ,p ti . r h«io
um ~rI«o para • ~lIça n <'ional
Ele dfor adia o. lavradon de RulJilWia e, .ia Fé do , ui,
interior do tado. contra a viol~~la do, latlrundlárlo..
À medld qu • rf'prf'
o tr Ihad r roi ~ntuad •• e , ua lata l1li0 produzia rt'. ultado.•
.aldino pa. u por um PI'OCt'sso clt trall rormaç o
r prf' ntado Pf'la u eonvt'rsAo à prática rt'lIgiol\ ••
medit ç o, ao jtjum.
Virou bt'n or t' pror ta. N . sa sltuaç o t que rol pr NO.
o
GaJdino . Ó . t' rf'. Iv r' Induindo-o t'm no, . o prott'. to politi<'o.
d

P. lun)flcnUvn quI' no, p.lrI'ccn' mMlrO'J que
lf'm Ilu"'-l·nl.ldo a renovaçAo da medida dPlrntlvil
0t'I flIIlqulatra f I"m em dl'f
d.1 fl()("ll'dadl'
lalrm nl) perJl(l) que Aparffldo rr'prt ntarla
parll oi IWlrled.ldl·. dN'ldam por mant~ lo na
)lr1.1Io p.lra fI('l(ur nça da 1II)('1f"d. <I • A ronr,' p
ÇM de 111)('1("';1111' (IUe ai
utllll'/) ni\/) dl>vl' M<r
CY.Ir1(lJn(tldn ("fim a fW)!Il: ~. noçAo df· 'n!lW) romum
~'Ulndrl p"ra a d('('I'lAo 00 m 'dll"o a P"rlor d,·
um.. d"'1 I) de um trl huna I dP ordt'm pollUra a
JYW';I/) de ",I('ll'dad(' I' ai aqu(·la 'IUI' (~'"'lt.3 ddlOl
da IV)'! ródll(O'J. na arrwlll) burRIJPS3 di> conlr .• [t)
....1 ..1

A SOI"II'dadt' A qUI' .... rrfel't'm IM m('dlr,,,,
hoa ,"~·,,'(\ade f'Onrl'bld., pr·I., rl,1 "" doml
n;lI\U' (. con Il(rad" a partir <Ia R(·,ol",·a" ~ r.tn
('<SI
A forma r('\11I11)8:1 do prou'Slo Ml"lal dI' í.aldl
m ("1
Kllldo"", 8 ua .nu'rpr(·'açAo da Vld .•
C do mundo. rontrapõ(' 111' fi !\OCll'dadl'. Isto ~. a
lorma rontratual hurl(lJM8 da Vida 'IOCJ81
Por 1'1'.1. () r)NJ<'1Jra<lor mlllWr quI' rt'qul"lou o
'I'IJ '· ... IfT)(· dI' 'l<lnldade ml'nwl p<>d", dlZPr I'm
1971 . 'IUI' -a .Ju'tlça MilItar dI' sao Paulo nao

(' iJ

~'ja ('rlar m.Jrtlr,'fi: n('nhum n(IVO Padrp Ci('(

Tensão DO campo
G IdlM r('vl\~u um pror~ 0;0 comum no
fIrasol I'm 'UtuaçOl's melh. nt
Elt'
trans
fnnmu ~m IxmoPdor t' profeta - reconvrrtt'u para
um ('()dIgo N'h/{lOSO a proPCl"ta aprendida na
realIdade do seu povo !IIt'Sl1B ItuaçAo I! que
foi prekI, al!:\lO nos depol . na f 'I(' mal aguda
da
I pohclal t' rruhtar

Protesto social

arrenda

lla dua qlX"'IOE>s a con!\ldl'rar Em proml'lro
a
alltudr diante dessas formas toscas
dr prot('>o'to SOCial ~St' tomar o caso de
Ido como ~Ioqu nte r"pressAo das nossas
lJ'OPrIaS de 0!'ÇÓ('S mterpretahva QuaSt' todas
em que . o meios de comumcaçAo.
~ nao acadêmiCOS St' relt'nram a
caso t'OCanJramno como um acontecimento
foId Inro, uma ~I(, de aberraçAo
NAo estamos mUito longe dIls Julgamentos
racl'1IaS dE> Eudu!c!J da CUnha. DO final do século
do diante da tra~edta de CaftIdos. A úmca
lraIl!IformaçAo ha, Ida nos JlO'I!!OS julllamentos
_".... mP'nI~ fruto do CllII'tna épK'O que abordou
o c.ngaço e o me'ISIAnJ,,",O . .. • dt' que agora
tolerantes. consegUimos ver um
certo romanlJ mo qUixotesco no mesSIas e

~·olelon/.anl()!l o prol ,,,to 'OO('lal.
artlstl~a. que pouco ou nada tem a
A'!Slm como ~'(j(om09 ao 1">1étJco
autonomia r~latlva conce'dt>m09
m'lllCO'l deste paiS, .10'1 . 'tiS crent

como COIsa
ver COOO'>CO
a piedade da
aos muitos
t> 'lt'llUldorcs
mesma autonomia. abnrTlO!< um abIsmo ertre
f'SS(' mundo ~ o nosso. ffitre a supenorldade do
00S90 ronbe<'er ~éllco e' l"ICnllfico. e a ,nffrfOn
dade do romant1. mo popular e do conbeclmento
de S«ISO comum Essas pessoas l"IUIo longe de
ms e lora do nosso mundo Apenas servem para
dccorar as p;Ht>des de n05,a ordem SOCial
precon('eltuo~a
E nó, nos esquecemos que
servem tambem para lotar 0'1 n~
manicômiOS
e pnsOes. bem no amago da n~ 5()('lcdadt>
Uma Irase luclda de Galdtno. durante a YÍ81ta
que lhe fIZ na semana passada. I'''pres~ bem
essa ItuaçAO ' eES'pcro que Deus nAo me' tenba
colocado aqui apenas para dar entrevistas.
E um dos pntrevlstadore5, que com ele
<XJnversara há alguns anos depoiS de enqua
drá-lo em todos os ~i'realpo, ctnl'm togriflCO'l
sobre o homem do rampo. ("Uluvadas em áureos
t.cmpo5 por
setores
festivO!!. conclUI St'm
rrruor abalo um relatóno acadêmiCO com esta

const..taçao ~ (' certo qu~ nunca mais voltara a
hberdadt> •
IIá ai o grave ~U('Clml'nto de que o ca~ de
Geldmo só '!(' r~lVf'rá -.e o m<'lulrJ1lQS no 00'l'lO
proIello politlro se ron.scgUlrmos compr('('fl(lr'r
que. a~r da, dlst llClas quI' nos 'lCparam.
estamos JUntos no I'JK'8mo processo 'IOClal e pohLJ co. ruoda que ('xprr<;S3!ldo-o de lormas d,'lllnlas
Galruno só nao n'<'obrará a liberdade dI' Viver e
de 'i('r 'i(' nós nos omitirmO'<
A loklonzaçao do proIello SOI'lal do pobre
como ocorreu vánas vezes em relaçao a Galdmo
constItUi uma prátIca de exclusAo polltlca tao
grave quanto 8 declsaO que o levou ao Man'r<>
miO Porque na verdade . as.~lm aglOOo. I'Slamo.
julgando e <k>cldlndO Sl'gundo o mesmos Crlt "'"
nos que nortearam o tribunal qu~ decl't'tou a sua
srgregaçAo No meu modo de ver. Galdmo 101
1uI'lgldo por dua.q condenações a do JUIZ militar
~ a no<;Sa

