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BOMBAS  (Fabricação e Fxplosão) de P-1524 

P-1524 - rec.jornal Gid.Santos de 30-8-80 
P-1524 - rec.jornal A Tribuna de 31-3-SO 
P-1524 - recs.jornais A Tribuna e Cid.Santos de 1,2,3/9/601 
P-1524 - TtelatoVio de 14-10-80 
^.1324 - B.0.  s/nfi,  de 18.2.81 do 22 Dp, 

P.1524 - Rec.jor.A Tribuna de 1$  02.05.81 
P.1524 - fíec.jor.Cid.S-     c  .5.81. 
P.1524 - Telex 657, de 14.5.81 da Delpol PGM. 
J^1524 - Informe 265/2-123 de 15-5-81-CFA/I-6 
P.1524 - Telex 2491, de 1.6.01 -Comunica-oes. 
P.1524 - Rec.jor.Cid.Santos de 2.6.81. 
B-1524 - Informe 299/2-123 de 1-6-81-CPA/I-6 
P. 1524 - Relatório do DOPS/SANTOS, de 05/3/82 
B-1524 - Relatório de 11-3-02 
P-1524 - Relatório de 18-3-82„n „ 0„ .  i24 -  oc.jor.Cid.   .    ^8.7.o2 
.1524 - Inf. 162, de 2e.7.82-DÜPS/STS. 



e^-     ^ '    me prontuários3?^ 

P- 152U- "í 200r.     ^.5-1968. 
P- Ü138- ííopfE  de -'Ti^.'Policial 

P- 9639- RR 105 de 1E.9.1966. 
P- 9602- ^.Guallflcação. 
P- 96UI- "    "  " 

P- 96Í1.O- "    " 

P- 96Mh- " "      " 
P-152ÍÍ- fi- 
p~1525- Folha de qualificação de Antônio J.Frasneli. 
P= 5Z4JL5- Hxp. dá Bomba no n  Colégio Canada". 
P- 13Z1H&- Boletim de Ocorrência  , dat. de 6.6.1968, 
P.  6439 -RR 422 de 24.10.6g ref.explosão em Vic,Carvalho 

P.1524, -£ -RR 4 de 3.1.69 
p* 5° : -£ -Inf 13-B2 d. 1o Com.Pr-^a. 



P- 9639~^eí'» fra    "^edro âs Santos e outros, ocorrido 
• en; 5»-9.'9^. ( fabr.ljL. explosivos p/ fins 

P- excusos). 

P-152ÍÍ- RR 200 de 27.5•1968, çef. explosão de uma bomba 
no Clube Ulrapupá^endo sido verificado q/ 

9 auiordo atentepo fflrâ, o soldado do Exercito- 
Ary Ferreira o. 

P- 1523- Folha de qualif. d< nlé J. Fra- nor  ter 
■o alvo de Investigação P»iLfoiaí, em 23.7.1967, 

por esta Delegacla-DOPS., motivorfurto e explosão 
P- 6/415-5 uspeitSs Lúcio Antoni© Kartins Rodrigues e ou- 

tgos,  da explosão de Bombo no "  Colégio Canada", 

P= 152!;- Boletim de.Ocarrencia. dat. de 6.6,968, ref.a extl 
plosao de flagos, dentro de uma sala de*aula do * 
ILASP- SÜatos. 

P.6439 -im 422/6gref.explosão de umçi banana,de dinamite 
por Luiz Alves de Souza,em Vic.Carvalno 

P.1524 -KR 4/69 ref.bomba p/navios Q? A,encQptrada en; cimj 
^o^egP^iSfc^dg^ífísagãg âi Ssâçaàí0 proximo 



265:- Encontr-id* pel«, cenf.nua lençol Ju iino 4a .   tn 
ráunicade assinado pelíi "AM" (Aliança Libertadora Na 

cional), dizend& c^ue ui;ui ,bomba iria cxplasdir nc citad- esta 
beleciment© de eiisine as 16 heras, "~ 

Of•115/72,  ref.bomba caseira usa^a para pescaria apreendi- 
da em auto durante acidente.,  em Caraguatatuba. 

