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José Carlos Tórtima ficou frente a frente de Valter da Costa Jacarandá, seu torturador no DOI-CODI, em audiência pública realizada pela CEV-Rio

M
ário Alves de Sousa Viei-

ra saiu de casa, no bair-

ro da Abolição, na noite 

de 16 de janeiro de 1970, 

para se encontrar com um companhei-

ro do Partido Comunista Brasileiro Re-

volucionário (PCBR). Foi sequestrado 

por agentes do Estado que o levaram 

para o DOI-CODI. Morreu na madru-

gada do dia seguinte, após oito horas 

de tortura, em decorrência de uma he-

morragia interna causada pela perfu-

ração do intestino provocada pela in-

trodução de um cassetete de madeira 

com estrias de aço em seu ânus.

Investigação do Ministério Público Fe-

deral do Rio de Janeiro (MPF) denun-

ciou, em 2013, pelos crimes de seques-

tro e tortura, o tenente Luiz Mário Valle 

Correia Lima; o inspetor Luiz Timótheo 

de Lima (já falecido); o capitão Rober-

to Augusto de Mattos Duque Estrada; o 

tenente Dulene Aleixo Garcez dos Reis 

e o major Valter da Costa Jacarandá. 

Essa denúncia subsidiou uma audiên-

cia da Comissão da Verdade do Rio, na 

Assembleia Legislativa, em 14 de agosto 

de 2013, quando quatro militares foram 

convocados. Apenas o coronel refor-

mado do Corpo de Bombeiros, Valter 

da Costa Jacarandá, esteve presente.

Sentado na primeira fila, Jacarandá ou-

viu a indagação do advogado José Car-

los Tórtima, que esteve preso no DOI-

-CODI: “Major Jacarandá, nunca é tarde 

para o senhor se reconciliar com a so-

ciedade e rejeitar o seu passado. Faço-

-lhe um pedido: diga onde estão os res-

tos mortais do Mário Alves. Tem uma 

filha [apontando para Lucia Viera, filha 

única de Mário Alves] querendo saber”. 

(Continua na página 2)

A fAce do cArrAsco
Regime Militar escalou seus homens para os serviços chaves nos interrogatórios

“
Nunca é tarde 
para o senhor se 
reconciliar com 

a sociedade e rejeitar 
o seu passado”, José 
Carlos Tórtima
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ExPEDiEnTE

ESTRuTuRA DO GOVERnO

Em 10 de dezembro de 2015, após dois anos 

e oito meses dedicados à investigação das 

violações de Direitos Humanos ocorridas na 

ditadura militar, a Comissão da Verdade do 

Rio entregou seu Relatório Final ao Governo 

do Estado e à sociedade civil. Em consonân-

cia com sua atuação democrática e participa-

tiva, a CEV-Rio apresentou um relatório que 

pudesse ser amplamente lido e difundido e 

transformado em um instrumento de fortale-

cimento das lutas por memória, verdade, jus-

tiça e reparação dos crimes cometidos pelo 

Estado durante a ditadura. Para dar continui-

dade aos trabalhos da CEV-Rio, foi criada, no 

âmbito da Secretaria de Estado de Assistên-

cia Social e Direitos Humanos, uma Coorde-

nadoria por Memória e Verdade. Agora, esta 

Coordenadoria lança Verdades Reveladas, 

jornal que será distribuído gratuitamente 

com o Diário Oficial. Neste quarto número, o 

Verdades Reveladas aborda a fase do terror 

e mostra os agentes que foram convocados 

para prestar esclarecimentos sobre a morte 

de Mário Alves. Traz ainda dois casos emble-

máticos da atuação da repressão: o atentado 

à bomba da OAB e a Chacina de Quitino. Com 

a publicação, esperamos que o trabalho da 

CEV-Rio alcance mais pessoas, a fim de forta-

lecer a democracia e garantir a não-repetição 

da violência de Estado. 

Boa leitura!

AVISO: O quinto e último número do 

Verdades Reveladas sairá em 06/05.