Condenado na absolvição
A -.egunda questao a considerar é que GaldlM
101 Julgado e subm('\.do a medIda de 'e'~urança

m Anl!6 Ou AntoniO (AlnSi·lh(·II'I). q'''" 1,·V(·m il
"'lU"·I.i'ç.1n H p1,p"laÇ<lf'" nJriJl~ W) IntprJl)r do
g;tado
O 'I,,,. e f(·vI'I .• a. na ,,·rd.lde (. iJ dl",,,mula
ÇM WI ('ar"lrr p1)iltwo d(' qualqul'r med,da 'lu,'
-",%<, A 'r tomada rm rdação a GaldlM SI! (,1..
,..)(rt'8:>(' Um.1 Nmd,,"açao N,m 00.<;<' na (.RI dI'
S<ogurança '1aclon.1J p J()';.'W' o(,rlal (' IDr·rtamenl ..
dPflOldn romo pre.<;Il pollUro o F:'IIado .. tarJa
f'('('QRh,,<"<,ndn '1'1(' elp rr'prl'senlava um" "onll' ta
ÇM ao ,,'gim AparPrIOO.. ·u !l('f!UIOO
pod..
naro amphar. m dec-OrTt'nt·t3, a ua IOlr'rpr~l-t
<;ao doo lalo!\ até a dlrn<>Mao pr,htlca proproa
m:'!l1e dl1.i1 Porque o próprlQ tribunal MAarla
Ihc-i mD'!trando o r-aráter pohUro das 'lUa prált
CO! rr'IIRIO'WI,
A 'ji,luçAn do mamcomlo . no enlanto . na" faz
"1ITl qlJ(> (;aldlM deixe de
r um preso pohtlrl)
wn homem q~ podia I,'var a InqUtr-laçAo 8.1
popuJaç<!l><l rurru • como enlendN o promotor.
..r'fTl t,,. em conta que t(>da a h Istóna da regl30
de Apal"('('l<!() é urna hl~na de ten
. ronOltos
r In)uqtlças praticadas por lat fundlarlo P
JagunÇO!!

;\ rumen'\.10 pohtlca das "tlvlda<!rs de Gald,no

r seus
uldores Já estava abertam('nle p
..
nas praticas proféticas na recusa da pratica reli
e política mstltuClonal, na recusa em sepa
rar poI1tlca e rellgl30 no mlento de preservar o
todo da açAo humana . de nAn ace,tar a ah<naçao
q~ dcrrorrc da sua fragm"ntação na SOCiedadE>
mpltah~ A decretaçao da medtda de seI:U1'3llça detentiva no marucómlo JudIClartO. feita por
wn tnbunal rruhtar. ronstltwU apenas o recooht'com:>rto Imal de que o seu confinamento Impo ·
nha...., por raztles de E<tado, I to e por razóes
glosa

pohttC'a;

O preso polltlco Aparecido Galdmo Jactnto
Ilbn>. com seu c.a...o. o cammho para a enguarnn; o caráler politlco de pn
melhant

Dll't'lto. reIVIndIcam uma anIStia geral

Com base

aos atlllgldos pejos atos de exceçao

nas ricas experiências de 78.
IIW

açao, O
a anistia em 79.

Por Joviniano S. de C. Neto, presidente da CBA-Bahia
A partir do balanço dE> 1978 e da
ànáhse das pet ~pectlY3S que se abrem
em 1979 toma-se fácH . ao nosso ver_
reconhecer e expliCitar a estratégia que
ImpGe a~ movimentos de arustla
eSe ano. BSla eetralégla comportaria
• A transformaçAo do movimento
pela arustla em !TIOVImento de massa a
partir das n'lvmdlcaÇóeS pela anistia
que surgtraIIl em 1978, dos ntalS varta00s segmelltos da sociedade CIYÍI
• A Impleml"lltaçAo dE> uma eSlnrtura e de uma programaçao nacional que
emerge. a partir das leriativas que
IlU'glram em 1978 - de orgamzações
voltadas prioritariamente para a defesa
da amSlla e dos direitos hdmanos
• A manutençao da bandeira de
Arultla Ampla. Geral e Irrestrita e a
WIClIlaçao da h.ta pela anlstta à luta
pelo direitos humanos. liberdade
dpmorrátlca~, desmantelamento do
aparelho de repr(
o polltlca fim do
reglme dE> exceçAo e e'llllbeleclmenlo
de wn E~do de DIreito democrftllco
Em slnte!\(' trata-tIC de fortalec r as
condJções SOCIaiS que permitam defen·
~'r o caráter amplo da aniSlJa e a sua
WIClIlaçAo a outras lutas dE>rnocrállcas
nwn JTl(,mento em que os governantes .
atr.lvés de porta V011'tl mais ou menos
autonzad como os senadores Dmarte
Manz e Jarba p., sarlnbo. começam a
adrrutlr pagar O preço da anistia pela
oIJWnçao de um mlnlmo de I~glllmlda
de atrav~ dll uma IIll!tltuclonaJ lZ8çAo
e hlx>rahwçao cootroladas.partlrlpaçAo
prJllUlar e a allemAnrla de poder Para
a opoIIlçaO
é uma das etapas de
wn processo de democratlzsçAo A
outra é a Constituinte Soberana e
LiVl'l'menle Eleita
N(m hnha, os movlm''Iltos de anis
tia enfrentam _
ano
o retomo de
ClUJados e barudos a partir de janeiro;
as RPronna PoIIUcaa e li nova I~I de
élegurança Nadonab, OI esforços de
polltJrl)s govpml tu para ~ncontar
wna anl tia .'Wlvaguardada. m('OOS
ri<
rrIln!lta, o n·tomo de pollllCOS
('<WJY, R"mla e Arra • a coloc çAo.
pela própria dlrf'çAo mod rada do
MllR da Armála como preliminar a
qtJillquer posalvf'i entendimento com o
Go",mo ~'lgUPlredO a dl'K'u sAo dos
projeto dr d voluçao ao Congresso
NaCIonal da competmcla para 1I.'I(IIIar