Inf.338/73- Refere-se a explosivos encontraáoa no munic. 
™ VQerA,^1, n0 ]m'  148 da Rodovia Padre Manoel da Ttóbrega. 
FB 2«5/74 ref.a ameaça de uma bomba que teria sido coloca- 
da na Pac.de Filosofia de Santos, notícia essa infundada. 
Inf«334-/75- Encontrado material explosivo em poder de Adnill 
son da Silva Coelho,  detido pela Delpol.Praia Grande, 
P-1524 - Inf.  178/77 de 20.4.77-DOPS/SANTOS. 
P-1524 - Inf.  184/77 de 26.4.77-DOPS/SANTOS. 
P-1524 - BO. de 12.2.77 do 4fl D.P./Santos. 
P-1524 - Of.076/1-123, de 19.5.77 do GPA/l/6. 

P.5037- BO Resers. de 25.05.1977 do 39 D.P.Santos 
P.1524-Hecorte Jornal Cid,Santos, de 24.12.76. 
P.1524- Eec.jornal Cid.Santos de 11.11.77. 



B O M B A 3 .     ^.b:-ic- %) ^f P- 1524 

P- Ô371 - Inf.  265 de 12.10.70 doOOPS/DEP.EX 
P.152|f -£ -PB 7-B2 ^e 11A.72- Com.Praça. 
P.k 2k9 - Of .115/72 de 2»f A.72 da Del.Seccional -Santos 
r-8573 - Inf.338 de 16-8-73-DOP3/DEREZ 
P-1524-£- Inf.504 de 9-11-73 do DOPS/DEREX 
P-1524-£- Laudo Pericial do IPT nS 03368. 
?-1524-£-laudo Pericial do IPT nfi 19412. 
,-1524-£- A Bomba rronriamente dita 
.8289 -PB 285/74 de Í2.6.74 -CIOp. 

P-5134 - Inr.33* de 21-8-75 do DOPS/SAWTOS 
P-1524 - Telex nt 24238 de 12-10-75 do DOPS/SP 
P-1524 - m 085  de 16-10-75  da   A.D/2 
P.1524 - Inf.CPAI-6-002-123 de 10.2.76 -PM. 
P-1524    - Ofic.665 de 21-4-76 do 3^ DP 
P.1524-Iwf.208/76 4e  31.05.1976-DOPS/SANT03. 
P-1524-e-0fício de 14-6-76 do Cole'gio Pedro II 
P-1524-£-Inforine 034-123 de 16-7-7,6 do OPA/1-6 
P-1524-£- Ini.364 âe 13-9-76-,, ^ 



BOMBAS-  (Fabricarão $ Explosão)  de P- 1524 

1524 - BO nfl  2814/77 de  15-10.77 do 1» DP/Santoa.- 
1524 - Rec.jornal Gid.S ntos de  26,11.77.- 
1524  -  Inf.   74A8  de  2. J.78-D0PS/SA ;T03.- 
B-1524 -  Inf v74 de  2-5-78 da D0P3/SAUT03 

P-1524- Relatório de Investigação de 19-5-78 
p_1524-  Telex  2622/78    de  26.5.78 da Comunicação.- 
P-1524 - Ofic.344 ae 29-5-78 do Porum de Santos 
P-1524v -Rei.   da InvestigaçâodK    de  1/S/7Q 
P-1524 -  Telex 722 de  9-6-78  da Delpol.S.Vicente 
P-1524 - Of.  866/7*3  de 19-6.78 do 2a DP/sts. 
J«^«X3tx5^iMxJ:^x!i»_y^^^?8xài^«3^ 
P-T52/! - Ofic.475 de  31-7-78 do 42 DP 
P-1524 - Telex 4777 de 7-10-78 
>-1524 - Eec.JonuA Tribuna de 15/13/78 
•-1524 - Relatório de 10-9-79 
P-1524 - 30 2605  de  27-11-79   do  2J DP 
P.1524 - Relatório da Investigação de 5.2.80. 
P.1524- Of553/80 de 20-4-30 do '42 D?. 