Apresentação 

A cúpula dos assassinos

Reunião do Conselho de Segurança Nacional em março de 1969, mesmo ano da criação dos DOI-CODI

Ata da reunião da Comunidade de Informações em 

que a cúpula do regime discutia as próximas ações 

Órgãos de segurança se encontravam semanalmente para planejar ações contra adversários do regime

N
o dia 06 de abril de 1971, 14 

comandantes de distintas 

unidades militares dos órgãos 

da repressão se reuniram. Es-

tavam presentes representantes da Polí-

cia Militar, do Departamento de Ordem 

Política e Social da Guanabara (DOPS/

GB), da Polícia do Exército, da Academia 

Militar das Agulhas Negras (AMAN), en-

tre outros. Presidindo a sessão, o então 

chefe do Centro de Informações do Exér-

cito, coronel Adyr Fiúza: “Abro a reunião 

cumprimentando a Comunidade de Infor-

mações pelos êxitos alcançados na sema-

na em curso”, disse Fiúza aos colegas. Ele 

falava da chacina ocorrida na semana an-

terior em Quintino, Zona Norte do Rio de 

Janeiro, levada a cabo por agentes do Es-

tado. Comemorava, junto aos presentes, 

o assassinato de quatro pessoas.

Essas reuniões eram semanais, e ocor-

riam no palácio Duque de Caxias, no 

centro da cidade, desde o ano de 1970. 

Nos encontros era discutido cada passo 

dado pela ditadura, revelando a arbitra-

riedade do regime. Ao falar do advoga-

do Evaristo de Morais, um dos presen-

tes afirmou que “caso fique positivada a 

necessidade de prendê-lo, o DOPS agirá 

com toda a cautela e habilidade”. Ou 

seja, não eram as leis que regiam a ação 

dos órgãos de segurança, mas a vontade 

da ditadura de calar a oposição. 

Essa Comunidade de Informações se 

formou como resultado da evolução dos 

órgãos de repressão. Em 1964, no mo-

mento do golpe, eram os DOPS estaduais 

que cumpriam o papel de polícia política. 

Contudo, devido à resistência contra a di-

tadura, o regime decidiu criar novas ins-

tituições. Em São Paulo, em 1969, foi for-

mada a Operação Bandeirantes (OBAN), 

financiada por grandes empresários. Era 

um grupo seleto, composto pelos agentes 

mais violentos e dispostos a usar quais-

quer meios para calar os que não aceita-

vam o arbítrio. Após sequestrar, torturar 

e matar centenas de pessoas, a OBAN foi 

considerada uma experiência bem suce-

dida, sendo copiada por outros estados. 

Ao longo dos anos de 1969 e 1970, foram 

criados os Destacamentos de Operação 

de Informações dos Centros de Opera-

ções de Defesa Interna (DOI-CODI). Os 

DOI-CODI encarnavam de forma mais 

intensa a ideologia da ditadura, segundo 

a qual, meios como a tortura, a execu-

ção sumária e o desaparecimento força-

do poderiam ser válidos se estivessem a 

serviço dos ocupantes do poder. Muito 

diferentemente da ideia de que as vio-

lações de direitos humanos eram feitas 

nos porões, como excessos de alguns 

agentes. Sabe-se hoje que a violência era 

autorizada e ordenada pela cúpula polí-

tica e militar do regime.•

Militância de Mário Alves
Nascido em 14 de fevereiro de 1923, em Santo Sé, 

na Bahia, Mário Alves começou a sua militância aos 

16 anos quando fundou a União dos Estudantes da 

Bahia, ainda no período do Estado Novo. Em 1945 

ingressou no Partido Comunista Brasileiro (PCB), 

na Bahia, e, nos anos seguintes, atuou no Rio de 

Janeiro, São Paulo e Minas Gerais. Em 1957 foi 

eleito para o Comitê Central.

Nos anos 60 dirigiu as principais publicações 

da imprensa partidária, como “Voz Operária”, 

“Tribuna Popular”, “Novos Rumos” e “Momen-

to”. Foi preso em julho de 1964, no Rio de Ja-

neiro, e libertado um ano depois, com a concessão de 

um habeas corpus. Em 1966, em ato do presidente Castelo Branco, teve os seus 

direitos políticos cassados por dez anos e passou a atuar na clandestinidade. 

Em 1968 rompeu com o PCB e optou pela luta armada. Ao lado de Apolônio de 

Carvalho, Jacob Gorender e outros membros dissidentes fundou o Partido Co-

munista Brasileiro Revolucionário.•

Ao ser questionado, major Jacarandá negou que tenha participado de qualquer epi-

sódio envolvendo tortura, mas admitiu que “no calor do interrogatório, excessos 

foram cometidos”. Posteriormente, reconheceu que “excessos” eram as torturas 

de presos políticos: “todas as práticas que foram aqui mencionadas”, o que incluía 

choque elétrico, pau-de-arara e afogamento. Ele disse não ter qualquer informação 

sobre o desaparecimento e morte de Mário Alves. 