!llbre Arustla e de modtflcaçfto da lei
formalmente compromctldos pela
de
ança NaCIonal tomada a mda
OeclaraçAo de Alagoas da II1 ASSI!m·
menos le~lll ma pela aprovaçao por
blél3 Extraordmároa da Maçonana
de prazo O pros.~gulmento da
(Junho I A tomada de poslç40 do XI
recon ~to\ulçao da hlstóroa naCional
Congresso NaCIOnal de SerVidores
re:ente. as
las e o Julgamento
PubhCO'> lagosto •. do Conselho Federal
pela oplmao pública e até pelos t robudos Arqwtetos na Carta de Natal. do>;
MlS das VI
dos dIreItos humano~
sindIcatos mais combati vos prcs<'ntcs
pratIcados a 'Ombra ou em nom~ do ,no Congresso dos Trabalhadores na
regune de elClÇAo deverão transforIndustna (Julho I O apoio dos militares
mar a Arustla ml wn dos tema~ polltllavorávclS a candidatura ~;UL~:H que
('(J9 emtr . 00 ano que se mlcla e colo&C consubstancIou no compromISSO do
car os moVlJl'('!t08 de anistia diante da general em remeter proJClo propondo a
~Idade de aprofundar sua capacIamstla como prtmelra medida ap6s
dade di' miclallva e resposta pollbca
elClto Durante o ano multiplicaram-se
IIlCluslve. para enfrentar as tentatIvas apoios à Aru tIa provenientes de dSSOCI
de l',vaZlamento como ag anistias açOCs de nlvel naCIonal . regIOnal c
parCIal, e condJcJonadas
local Alguns fatos dos últimos doIS
Um balanço - ainda que sumároo e
ml'8CS do ano demonstram a amplitude
mromplcto - de Im aluda a perceber o· do apoIO obtido pela Anistia No
crescimento e a Sltuaçao atual do Congresso NaCIOnal da Anistia IS
rrovomenlo pela amstla
Paulo. novembro I ai m das comlSSÓCS
A difu.'ó3o da band<>lra da Anistia e a
por tipo de attngldos pdos atos de
,ua aceitação por ~tores cada v l
cxceçao.'ccrca d 1400 tnscntos dlsln·
maiS amplo da IiOCledade CIvil são
bulram·se por comI.
S que reunem
uma das caraClerlsllcas d<> Im - ano
profissional, de saudc. advogado.
('m que o AI ·5 completou 10 anos e teve
professores. Jornalistas. outros proll I11 fim lOU edomcstlcaçao.1 decretado
onms hberal • estudantes, artistas. r~lI 
() .lançamento. em fevereiro . no Rio, do
glosos e engajados. em movimentos
pnmcJro núcleo do Comlt BrasileIro
femininO Durante a Campanha eleitopela Anistia tera um duplo impacto
ral qu se encerrou t>m novembro e' em
naCional - d flagro. pelo exemplo. a
reunlllo promovida em de1.l'mbro pelo
crwçao d comlt simi lares e contro
Ü'ntro liras 11 Democrático llcou claro
bUI para /I accleraçao do processo dr que as dua prlnclpms bandeirlls pohtl
N'VlsAO hlstónca do orbltrlo do qual O taS da op<l'>lçllo são Anistia e (;0", tI
('ao;o PARA SAR, I('vanwdo no lanço
tulntr t('ndo .llcr('>;(.'('nt
• " pnm"lra
ITK'Ilto pdo grn Pery [](ovllacqua, ero
at~ ~nt, o d('monstrado maior pod('r
e'xi'mplo Incômodo Os numel'Oll de I'
motlvador NJ derluraçOes umblgua.~ do
d<' mar~ de' VrJa lmatérla de CapaI c
'nador Passarinho apoiando o onl. tia
e IMlo É. refletem o Impacto do ca~ c para os que nOO com(·t(·ram eCrlme'
sldadc da
a U8 IIgaç40 com a n
~'()fltra a pessoa humana . e desabus<l
anIStia
das do senador Dlnart Marl' celtan
Durante o ano há outros IndlCCS da
do anistia para todos que pegaram ~m
dlfusAO da Id la da Amstla A reitera
armua por motivos polltlCOll
• na
çAo do apoio doi! advol!lldol IDeclaro
forma, SIlo coerentes com 8 pcrsonall
tao de CUrItiba da VI Confer ncla
da
pública dos outorC!!. revelam a
Nacional da OAB - malOI. dos jorna
COIl.';Cléncla da amplltud da reiVindica
i"ta t>m mnntl~taçOcs da AS! e na
ÇM f"lnalmen~. o Natal
come'mora
Carta di' Ma("ló do 1'1' Cangr<'!>>o Nncl
com a Mcn.ogem dI ' PUl 80 povo
oll,,1 d<' .Jornallsta I'roft"lonal& I"IIOS
Untsilr-Iro ~uhs('flta pelo !'n·"dt·"t da
101. da So('I('dudc Ilrasllelra para o
(,NUB. pt'lo b"po primai da IwrC'ja
I'rollrt's bo da CI n('la (J ulho I da
Fplsoop.11 ~ !X'lo dlrlMent( máXimos
Olmu.slIo Pró·l:NE e Outra orga~lI.a
da.
Igrejas Metodlcta. Lut,'rllnu (' Cr"
r;oee estudanhs .. l:ma exphclwç o do
Ulo
Reformada
em que. ol~m dd relVIn
apoio d
blSIlOl reunidos na CNIIB
dlcaçAo dos dlr ItO. humano. e do
IApelo de IWlcI - abrlll, a Incorporapronto éStabclcclmento do ." Lodo dt'
çlo ~ luta pela AniStia dos maço •

A Arustla e os Temas relaCionados
com as vitimas da repressao poUtlca
conqwstaram também. maIS espaço na
Imprensa e no debate pohtlco Esta
conqUista esta bastante relaCIonada
com a multrphcaçao dos mO~1mcntos
pela arusLJa cUJa Instalaç40 ofiCiai deu
ongem a atos pubhcos c passou a
gerar flltos pohtlcos; com o JUlgamento
do regime perante o Trobunal de
oplO140 pubhca que se acelerou com o
pr~rJo proces::.o de hberahzaçao e
mstltlJClOIl8llzaçAo deflagrado pelo
governo e que tolera um mruor debate
pohllco e permIte o acontecimento e a
cobertura JOmahstlca de fatos com, o
retomo de eXilados e bantdos. JUII!llmento e greve de fom de presos poIlt1ros etc. NAo se pod,' falar em dtfusAo
da bandeira de Amstla em 1978 M'm
refrrt'ncla ao lançamento do livro ~Li
berdade para os BrasUelros - AnIstia ,
ontem e Hoje •. ,uccs.~ edltonal. objl'to
d<' rcscnhlls ~m periódiCO>; de CIrcula
çAO nacional alem de fundamentar
tu~l('IJ e pohtlcamente a AnIstia fOI
obJClo d lançamento em atos publlcos
com a prcscnr;a dos autores em cerca
de 20 Cidade. - a malona das capital
brasileiras inclUSIve
Mult1p1icaç30 doa moVImentos espeaaIlzados. explícttaçao de hnha poliUca. aiaçAo de estrutura e prognunaçao
nadonal &ao os resdtados OrgaruzaCI~
noIs de 1978
Após 8 CrlaçAo do promeh'O m:.clro
do ComItê Brasileiro pela Anistia no
RIo. surgiram de fevereiro 8 dezembro.
organIz8çOcs na BahIa (CBAI. R G do
Sul (OlmItê Umt.6rio e depois CBA I.
Gotas (CBAI. Mato Grosso do Sul
IMlY Mato Grossense pela Anistia ('
Otr. Humanosl . Par' (Comitê de AnI tla da Soe. Param<JC di> Defesa Direitos
IJumanosl Distrito Federal (CBAI
Minas Geraí~ (CBA), Rio G Nort
(Comltê Norte Rio Grandense pela
AnlJtla). Pernambuco (CBAI. Paralba
(CIlA - Camp Grand I.
ParaM
I
- Londrina. Sergipe (MEPA) na
Capital
Inttnor de S Paulo (CIlA I,
II'terlor da Bahia (Comlt de Oefl"l8
dos DireIto Humano d Feira dt'
Santana I