.1524 -  I B  2U/2-1   3-CG  de  6.5.80 do  CPA/l/6.- 
7-152A - Relatório de 29-5-80 
P.1524 - Rec.jor.A Tribuna de 24.9.80 
P-1524 - 0fic.24 de 25-8-80-Deleg.Region'al Trib.do Litoral 
P-1524 - Relato'rios de 28,   29,30/8,2/9/80 
P-1524 - Relatórios de 3,   4,5/9/^0 
P-1524 -Telex n9s.771 e 772 de 5-9-80-Delpol.Guarujá 
B-1524 -  Telegrama de   5-9-80 da Prodeaan 
P-1524 - Telex 3836 de 6-9-80 desta DOT^ 
P-1524 - Comunicado de 5-9-80 do 22 DP 
P-1524 - Relato'rios de 9,10,11,12/9/80 
P-1524 - BOs.Recervados de 12-9-80 da Delpol.S.Vicente 
P-1524 - Telex 766 de 16-J-80 da Delpol.S.Vicente 
p-1524 - Relato'rio de 16-9-80 
P-1524 - Telex 370 de 18-9-80 da Delpol.Cubatão 
P-1524 - Relatórios de 20 e 25-9-80 
p_1524 - Informe 102 de 20-8-80-DPPátSantos 
P-1524 - Rec.jornal Cid.Santos de 2-8-80 
P-1524 - Re(B. jornal A-Tribuna de 29-8-80 
^^^2^^reço^e^d^joTOalCi^3arto^d^2^2^^^^^^ 



301 " -   Bx loaao » Fabricação de P- 1524 

P- 1524- £- Ficha no prontuário. 
P- 1524- ":- Of. 630/69     •'  .Guaruj? 10.9.1969. 
•P-152i|.- £- RR 506 de 12.9.1969. 
P. 13B5 -Of.05/70 de 5.1.1970 
P- 8935- RR 7 de 7.1.1970. 
P- 8366- RR 2 de 5.1.1970 

P- 1524-£-Radio n^ 270 de 24-9-71-DeleS.3ec.Polícia 



Conf. of. 630/69, do    _-. PolícJ       ruga, foi enca 
ninhr.do esta Deleg. Ordem oi.  ^-■i-■*,, petição feita pe- 

Io soltindo Antônio Gomes Menezesra daqueXe Dçs4:    nto Po 
licial, e recorte de jorna*!, com refe*rencir    touro de 

bomba em frente Parque Balneário, em Santos, p/ oca- 
si~o io dia da Pátria, nde o mesmo foi envolvido, RR 306^ 
69refere-se a um bilhete encontrado na caixa correponden- 
cia:da "Garagem d: SMTC, no Jabaquara. P qual contin^. ui^? 
ameaça p/ destulr referida garagem. Todas as Providencias 
foram tomadas para prevenir que tal venha se realizar» 
Of.05/70 ref.encontre de uma granada ne Municípi» de 

Msngagua. RR 7/70> diz respeito bombaa encontradas no Mu- 
nicípio de P.Grande,.trazidas p/ maré.  RR 2/70, refere- 
se ferimento em dois menores, na praia de Guaraá,em ^erul- 
be,aduzindo-se temham os mesmos encontrado restos de gra- 
nadas, ali deixados pelos elementos das Forças Armadas em 
manobra naquela prãis. 



SECRETARIA   DA  SEGURANÇA  PÚBLICA 

POLÍCIA    CIVIL 

SEÇÃO  DE  INFORMAÇÕES 
TOP3/3AWT08 

J. i 
C0NF1C16NC1»I. 

.os, 28 de Julho d« 1982. 

>   í 

1. Assunto:   HXíKWÍO DMBOIIBAS HO IHTSRIOH  Dl CIlTlMá 

2. Origem: / ;\ItTOS  \ 

3. Classificação: 

4. Difusão:   DO PS - 010? -  VtBUf -   KT>/2 - OPA/l-6 

5. Referência: 

6. Anexo:    xerox do B«0» e do bilhete 

INFROM    ação N.* 162/32 

Anexo à presente» enooainhaooa oópla xerox Ao 

B.O» de 27-7-82 elaborado pelo 2° Distrito    olicial de òantoo, bem co- 

mo xerox do bilhete encontrado no interior do Cine Iporonge» ei to a 

AT» Ana Cootet aeeta cidade» local onde ocorreu a exploeão de trêe   - 

boabae* 



^ 
SECRETARIA DA SEGURANÇA PÚBLICA 

POLÍCIA    CIVIL    DE    SÃO    PAULO 
^ 
f 

^    ^   <X 
X 
^ 

REPARTIÇÃO    ÍUSiSÉS "l.10   ^"üiSi^      ^V"* 

E^' 
BOLETIM   DE OCORRÊNCIA  -VIA 

Natureza da ocorrência :..:.•...   0im ^Datti :^Z/1^± 
Local :.......... »..Mfrr  Ç^^   ^ n.  _.. Circ. . 2^ D»P. 
Hora da comunicação : Jü.;.QD    Hora do fato :Jó?..:.:L:  

INDICIADO :._A-4  

Doe. de   Ident.  n.0   Veio  ao  Plantão :. 
(Espécie e repartição expedldora) 

P a I :  

Mãe :  

Cor :  Idade : Est. Civil  Prof.  :. 