Os três oficias militares faltosos foram convocados novamente e, no dia 2 de ou-

tubro de 2013, apresentaram-se, na sede da CEV-Rio, os tenentes coronéis Dule-

ne Aleixo Garcez e Luiz Mário Correia Lima. Questionado se estava presente à 

sessão de tortura que terminou com a morte de Mário Alves, Correia Lima disse 

que não teria “nada a declarar”. Perguntado se sabia para onde o corpo havia 

sido levado, respondeu que não podia esclarecer, porque desconhecia esse fato. 

Repetiu o “nada a declarar” mais de vinte vezes, alegando que já tinha prestado 

esclarecimentos anteriormente.

A seguir, Dulene Aleixo Garcez, em pouco mais de meia hora, repetiu 29 vezes o 

nada a declarar. Apontado como um dos torturadores que teve papel destacado no 

interrogatório, tortura e desaparecimento de Mário Alves, permaneceu cabisbaixo 

e em silêncio. Nem mesmo quando foram lidos trechos dos depoimentos de ex-

-presos políticos, que o classificavam de “aloprado, nervoso e brutal” nas sessões 

de tortura, ele se alterou. Pela segunda vez, o coronel reformado Roberto Augusto 

Duque Estrada faltou à convocação.•

Agentes dizem não ter informações sobre paradeiro de Mário Alves 

Nada a declarar

Tenentes Garcez  (esquerda) e Correia Lima convocados para prestar esclarecimentos sobre a morte de Mário Alves
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No fundo do inferno

O centro do terror de estado

O quartel da Polícia do Exército, mantido 

fechado a qualquer inspeção da sociedade 

civil, mesmo após o fim da ditadura, teve 

seus portões abertos somente em 2013, 

após longas negociações com o Ministério 

da Defesa e o Comando do Exército. Em di-

ferentes momentos de sua vida, o jornalis-

ta Álvaro Caldas esteve em cinco ocasiões 

no DOi-CODi:

Nas duas primeiras vezes entrei na 

condição de prisioneiro, e em ou-

tras três em missão oficial, como 

membro da Comissão da Verdade do 

Rio, para fazer um reconhecimento 

de suas instalações. Em minha pri-

meira prisão, em fevereiro de 1970, 

cheguei algemado, no banco de trás 

de um carro Aero Willis. Na segun-

da, três anos depois, entrei de capuz, estendido no piso traseiro de um Corcel, 

depois de sequestrado em casa. Em ambas, fui conduzido por meus capto-

res por um portão lateral, entrada exclusiva para as dependências do DOI-

-CODI. Decorridos 43 anos, voltei em agosto e setembro de 2013, cumprindo 

diligências da CEV-Rio. Nestas duas vezes, entrei pelo portão principal. (...) 

Na condição de única testemunha presente, assumi o papel de guia à frente do 

grupo. Ao avistar o sobrado de dois andares do PIC, digo com convicção que 

lá funcionou o DOI-CODI. O prédio por fora não mudara. Pintado de verde, 

com a inscrição Pelotão de Investigações Criminais. Um oficial apontou outro 

prédio ao lado. Na verdade, foram os dois, um para interrogatórios e o outro 

como Central de Inteligência. Constato que, no interior do PIC, a estrutura 

é a mesma. As duas salas de comando na entrada e o longo corredor onde se 

situam as celas. Chão de cerâmica pintado de verde, salas de paredes brancas. 

Lembro que deixei com o cabo Gil meu relógio, a carteira e o cinto. Recordo a 

nudez e as formas de tortura, em meio ao espanto e curiosidade dos presentes. 

São quatro salas de cada lado, todas com uma placa indicando sua destinação 

atual, com militares em sua rotina de trabalho.

“
Lembro que deixei com o cabo Gil meu 
relógio, a carteira e o cinto. Recordo a 
nudez e as formas de tortura”, Álvaro 

Caldas

Antes, pessoas feridas, amedrontadas, gritos de pavor vindos de dentro, re-

trato de uma condição humana miserável. No final do corredor, estava a cela 

que era equipada com pau de arara e outros instrumentos de tortura, a sala 

roxa. Constato que as cinco celinhas individuais, as solitárias, que fechavam 

o corredor, foram derrubadas, transformadas em espaços de serviço interno. 