Rt'un130 preparatorl!l em aRO to
(IlraIIfUa).Enoontro NaclonaI dos MovInwBDII de MI'ltIa em setembro ISalva
rb') o CongTesIo Nacional pela AnIslIa
em novembro (S PIoulo) expllcllMam
uma linha poUlIca nacionIIl do qual &ao
lIlII'COI li Carta de Salvndor e li Carta
de PrindPJ()(l de S Paulo. promoveram
1URndr- levantamento !!Obre a ltuaçao
dn!I atingidos pelos ato de exaçao
I (....nltld
r~form dO!!. a~tadl)l .
~ . prf
• torturados. morto
part'<'ldos I
~:m termos d tstrutura ocorn>r m
IIvll1lÇOll significativos ainda que n.Io
ano/irt.dol
• a pertirlpaçAo no Congrt'SllO e a
lncIusAo em Conselho Consultivo n~

UDESC - FAED - IDCH

aprovado de entidades nacionaiS que
aprlIam Itáa pela Aru<;(1a IOAB ASI
CNBB. IAS, com, Pro
NE SBPC.
ANCS MOB. CJP'
• a ronslltuJçAo de ComlSSAo Execu-

tiva Nactonal (CIlA da BahIa S Paulo
e RIO. MFPA NaCIOnal e de Minas.
MlY. Mato Grossense e Comitê SODH
do Parál . que
Vl'm reurundo penodtcamente
• ddlllJçAo de programa mlnlmo dE>
atiVidades a mvel nacional cuJa ImplemenlaçAo se tem procurado fazer e que
u~lwa - ainda em t971 - Marufestações contra o Lei de Segurança Nacu)·
naI. comemomçlo do amversàno da
l'lrclaraçao dos DI~ltos do Homem .
mobilização nos julgamentos poUtlcos e
campanha de sohdarledade a FlaVIO
KW:I e FlaVia tuhng
moVimentos pela arustJa. fortaleceram em cada análISe dos motIvos e
dcrurtrta da VIolência das puruçOl's por
rmti\'os pollucos. Ao mesmo tempo e
na açAo de9t movunentos qu
''81
encootrar parte ponderável d lruclall'
vn destas den:n:ias e da -U.l
r·
~o

Roa parte do trabalho do!; movlmen
to de arustla fOI a denuncia dos atos de
e.~e o polO b
uas VItimas A
rhvuIgaçIio da SItuaç80 e posIçAo dos
extlados bra'<llelros,objeto. lnch.JSJ • de
00cummt0 em que os comItês de eXila
dos conclUl'm que ~ uma
tia geral e irre trlt para todos o
prelOS. pe~ldos. nll dos t' bIlrudos
permitirá a volta dt' tod<>s •. O polO
a banidos e ('XII doe q~ retoma ram o
PaI O I vantam('flto dE> III
(' c
de morto!< e de ~Idos. a dt'nuncla
da SJtudçao carccrarla e o apoio ~
grt'YO de fome (vltor108lJl dos ~
poIltloOe brasllelroa t'm IIOIJdanedade
li pr'C!ID(I de Itamaracá. o apoio a jornal
~ aofreu atentado apóa pubhc.... IIs1a
de \Q1uradores. a
'!têncta ~ e
poUtJca no cúldlano daa priIaea t' noa
julgamento!! dos presos polltlCOll. a
ra('Ao 8 11" L
por motivos poIll1COS
a rt_ouJgaç30 da tuaçAo di> bra II lro
pmIDII no E'd nor.
part do edos·
da vlOl 01"18 e da luta pt'1 dl",1
tos humams dos f'I'
Id, pohtlco
l.J.ta que obt \' . ('m 1978. dua Vltort
h1!Jlónca na qual o movlment
peI antstla nao 11 r m Int~rft'f'blcl
".va e que InIMffem na sua açao
poIIertor o r«oIk'*UnenlO da reapon-

sablhdade da UOItO na morte de

VUDEMIR HERZOG e a cnndenaçIo
e IIlIOO de pagamento pelo Estado ~)
Paraná da mderuzaçAo 112 rru1bões.
d. VIda ao eJ[-d~putado WALTER
PEXX>ITS. torturado em I

.o

apoIO

à ItU dos

~

de

AIapmar iParal blll ou Va .... 00
lCeará,. a dPf
de maru(estaçóP< ou
1lIt'V'" operán . no RIo e
Paulo. a
promoçAo d conf~rencJ8 d. H 110

Rlcudo

sob~ DIrei' .
~ de vtncuJaçao

Hum

00,; .

$&O

creEenle com

a h.... peh rul't'ltos bumanos em Ee I
..\ COITlt'ITlOraçAo do an"
no da
ded raçao dos direItos humanos na
Paratbll IdramatuaçAo dos
tos cotidianos 80S pobres na Cldadt' t'
no campo I , BaIua I dtstnbuiçAo e deba ,
tl' de ~ em bairros pen!mcosl
e Pemambuco Icaobco • JOgral e
maruf a
t'm bairro prol .r o I
mJStra
movimentos de arustla em
proiJloç1les conJUII
e pontam para
uma bilha de atuaçao C\lJO ImboIo
pode t~r . Ido dado pt'lo \fFP d
Geral quando
de enterro dt' tncnlno
!'!!. '1. de B .buIrt.e
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Pugliesi: "Vamos mudar de vida"

••

pis6dw M ár('w
lVI ureira A IVfs
foi uma Jogada do
pantanal da (Xc( ('{j{) ~

anzslw (hi '( 8(r
ampla. ÚT( 81 ri 1(/ .
r miu (1 (lIl( lido
cumu c.'(jl(ccnm n/u
ou lU rd(lo ~~
011 novolI e
lluall idéiall (VII)
" rarllrtr .. ti.1l fundamnltal do rt'!pm dr r .. rr(MO. o d "1rtU mrnto da in titW(M:. pohôra •• rom
.. manulrnçRo dr um Podr. l~~ latho ubmi 40. o
",nlrulr 8b lulO do Podrr E .. «utho por um p;rupo
minonlH';o. q\lr toma dffi õ« à ~,rlia d. ,.onrdlldr nanunal . r um Podrr Judiciário lolhido rm
'u ... lar
f' atribui(~ ron titunonai .
Por i•• o. quando r fala rm pror... o dr abrrtura
fM)lllirft no Pai • • pô 13 ano df' autonlan mo. int',i,.'rl.r 1,'Ma qu tionar o pap<'1 do Podrr~!p latho . \ti- nndr
f' anund do pro("f" o dr aJx.rtura
prnnltlra qur o I~~ lau.-o r'... r(a ou.. funçoo
rumo Poorr autõnomo .. indrp<'nd .. ntr? \I~ qur
ponto ttra o parlamrntar podf'N"'t para r""Cf'r("f'r 8f'U
P p<'1 dr I.. . lador. fi .aI dlU a(ÕH do E,,«uti,o ..
,n-d d";ro rrp~ntanl" da 'a(i01
I
qu 1io rolorada nu dua .. nlrt'ó8I1U
puMi. da hoj... dnllro da .~rir " 0:\0
r UIU
'Mia" () drputado \\ ald, r Pup;1i i. do \108.
rnt ..... i .ado p<'lo r .. põrt..r Jair C anoU . da u.uroal
d r l .ondnn • f' nlrndf' quf' o no ... o l r m po ,nCl f': if{l r
qur a \ rmbl~ia - r o Podu ~~ lalho . omo um
....1 - r •• rj a oi allura d p;rand.. mpon abilidad ..
qll~ lrrÁ d ~.. umir. ainda mai" roC'ootrando- r . a
partir d .. mar(o. no Palado Ip;uaçu . um hom .. m qur
não adrnitt' " indf"~ndrnciu · ".
... J rolrj{a d .. partido . Dar..;> Delo • "olrt'.;.lado
rm ("ritib . ...ntrndr qur o p.p<'1 do parlam .. ntar ~
muito importaotr. d dr qu .. num ...~m .. tOlalm .. nl ..
alM-no. ondr o teci latÍ\o ~'t'r(. ~U.8 fUn(M8 ('orno
podrr aul
mo r ind"p<'od"OI" , \ impo.itio d ..
nom.. para a p ...... idffl.-i. do nlado. da Câmara ..
da \" f"mbltia . no f'U ponto dr vi ta. ('ontraria •
prnpo.ta dr abrrtura .

nu

,kpUI.,d,' 1\..ld) r P u~II<". <1<lln pd,. MD R dr
\ r.lp\lng.:l\ .•lIinn.I 4U~ d,:pol\ de I !li .1nO"i dI: repl rnl'
mlht.lr "n:i"
\' C' fi" 1\ ri Cllm(1 fU(lrUnuamcn t("
d(" e. \(" que:. I r".\ ,\ rmaJa 'lO atC!'nham 8 Uil' fe pon •

O

hlhddJ

•

(,ln"IIU~Il)n.lI~"

Jn~ rnllltMl'

n~\

'mdll.:;th'\ c nwnlctando o • colncado a poll(':la dentro da t co
1('..:h.I<.I,\ " (tln~re \0. enfim. arbltranamente. fcch,tndo
loc.la •• ' p(lrta rara .h.luclc~ qu(.· nIlo comunp.ft\:lm na I(JCIO'
rC:.II.:Il'nan;l\ dtl\ que pratlC.:ar.lm n ,nlpc de' 1<)04
A i1n"lIa a~ora e um do\ prc requl\lto5. dl(Zilmo", a "avan t
Jlrrmll'rc" Jlara ')1: çhcgar ao re(tlme democráll (l. Irndo n função
dl' J'HIl"llkar o conturbado proce o polit lco bra Ile"o
O I S I A DO
Ale quo I'<IOto < podo < ~rar uma
-\"emhll·lil mcn", \uhml\ a 30 r xeeut!vo"

1.1\.

Nu \l'U pt\Ohl de' \ I t:t. "n pre\l'nça
rwhth:.l ••1 p.utlr de I Qf'l4. reprl'\rnhlu um pacto

c('m 8 t cnohur,ld .1'1.1 (' n carutal monnpoh\lCI. ('m OPO\IC;ii.ll ' ...
rc.·foro1.l de h.l C' \!' "uthl\ oene!Í('I(,l\ que ""cnam Ic\ adll"! ri t
dcprmh.'ntr ~hl Iml'c:n.lh mo l'(Onllmll.:o".
\\ nlJ, r Pughc'l. clrurgl,lo Uenll\t8. fOI runJac.hlr l' prc\,dc.·n ll'
d" '-i DR dl' Ar,lr,m,,,\. I OI \crc,ldt'r rcltl PT R C MDR . com
Ô~H' mandahh. num {('I .• I de "1 ano\. dr I Q(\4 a I Q72, No ono lh.'
l~ll fOI elcltll prerell(l de \ rap,'n~i.t\. ocuJHlndo o C8r~o ,\le
)000'''' d. IY 7 I ddegado do \l DR dr Ar"pno~" "COOHO
.;ãll t Jual. Do '-, DR do Parana e delep do na conH'nção

•

a

not:hlnal f mcmhnl do con,elho de n,,;e,\on8 do Dlrclon n
Re"I',"lIl dn MOR .1 prefeito, e \ereadore\ do pari Ido Politlco
,dl'ntlli ndl' IdC(llo Icnmen!e com o ~ruro aUle n tlco do MOR
Im 196, f I " \r:re.ld r mal\ \lltado do P arnna· em IQ72 rtll
prefello m.11 \"t3d,' na hl tona do mUnlClplO. i1(!orn em I Q7~
C'le(!l'u e deputado e,tadua l, . . cnd" recordl~ t n de vo to miW'I uma
\ t::z. Icnd,' .ah:anç'IIU,) r e rl o d e fiO por c('nto do, \ otO\ dA
C','marcA C\'mn rrefelto de Araponp;a,. \un ohra mlll ... Imror
(ante ftll • ú'n'tru.;J.o d,'1 Centro Cultural rncu Ven"' . . lmo. (llm
hlhhlll l-a que fl\'"I UI 100 mil \olume, (premio (,àndldo Pnrtlna
n) C' T(' tH' Odu\aldo Vianna Filho O Centro Cultural e\t.1

WA LDY R

f

Ciru"'fJúW-dentúta, O
ckpulcui:J e.tadual Waldyr
PuS1Ú!.i foi eleito pelo 1IDB
de 1rapo"!J(U, onde ocupou
o. carso. rk prefeito e de
I.creador, e.te por d/UU veae•.
durada I.·(lnctntraç~w de renda. JogAndo na ml,éna ampla
camada, da Jlopulaç;io.

A pre'cnça dn, mil lt aro, na poliU,. A parur do 19b4 ",I<l a
m;w. r dt' que um pacto entre e le, e n tec nn h urncrnclO (' (l capl
In l mo nopll II ... ta (naclunal e e... tra ngelfu). tm opo\lção o... rdo r
ma, de h;"c c outro, hcneticlo\ que 'criam Ic\ado\ a da,,!:
dependente do IIllJlCnalt,mn econômico Tudo
f(ll J'k"'I\el
tlraça, a tUlela que \e Implantou. Imredlndo que o [lOVO pudl" e
'c (lr~nnllar c defender \cu ... d ireitos ba\lco\. A reprc .... 5n 'e 10'
tlluClOnalllllu c a\ malore\ arbltranedade\ foram coml'uda\ 'cm
que (lo" culpado, fO"l\cm pUOldo ...