(...) O celão, chamado “Maracanã”, para onde os presos eram levados depois de 

sessões de tortura no térreo, não está mais lá. Foi dividido. Uma parte virou 

um amplo alojamento, com camas e beliches forrados com lençóis brancos. Em 

passos lentos, conduzo o grupo ao final do corredor. De um lado, o alojamento 

para soldados com camas e de outro as celas menores. Detenho-me diante da 

antiga cela em que o jornalista Mário Alves, dirigente do PCBR, foi torturado, 

empalado e morto. Dali, sumiram com seu corpo. É o momento de descida 

ao fundo do inferno. Com a boca seca e falta de ar, peço um copo d’água. Os 

oficiais permaneceram em silêncio. Antes de sair, torno a percorrer sozinho o 

corredor térreo. Paro diante da antiga sala roxa. Sinto repugnância”.

Q
uartel do 1º Batalhão de Polícia 

do Exército, bairro da Tijuca. uma 

viatura descaracterizada adentra o 

local por uma porta lateral localiza-

da na Avenida Maracanã. Dentro dela, um pre-

so com a cabeça coberta por um capuz. Sem 

passar pelo pátio do quartel, o detido é levado 

para a sala de triagem, local em que é alvo das 

primeiras violências. Em seguida, ainda de 

capuz, é encaminhado para o interrogatório, 

onde é brutalmente torturado, a fim de entre-

gar nomes, endereços e pontos de encontro de 

outros militantes.

Esta era a rotina no Destacamento de Opera-

ções de informações do Centro de Operações 

de Defesa interna (DOi-CODi), criado no fim 

da década de 1960 para centralizar a repres-

são da ditadura. no início de suas atividades, 

segundo o soldado Marco Aurélio Magalhães, 

lotado no batalhão, as sevícias eram  baseadas 

em “muito pescoção, muito tapa, muito soco, 

muito chute, vez ou outra choque elétrico nos 

dedos e órgãos genitais”.

Entre 1969 e 1972, o quartel recebeu uma série 

de obras, a fim de adequá-lo às necessidades do 

novo órgão. Paredes foram derrubadas e novas 

celas construídas para receber o crescente nú-

mero de prisioneiros. As salas foram adaptadas 

para receber novos aparelhos e instrumentos 

de tortura. As técnicas eram importadas de ou-

tros países e tinham como objetivo não deixar 

tantas marcas nos corpos dos prisioneiros.

Como relatou newton Leão Duarte ao Ministé-

rio Público Federal, “Em 1973 o prédio tinha 

sido mudado. Antes, o pau-de-arara era im-

provisado entre arquivos, mas depois era tudo 

preparado, parecia um consultório médico ou 

dentista. O torturado era torturado de capuz, e 

isso era bem pior porque não se sabia quando 

iria levar um soco ou choque”.

“
O preso era 
torturado de 
capuz, e isso era 

bem pior porque não se 
sabia quando iria levar 
um soco ou choque”.
Testemunhos de ex-presos políticos dão conta 

da diversidade dos métodos de tortura apli-

cados durante os interrogatórios, como cho-

ques elétricos aplicados por meio de diferen-

tes aparelhos, “cadeira-de-dragão” (cadeira 

na qual o preso permanecia amarrado com 

correias e placas de espuma enquanto seus 

dedos dos pés e das mãos ficavam amarrados 

a fios fios elétricos que produziam choques), 

empalamento (introdução de um cassetete 

com pregos no ânus do preso), afogamento, 

uso de animais (como baratas, ratos, jacarés 

e cobras) e a utilização de celas capazes de 

causar enorme desconforto sensorial (com 

excesso de frio, barulho e luminosidade).

Era comum a participação de médicos nos 

interrogatórios do DOi-CODi. Eles supervi-

sionavam a tortura para determinar se o pre-

so poderia seguir sendo seviciado ou se seria 

preciso diminuir o grau de violência para evi-

tar sua morte. Quando a tortura era tanta que 

o preso não respondia aos cuidados médicos 

prestados nas dependências do próprio DOi-

-CODi, eles eram então enviados ao Hospital 

Central do Exército. Luiz Roberto Tenório 

estava preso no DOi-CODi em 1972, quando 

um colega seu da faculdade de medicina foi 

chamado para atendê-lo. Segundo Tenório, 

“ele simplesmente chamou o torturador e fa-

lou pro torturador que eu ainda poderia dar 

informações e que não era um caso grave, que 

podia continuar no interrogatório.”

um dos casos mais emblemáticos de desapa-

recimento forçado no DOi-CODi é o do ex-

-deputado Rubens Beyrodt Paiva. Parlamentar 

combativo, que presidiu a CPi do iBAD – gru-

po que financiou parlamentares golpistas com 

dólares norte-americanos – Paiva foi cassado 

Ex-preso político, Álvaro Caldas lembra as passagens pelo DOi-CODi

DOi-CODi, na Rua Barão de Mesquita, foi espaço de tortura e morte, onde foram assassinadas mais de 50 pessoas

oito dias após a instalação da ditadura.

Em janeiro de 1971, foi sequestrado em casa 

por militares do Centro de informações da Ae-

ronáutica (CiSA), levado para o 3º Comando 

Aéreo e, posteriormente, para o DOi-CODi. Lá, 

foi torturado até a morte. Morreu com o fígado 

estraçalhado e hemorragia interna. Os agentes 

envolvidos em sua morte desapareceram com 

seu corpo, cujo paradeiro é até hoje desconhe-

cido pela família.

Durante 43 anos, o Exército sustentou a fal-

sa versão de que Rubens Paiva teria sido se-

questrado por militantes de esquerda durante 

uma diligência, quando se encontrava em um 

Volkswagen do DOi com o então capitão Ray-

mundo Ronaldo Campos”.

A Comissão da Verdade do Rio falou com Ray-

mundo Ronaldo Campos em 18 de novembro 

de 2013. na ocasião, o agente confessou, pela 

primeira vez, que na passagem da noite do dia 

21 para o dia 22 de janeiro de 1971, o major 

Francisco Demiurgo Santos Cardoso, então 

chefe do setor de operações de plantão, cha-

mou-o e disse: “você vai pegar o carro, levar em 

um ponto bem distante daqui, vai tocar fogo 

no carro para dizer que [o carro] foi intercep-

tado por terroristas”. Campos perguntou ao 

superior o porquê da operação e ouviu como 

resposta que era “para justificar o desapareci-

mento de um prisioneiro”. Era a montagem da 

farsa para encobrir a morte de Rubens Paiva.•

Rosto de Álvaro marcado pela tortura/abril de 73

O desaparecimento do deputado Rubens Paiva, 

em 1971, é simbólico do terror de Estado
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Principal centro de prisão ilegal do estado do Rio, o DOI-CODI funcionou entre 1970 e 1979 no 1º Batalhão de Polícia do Exército, na Tijuca   
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A 
versão oficial, relatada no 

Livro de Ocorrências do 

DOPS, era a de que agen-

tes da área de Segurança 

Nacional foram recebidos à bala ao 

penetrar no aparelho que funcionava 

na casa 72 da vila 8.985, na Avenida Su-

burbana, em Quintino e revidaram em 

legítima defesa. O episódio, que ficou 

marcado como “Chacina de Quintino”, 

ocorreu em 29 de março de 1972, foi 

recontado 41 anos depois. Investiga-

ção realizada pela Comissão da Ver-

dade do Rio, no entanto, comprovou 

que as mortes dos três integrantes da 

VAR-Palmares – Antônio Marcos Pinto 

de Oliveira, Lígia Maria Salgado Nó-

brega e Maria Regina Lobo Leite de 

Figueiredo – foram resultados de exe-

cução e não de troca de tiros. A ação 

foi comandada pelo Destacamento de 

Operações de Informações do Centro 

de Operações de Defesa Interna (DOI-

-CODI) com o apoio do Departamento 

de Ordem Política e Social da Guana-

bara (DOPS) e da Polícia Militar.

“Conseguimos desmontar os argumen-

tos utilizados pelo regime militar para 

justificar aquelas mortes. Nós temos 

aqui um caso, como tivemos outros, de 

execução. Uma lógica que se repete, 

nos dias de hoje, nos autos de resistên-

cia”, comentou João Ricardo Dornel-

les, ex-membro da CEV-Rio que foi o 

responsável pela investigação.