""'0

,tuadn na Praça C.ddo Redor
\ rnlrc\ I'ta que concedeu a O I STA DO e a ,e~ulnte
"VOLTA AOS QUARTI'IS"
O I-STADO
Im 1979 devor. amphor" o "ehalo em
() 1ST AOO
Cc< co 8 op'nlão de quo "é horA dm m,l"are, lorno da "",,Ia Ha ,ctore' que a defendem ampla. ifre\tnla e
\o!tarem 3,,, qU3rte,," . 1\\0 ,ena po . . \I\'el e dC\eJ3\el dero" de i!eral f m c,mtraparlld ... nutro, 8 querem parcial. (lU 'cJa.
15 <)nl' ) Com" () deputado 8\aha a J')rescnça do\ mduflfc, na \omentl.: rara (flmelO; polltlco\. l"ito ~. aquele"i que nào en\ol\r
\Ioa polulca hra,llclra mall\ recente'l
\\.\l DYR
~.,(\ n e po sl\C1 como profundamrnte dc\c

Que c atcnham a\ ua~ re pon\abllldadc, con\tlluclonaIO;;.
"'errdll(l, Inclu,,\ c. 4ue e, . . e e o de"'-c)o da ~rande mmoria do".!
propnl' militare'. que mdublt8\elmente \C dC"'~A\laram perante
a ~açã(l . no apoul Irre tnto que deram ao re~lmC' arhltráno que
pcnah/ou mllhõc, de hra"lelr<l\
O golpe de fechadH em 19h4 de'encadeou rerrc"ãll Jama'\
\ I la 'K'I campo c ontlmlcn c J'X'"l1cn. propiciando a mtll{" de"'Jlu

j3\cI

rum \lolêncla,. Outro .. Ainda querem ~omente a rcvl\ào rro(es
\ual, ca,(' J"tlr ca\o. O .. r como e coloca nessa que'lão " Que
tunçiiCl tena a anl\tla agora"

WAl DYR
Coloco me de maneirA cl3ra. A an"tm dc\r
'cr ampla. Irrc\tnta e geral. I:ntendo a anistia como e\quc.·cl
ment" . núo como perdão. mdulto ou praça Quand(l nra,lielro,
lutaram conlra (l r.,tado de exceção. mesmo que o lI\c"cm fello
de arma, na mão. C\ta\'ilm combatendo a \·iolêncl3 Inaudita pra
tleada pela ditadura. regime lIegitlmo que tinha In'erceclld" no

Deitos: só perspectiva não basta

••
O

ul1,mo\ 8no\. Vlv,dos ,ob o

Nn

~cr:,1.

crc,n que lodo, o deputado\ do MDR r"oram uma

pWJltl ta dl' mudança ao elcltor A rtno\'aç5u em termos dt
M DH , It'1 grande O novos temJllh \ão CXIp:1r que n A ~cmbl~la
C\tCJil li í.,\tura da llrandes re~pc.)n ublhdadc.· qu(' tera de:' iI ~u
mlr I m tcrm\l\ de Arena. fUi menor a rcnu\ação co n~o de\tmo
tcr Ilu,,'c'. 'lInda ma" encontrando \t. a pi.lrl Ir dl' man,'tl, no
Palóll:I\' I~u;u,u. um homem que n:io admite:' "Inderrndl'"nct:l - co
que \cm (nm cur o de pu graduação alcançltdo na Unl\l·rSI
d;Idl' de ;Irhllnn. quI:' !tu o governo Gel\('1 í.1(l qual de Kr\lU
I ,I/cnd,' pllhuca em termo pro(tramatlco l" Idc(lI\l~1 n •
rcpudland(' (llll vlrulenclí.l () adc)l ... mo. o carrrln mo e (l fi Inlo
~i mo. tn'lI.k ClOcerO'iI que rmpnrcalha a all\ Lide Jlolltlca.
c.:rCj(l JíI ter dcnHln ... trado. nu cxcrClclO de- m,tndatCl qut" mr
f,'r;tm ,ontiad,' que a . . uhm,,\ân nào fal Jlarte dn meu UI lona
(10

O I \ r A[)O

(h militare, 10m relto.

rc~lld:.moolr.

"aler

til ... •• a rc'pcltu do\ fI\CO\ da abertura Como tl r \Co C~'l' altr
t:\ na, arca . . d(l \I,tcma'! lia Jlll'lo\iblhdadc dl' um ret((lCeS"'"
curhl pra,,' 1
I~AI DYR
(h al<rl3\ nada m,'" ,in dn 4"r a trntill". de
o, mllltare\ continuar a ua tutela .. ohre a !HlCICd:tdc hrrt\lll'lra I
n re\4UIeIO do autorltansmu que praticaram ate a r_acerhíll;,;io
ntl"l ultimo' 15 ano .... mesclado ao medo que 0\ Inllmos d.1 dita
dura têm da 11\ rc d .... cus .. ào. que mo Irafla 01 C'3mmhll que u
Jl(l\O hra"lelf" dc,cJ<I tolhar .

,\\ condlçôc ... C'I(tcrna\ e mterna ... nào 30 fa\ora\CI\" golrc
0\ recente, Cpl oJlm, \l\ld,,... pela f·'r~lnha.
Nlcarai!ua . Irã C outro ... sào ptlr demal(, pcda~(l~lcO ("rehl. tir
memcnte. que (1 rctro,e,;\o não e \ eflticara. o.,C:l tlCledadt ('1\ II
se (lr~aOllar. rapld:tmente . em hldo, (l~ 'eu' selort"\. para c,lOttr

c n rctn'Cc,,,"

li ~lIlp"m(l

que

VI\<

O ESTADO

em e'tado lalenlo
I<"ma .nlmckm

pa ra .ao • a b d<rna
no Rra 1)1
W I DY R
Com nalur.hdad. D.pm d. 64
dor< h ..rnm o
u lida.
A Igun foram Itr mon
O

'-_ Quem nao se lcml)ro
de Delfzm Alio
como menlor do
falso mzlagn
braszleiro ?"

PreCl~Q hai'U'

amstia ampla,
lrre~/ nla
e elflç'6t.·
diretas para
todo'

fim da tt,,\laçaCl e'lctp'lonal \elO uar nmas prnpectl\a'
ela ...e pohtu:a e a soclt"dadr naf.:ulOal Ma' 1'\0 não
!'Ia ta. e flrf.:eS ano qur \e lenha rnlmrntr um re~lmr
aberto r iJem~ratlco. qur dc\r cumrçar por uma anl"llta ampla. ~eral e
IfrC\lnla. r pm clChJte, 11\ rc, e dlfrt8\ para 1000\ ,lI" c:ar~o~ f' \"Ia e a
('plOlào do dc:puladt1 c ladual lhrq Dello . rlrllo pelo MDA . na rei!là(l
dc C:tmpn ~1(lur.(l O parlamenlar cnl('nd~ que a forma pt'la qual
compt'\IO o mIO' 1('00 dll ittneral t IBUC'lfC'do t a clara Inlerf('r('nCla na
tlC'lI;ã" da "'fC'S8 du Senado. f,.,,\)nlrauam " t'PIflItl da anunCiada :lh('r
lura pohllca

lurglco\ de Sào Rernardo do Campo co Dladema.lul/ ' naclo dll t;; tha. o
I ~ula. \ em fa/endn rC'itnçôc, ao MOS . como rartldo pohllco de ('IJ'lC.1\1
pcr'Tlanecxram m8r~lnall7ado
çau. e 8r>t1ando para a nece 'ildade dos trat'lalh.dorc\ se or~amzarem ,
cum
C
lã"
00
dia de hoje rela mão l'O'ada da
numale@enda pwrna Cumo (que o M O R Ile sa arCl.lnuânaa.li" Que
'el
partido dt" "f'1' lção c (S e que não Con e(!:uf cllall,ar os trabalhado
O I S r A DO
\ 1 un p rlamrnlarc arrn la com P<lro
re\ 'l O ~ DA não c tana sofrendo um acenluado de'i,.a'ile ("Orno flart.
do"
nln Portcla. J nrha P o annho. andam dllmdo qut (l fJroc \O
OF
Niio creIo em de(,ga~te\ para u M DO porque o l ula nào 1 d. at>crtura I'<lhuca d<~ode ra do componam nl que I
far parte ainda dm quadro .. do ntlnO partido Achn "allda a ua Idela.
opnsl-.ào no Con re O e na a ~ble.a Com('l
r 1\ ai o
ma ... no momenh1 em quc atra\e \amos o melhor caminho c a melhor
papel da ela \ .. po'lUca n.,..... pc:nodo~ FIa pod
111rma C fl/er Ct'm quc (l trabalhadores c eu' r~pre entante 5(' filiem •
hlllllda. como
em " • no cpl\tx:ho
:to MOR. ptlrquc o M DH nada mais c do que a f~deraçào da opa u,;õc""
~")r
um
c\mlual
rctrocc-s
o"
hra"lllclra c no H'rcm,h com mUita 'i8w.façâo todos (\ trllhalhador
\\\L D YR
O
cnmrOnd,' no (\ quadm. A partir daI 'iera o grandc rarhdo do pmo I
hru"IIIl"lfI1

.ti

I ~ a h11 a \('i!und.1 Hr que Daro Dell'" dl\puloU clCIÇÓ('\ A tlulr"
fPI em 1~7h quando C'moora con~gu,"d{1 a maior \.'laç;lo dcntrCl do
\-ir)R nao chC'gou.. cr prcfC'llu de Campo MtlUrà(, Inl!rC' \,)U 0('
...1DR em 1'0 lO de 1'114, mas empre c tC\t cn,\,I\'ldo com a r<1I1he3.
deMk quando era e tudante \ecundaflo F- economl\la f<'rmado rela
faculdade dc Clenclas I.conõmlca do Parana t a~ncult('l( em Camp«'
\ 1,'urÀo Fm 15 de nmembro con eitulu 1494.' \lllo\
Sua entreH~ta a O I STADO e eMa

TRA"iSIÇAO
Deputadú Darc)' Deito . al~uma C"frente pnlcu
ram Identificar no ,o'erno do general h@:uelredo um pertoo(\ de Wtn"ll
Çã" enlre um rei:lme autontano c um regIme democratlco Oulra'
eorrentc . no enlanto, entendem que c \e &overno nada mal\ reprc'cnta
que a C(1ntlOuldadC' umana, embora com tonalidade dlferent~~. do,
outflK @:U\ernos da Re\olução. em e~pcclal o go\erno GCI\el O r
cumo \ê C' e no\o governo" Que per pcetlva cle traT"
DI-1l0S
O fim do ato de Clceçào ... em dU\lda .I"uma. \elO dar
nll",a per reell\ a a cla c pnhuca. Ma, c neccnano qu~ nao \C fique
arena\ na.,. per peCI1\a' ~ ~uc tenhamos realmente um rC'lme aberto e
democratlco [ pn:cl ,lembrar 4ue ludo 0\ g()\'erno(, ant~noru fala
ram baslClmente fi me\ma COI\I\ e ao chegarmo itO final do go\erno
G~~el. \cmos que praticamente nada mudou. ~al\o 8'(lra com a reH'
,açâo d(l AI 5. t dos hanlmentos, Mu ISSO e pouco para que che'l:Ue
ml" realmente au regime que va dt encontro ao." an\CUl naClonal\ . prr
1:1 a ha\er uma .100'tl.' .ampla c Irre tnta. hem como tlelç(lrs dlrela,
para Itld s (' ;!rlt0
() (STAOO
1 " ~r acredlla que c te ntl\O "oHfno tenha condi
ÇtliC de faTer I kl"
DI I rot,
f peranl;a a ~enle empre tem, ma 110 \crmos a mfln
tât:em do ,"cu mlnlo.,leno. cremn'lque flcra um tanto difícil. Vano." mlOl\
IUl\ \oltaram de e"peru:nCH' mal ucwlda\ , (lulro ,ão reconheCI
men'" oc!opreparado para o car)(o que \ ão ocupar 1 (lO" clc a~rH
"aJo com o ptl to Donde ~e dedul que a c trutura que ((lmandara "
'il;à" nãl) trocou de ohJell\ s. e .sequer dc nome em al@:un caw
PcrmanC'Cera, a meu ,er.
me~mo SI\tema
( O"iTRAIl IÇAO
O l -; T A DO
A rrllrOM!U da emnp<,o"lçãn d(l\ mim leflo o ~C'ne
ral f I@:uctrfdo tr.iJ.re eu pr'lmetendomullo rarl a a~flcultura colocan
d" a com" 5thtr rmont,lno tm eu ,o\crno. ma ao mc\mo lemJl<.l
,olnes nll \.1Inl\terlll dói Agrll;ultura um nomt quc. ao que e SIIM
pau (l entrnde 00 ritmo f l) me mo aContece com um r \Iado chne
na prodlll,:â., a~flcula Como e () Parana Qual ua oplOlão a re pellO"
D I IT O~
, s a Ct1MtraJll;ão f mUito f'lrOpf18 da uh"arqul3 ~ do ao"
tema pOllllCO ~u(' DI nla Por4ue os car@:os à" di InnulIJo rõjra um
~rul'l4.' que e a cnhorou da ...... ,.ao brü lleua Vocr nào \-IU ne 3
nomu,.t)(s olloa de nO\'l) pr.lIl1.::umenle nio r" Na t~fera federal per
maneceu " Slmon\(:~n. () RI\chblrler o (;()Ihcq.. (' \oltou o r Oelfim l·
o t.r Andr('a/óJ (Il' IfI lei l(mhr8n~a por \uas ohra mlrBho!an ll" ('

O I ST A DO

°

fara;'nl~a

"J ,i(l.

IlI:rR

I CloIdo com o ~In' l('flO da Aiflculluru ~1 u qUl"m '1.io l t Irmbr:. de DI!'!
rim 'clu cumo mtnl\lro da f Hrenda. como ",enlor dt) falo mllat-:rc
hra IltlW. cum u r~nJu\l~ dos .. Iaoo!t do trahalhadorr em Hldu.:r!
Irrcal . htncfit.:wnJIl lan ,ornC'nle U IlruPl'''' multlOacumal ('8\ ttfllndc'i
cmpf a" Qu .. 1 ., pccuam~ld que nito (' lembra 00 rrtç" d,) "1\)1 acha
lado durante Ire uno Preço Im orlO I ntendo que um hom~m para
S4: r mini Ir" da A fi ultur. pre 1\1 rc.llmentC' cónhccer uoculturíl

cc.

nos -

"'I

() r Delfim 'e(O. ue mem fia n'Ida boa filHa toda I

Realm<nle. nn

ilrhllrltl (' o Hutontilrl'tmo, o que Vimo ne te P ais fOI a va\sala
~em mais dI: hragada, pratICada pelo!\ ,"condICIOnai do, pode
fll\O\ do dia ou de rI. ntão. " função parlamtntar. Já por I
c,maf.:ulí.lda Jlela re\tnçúe que lhe foram Impo tA , Kr3 100al
mcntc dCl\morah/adil \C não for IOdeptndentc

f,"

Economut.a, envolvÚÜJ
com a polít:ica rk.de o tempo
rk l'.tudanle .ecundário,
Darcy Deito. é um tÜJ. novo.
deputado. e.taduaú tÜJ MDB,
oriuruW de Campo lIourão.