Uma das provas mais contundentes 

foi a entrevista com o médico-legista 

Valdecir Tagliare. Ele revelou que os 

corpos apresentavam esmagamento 

total das mãos e parte dos braços o 

que comprovaria os golpes causados 

por “armamento pesado”.

Ele contou ainda que o laudo enviado 

para a direção, como era o procedimen-

to, foi adulterado. “Só tive acesso ao 

microfilme anos mais tarde”. A partir da 

análise de um conjunto de documentos 

comprovou-se que não foram encontra-

dos vestígios de pólvora nas mãos das 

vítimas. Assim, o núcleo de perícia da 

Comissão Nacional da Verdade pôde 

constatar a impossibilidade de ter havi-

do troca de tiros e afirmar que se tratou 

de uma execução dos militantes.

Depoimentos de vizinhos que presen-

ciaram a ação também desmentem a 

versão oficial. Segundo eles, as forças 

de segurança chegaram à vila ainda 

durante a tarde do dia 29 e ficaram es-

condidos em frente à casa, no que antes 

era um terreno baldio. Embora não seja 

possível precisar a hora, eles afirmam 

que quando já estava escuro, entre 20h 

e 22h, foram surpreendidos com bati-

das nas portas e ordens severas para 

que não saíssem. Então, rajadas de me-

tralhadoras partiram da rua na direção 

da casa de número 8.985.

No dia 06 de abril de 1972, semana se-

guinte à Chacina, em uma reunião rea-

lizada na sede do I Exército, o coronel 

Adyr Fiúza de Castro cumprimentou a 

equipe que participou da operação e co-

memorou com os presentes, integran-

tes da Comunidade de Informações, “os 

êxitos alcançados na semana em cur-

so”. Tratava-se da morte dos militantes 

na casa de Quintino.•

A históriA recontAdA 41 Anos depois
Episódio conhecido por ‘Chacina de Quintino’ vitimou três militantes da VAR-Palmares em 1972

atentado ao Riocentro, afirmou que em 

uma delas aparecia Magno Cantarino 

Motta, sargento que serviu na mesma 

unidade em que ele e Guilherme Perei-

ra do Rosário serviram. Valdemar ainda 

confirmou que Guarany fora o autor da 

entrega da bomba. Claudio Guerra, ex-

-delegado do DOPS/ES, afirmou que a or-

dem para o atentado partira de Freddie 

Perdigão, sendo Guarany o responsável 

pela entrega e Guilherme do Rosário o 

encarregado de sua fabricação. “Posso 

ainda afirmar, que o mesmo grupo foi 

responsável pelo artefato que foi coloca-

do no gabinete de um vereador e outra 

na Tribuna da Imprensa. A motivação, o 

combate intensivo que a OAB fazia para 

que fossem apontados os responsáveis 

pelos desaparecimentos e torturas”.•

Sala de Lyda Monteiro, secretária do Conselho Federal da OAB, após a explosão da bomba, em 1980

Luiz Felipe Monteiro, filho único de D. Lyda    
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Atentados foram uma prática da repressão, insatisfeita com a Lei da Anistia, para provocar pânico

Bombas como resposta 
à abertura política

S
etores militares associados a civis 

insatisfeitos com o processo de 

abertura política se mobilizaram 

com o objetivo de gerar insegu-

rança na população. Após a edição da Lei 

de Anistia, em 1979, houve um aumento 

no número de atentados no país. Nos anos 

1980 e 1981, segundo levantamento do Mi-

nistério Público Federal, ocorreram mais 

de 40 ataques à bomba pelo Brasil. Um dos 

casos mais emblemáticos foi a carta-bom-

ba, endereçada a Eduardo Seabra Fagun-

des, então presidente da Ordem dos Advo-

gados do Brasil, que vitimou a secretária 

Lyda Monteiro da Silva, em 27 de agosto 

de 1980. Depois de dois anos de buscas 

que levassem à identificação dos autores, 

a Comissão da Verdade do Rio comprovou 

que o atentado foi obra de um grupo de ofi-

ciais do Centro de Informação do Exército 

(CIE). A partir dos depoimentos coletados 

foi possível afirmar: o sargento Magno 

Cantarino Motta, paraquedista do Exérci-

to, foi quem entregou a carta. A ação foi 

comandada pelo coronel Freddie Perdi-

gão Pereira e o artefato foi confeccionado 

pelo sargento Guilherme Pereira do Rosá-

rio, morto no atentado do Riocentro.

“Na maior parte destes 35 anos, sofri mais 

do que a perda da minha mãe pela ação 

terrorista. Pois também sofri muito pelo 

descaso do Estado Brasileiro – tanto no 

início por terem feito de tudo para impe-

dir a apuração, quanto posteriormente 

por terem fechado os olhos para a impu-

nidade. Mas estava convicto de que nin-

guém poderia me tirar o direito de saber 

quem matou a minha mãe. Agora que a 

verdade está devidamente contada e a 

história restabelecida, confesso a vocês 

que tirei o maior peso que jamais imagi-

nei que conseguisse carregar”, comentou 

Luiz Felipe Monteiro, filho de D. Lyda.

Para executar a ação, Magno, que adotou o 

codinome “Guarany”, subiu pelo elevador 

até o 4º andar do prédio da OAB, no Centro 

do Rio. Segundo uma testemunha ocular, o 

sargento estava vestido “como os muitos 

rapazes que trabalhavam pelos escritórios 

da região”, tinha os cabelos encaracolados 

abaixo das orelhas e aparentava pouco 

mais de trinta anos. De estatura média, fala-

va pausado e agiu com cordialidade com as 

pessoas que encontrou em seu trajeto.

Paraquedista da turma de 64, Valdemar 

Martins, ao examinar algumas fotos do 
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verdades reveladas8

Ao denunciar acidente com bonde, presidente de associação de moradores de Santa Teresa é preso

2 mortos, 
49 feridos e 2 presos

N
o dia 28 de abril de 1981, um 

acidente com os bondes do 

tradicional bairro de Santa 

Teresa deixou dois mortos 

e 49 feridos. Rapidamente, a Associa-

ção de Amigos e Moradores de Santa 

Teresa (AMAST) se reuniu para apoiar 

as vítimas e questionar o poder públi-

co. O então presidente da associação, 

Sergio Schlesinger, saiu do trabalho e 

foi direto para o local da tragédia. Lá, 

denunciou o descaso da Companhia de 

Transportes Coletivos (CTC), empresa 

responsável pela manutenção dos bon-

dinhos presidida por um coronel. “Era 

um cabide de empregos”, lembra Ser-

gio, apontando que a manutenção dos 

veículos não era realizada e que os aci-

dentes eram constantes.

“
Conseguimos 
algumas 
indenizações 

para as vítimas, mas 
não a condenação 
da CTC”, Sergio 
Schlesinger

A ditadura, pouco preocupada em ga-

rantir serviços públicos de qualidade, 

mas muito competente em perseguir 

e reprimir os cidadãos, não aceitou as 

críticas da associação e Sergio foi de-

tido. Foi para a 7ª DP e posteriormente 

para Delegacia de Polícia Política e So-

cial, órgão que sucedeu o DOPS. “Re-

tiveram nossos documentos e a gente 

ficou aguardando, mas logo chegaram 

os advogados”. 

Mesmo sem ter tido tempo de interrogá-

-lo, a polícia política continuou perse-

guindo Sergio. Esse monitoramento é 

comprovado por documentos localiza-

dos pela Comissão da Verdade do Rio, 

que mostram como a espionagem do re-

gime era profunda. Sergio não tinha co-

nhecimento do grau de detalhamento da 

perseguição: “fiquei sabendo com essa 

documentação”, diz ele.

A AMAST se mobilizou para cobrar os 

responsáveis. “Conseguimos algumas 

indenizações para as vítimas, mas não 

a condenação da CTC”, diz Sergio. No 

entanto, a ação da associação era a 

marca de um novo Brasil, que surgia 

aos poucos. Progressivamente a par-

tir de demandas locais, associações de 

moradores e coletivos de bairros ques-

tionavam o autoritarismo e promoviam 

uma onda democratizante que atingiu 

as bases do regime. “As pessoas se reu-

niam e passavam a exigir as coisas”, 

afirma Sergio, mostrando como essa 

movimentação, “espontânea e repre-

sentativa” contribuiu para “ajudar a 

questionar a ditadura aos poucos”.•

Nos trilhos da democracia: para o ex-presidente da associação de moradores de Santa Teresa, coletivos de bairro foram fundamentais para questionar ditadura

Documentos comprovam espionagem contra 

associação que denunciou corrupção e descaso
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