() I-STADO
M a o M O R pode ser con derado um p élrtldC1poh
IIt.:O, na plena .ccrçàn do trrmo" Afi nal tI~ fOI cnado p''lr f rçl de um I
" '" In\IIIUI.:","81. em quaiquer pa rtiCi pação po p ula r Alem d l Oj,\o ,
pMCCC que ,1 MOA nada ma l\ e q ue u ma a lt ern ativ a con,cnlldll plr. a I
Iir m3tl\.1 do procerc: a rcnl ti
.10 ardil
r
maMlfco"taçà«' de \C~mCn l ()\ da oro lçào nlclo nal Como o r \i (I
\t1 [) R ml pnll'c!o'" PllhllCO"
. bC'lura pohuc •. na r •• hdade. nÃo dopcnde ck "mpnn&m<TII"
CreIO pcrfellamente que o M0 8 c um partldl' polltlcO ,
D EITOS
o agre "daela
pol,ll a E'a....,..c nqu I.da
m~mll. f\(lrque tem um pro@raml que nada mllS e do que aqUilo que o ,
a mrdlda quo
\ cr Ii~.r a pr~ ão 'lrJ nl/ d. d ampl
1"0\0 e"pera \er rc!otabelecldo no P81"i_ o \ erdadftrO re,lmc demOC'ra
re da 'lC,rdado bra " f i
IIC(I I \(l \cr o \eu programa c \Cr q ue ne le é' tio In'iendo", o ohJeh\ o
de toda a Naçào.

r.1

,\Iguem que or.eJa !..en I\el a todo\ 0\ problema'i do 'ictor pnmano Pre"
CI"a conhecer tl ..1h':flfil.:h, e n Irabalho do lurad,'r. quando laHa a
terra. quandtl planta a 'emente. quando coloca adubo . quando CUida de
"lua plantação. quando corre U\ fI\CO." de 01. chuva e peada\. quando
,('Ihc e fica a mercC dc pre~tl') Imr<)\Hh pelos podero\o'li lErUpO'i mult i
naCUlna ..... que dominam n mercado a(tflcola bra'lillelro. Precl\a 'lier um
mlOl\lrn da Agncultura que lenha um r,plrllo es enclalmente naclona
h\ta e Imponha uma J'll,hIICa que ... a de enconlro ao real Inlere\\e, do
homem d" Campl)
I\jo me~mn OI\el da IOdlcação feua na C'\fera fedcral. \eJo a e,colha
1.1(1 \( Remhllld StcphiInC'. para a Secrrtana da A(tflcultura do r tado
que c re\I","'3\(1 p(lr 2~ por cento da produção a(tru:ola hrasllc"R A
e"cmplo de- Delfim Ncto ele nào de\e Icr I enslblhdade neCe\'iIÜla para
Cllecutar uma pt1hllca que ... a de encontro IO'i produ((lrts rura ....
l CO"iOMIA I AR~R T RA
O I S1 A DO
'\j11 dia da dl\ ulga~ão ofiCiai do, nome, do mlOl,le
rlll do p:enc:rill I I~uclredo. n gcneral (inlber) do Couto e SII\8. 'alu ,('
com r,sa fra .. e . quan.jo prcl<:urado 1"('/0\ repone"rt' "(1 Ideal para a
ahertura, p«lhllCR e uma Ituflçãn de htHnn na economia" ~ ar~umtntou
4ue n lIeneral Gasel (1 nào Icvou mal .\ anle n (,eu pro,rama de ··dl'i
tCOlhO " pctrque enfrenlou. logo de InlI:IO • CfI\C do petrolt"(l Qur 0PI
nlã(", r tem a c c re\pcIW~ Ate que ponlo 8 economia pode \er\l r de
entra\(' a ahcrtura pollttca e Vice "'cr\a"
1)1 II OS
Olha. I () tudo e prcle1l:tu. mal' um prelC\1O d" rup«'
dl'mlnante Porquc demucracla nunca ele\( c,,"dICl(lMada a,l bclm
deo.,cmpcnho da econl,mlB de Pai nenhum DemocraCia nada mal t d(,
que " 1"0\0 n,l rndl·r. nomeando \eu\ le,lIlmOo" repr('\enlante, com
c1elç(~ 11\ ru e dlrela
I a\\lm que ,t re\ol\e qualqucr Jlr('lhlema \{'
CIO el:onomlco
C{1m melhor dl\ lnbUlçào de rendl1\~ com JU\IO'
(l(h a(l Irahalhad,'re. que atraves de Indlcatm IIHes façam a' ne ~o
claçõc, f rel\lndlCal;tX ao ratrõe f \1 e a drmocracla qu~ a Naçà<l
quer nãtl a mell sHla que Icmos ai

l

o

"",1"

eSTADO
() ulllmos dll\ vem ttanhRndo cor r o ft prOJl(.'\IR
de cnaçào de um pa rtid o do\ Ir aba lhadore\ O propno lidcr do(, mt"l a

MI LITA RES

o r ST A DO <.. (lmo o r Inlerpreta O papc'1 do\ mllltarts no pro
ce (} pOhll":ll bra'llelro·'
D I-I TOS
A, ' -llrça, Armada\ do 8 rao;.II fmpre cumprtram oom
(\ ,eu papc:1 10 tltucmnal l u dl'i c. \cja bem. torça(, Arm:tda , n"'C'
OI ,C' @:fUJl(.'\ oentro da !-orça, ArmaJaor. .\credlto qu('. sefldo re" t8~
1c:cld". ne!ola '\íaç:io. o \erdadelrtl rc(ume dcmocratlco. Cllm o fim de
touo (l ato de e,ceção. com an"tla c t!e,çõ dlrrta, as t orÇ3
Armada cumpmào com 'cu parei de ~c,furança da\ tnstltulç(';e , dei
1I:ando a polltlca para (l\ ~lhllC(l\
O 1ST ,\

no

o

parlamenlar tc\C cu papc'1 f sua runçio n pro
dlj,torcldo, "I) ultimo, ano tornou ~~ uml figura ra'
Irada. Rcu.dda e. multa'" \CrC'. ubml SI lO donos do pode"r Ai! n,
quando 'c fala em a\'lc'rtura. que pilrel t" reor.Cf\ ad ) 10 parl.lmenlar no
\CU ponlo dl' \1 la" I ao Podcr l C'1J1 lall\o" A te:' quC' pl)ntolera C'llndl
ÇÔl' dl' a\~el/.urar !r.ua IOdertndent.:la e or.ua autonomIa 't
Dl I TOS
O papel do parlamentar c muno Imrlln.ntt" de~e qu('
CJa num regime lotalmente n.htrto, onde o le I /111\0 e \ erçl 'uu run
I;t~'i. comfl f'i~er Butonomo e Ind('pc'ndcll te ('rflo que e tl\trmll fi
e"perada democracia nc,lc Pai. Ihl, dt"putadll\ C' tflRdore esta rc er
\ adu.a !trande ml ,:tu de condu/lr. alraHS d o Pode r l C'~I(,htl\O. (l PaI "
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