Nac.   : -- _ „    Nat. ;  

Residência :    
(Rua, número, cidade, fone, conduç&o) 

(Rua, número, firma, cidade, bairro, íone, conduçio) 

VÍTIMA •GXNB 

(Espécie e repartlcSo expedldora) 

Mãe :  

Cor •  Idade :  Est. Civil  Prof. •  

Residência :  
(Rua, número, cidade, fone, condução) 

(Rua, número, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

Foi internada? —..... Onde?. 

TESTEMUNHAS:-— ■"   0621-HI        •   lv-2     Adilson 
(Nome, resldêmcla, bairro, fone, condução, doe. Identidade, local de trabalho, bairro, condução e fone) 

D _ ' :   Gc;. ue durante a   sessão   ci.^mittosrafica  hc 
-são de três boa bis sendo  que no loc-1  foi  e Io uma 

2> ~   outra  borala  que  rão estourou e ^ru, 
3) —    do um bilhete Io  pelo  grupo   " ASD Sk -i1'. 
4) - 

5) - 

SOLUÇÃO :  —   
(B.O.. Inquérito, proc. sumário, slndlc&ncla. relatório, outr .) 

EXAMES REOUISITADOS 
(I.P.T., IJAJJ.), outros exames — por exte 

Elaborado por :  Jfog...,-. 22...  di. 

1 ü/t-il    (Assinatura) 
(nqme/e   cargo  datilografados) 

(assinatura   íía  auíorldade) 
BevaUDo , j? Li 

sla. - a.s.p. - Mod. TO 



SECRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

POLICIA    CIVIL    DE    SÃO    PAULO 

RFPAfffiÇAQ 9****** EMW  IblKtoX & ÜtttBl 

BOLETIM   DE OCORRÊNCIA _ -VIA 

Natureza da ocorrência :MjtÊLmJÍJÊLmmjÊL^ÊÊ^^ J?./?/8.?..  
Local :JÊ!XjtJmJSÊüm*-MÊ* MmJ3P***m ^f  Ciro. r..?»..?.?..... 
Hora da comunicação : JB-lOO  Hora do fato  :..ly.?.T.5. 

INDICIADO :...A. APÜHílB  

Doe. de  Ident. n.0  Veio ao Plantão :  
(Espécie e repartição expedldora) 

Mãe !_     

Cor ; Idade : Est. Civil  Prof. :-  

Nac.   :      Nat. • ._._ 

(Rua, número, cidade, fone, conduçio) 

(Rua, número, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

VíTIMA •.mmjMwm _ _   __   
Doe. de  Ident.  n.0 —  Velo ao Plantão 

(Espécie e repartição expedldora) 
P a I :  

Mãe : „ —  

Cor ; Idade : Est. CiviL  Prof. 

Nac.  :  Nat. :  

Residência :  
(Rua, número, cidade, fone, conduç&o) 

Local de Trabalho :  
(Rua, número, firma, cidade, bairro, fone, conduç&o) 

Foi internada?  Onde?   

TESTEMUNHAS: Atendeu RP- 0621-RB 80.719-2   Adilson 
(Nome. residência, bairro, fone, condução, doe. Identidade, local de trabalho, bairro, conduçio e fone) 

D _    HTSlTRlCD I  Obnsta  çfue durante d  sessão  cin^raatogmflca houve a 
explosão de três bombas sendo que no local fei encontrado uma 

*        outra bomba  que  mo estourou e  numa das poltroms  íbl encontra 
3)—   do um bilhete assinado  pelo grupo   ■ AH) Sá Dfi 3AKCRJBrt. 
4) - 

5) -  

SOLUÇÃO : BX>—«.-X-irurestleaGÃo   
(B.O., Inquérito, proc. sumário, sindicância, relatório, outra) 

EXAMES REQUISITADOS ; nlhll  
 (I.P.T., IMJJ.), outros exames — por extenso) 

ES REQUIS 

Elaborado por : S&.nto 3.....-.„ ,....27...  de. 

Batí/sta     'Aflslnato1«l) (aasln 
Tnome   e   cargo  datilografados) RevaÜITo 



0_fii£u£sa ^exroriSV-a  a£   r?;YQ,€-»^^  g^&rA»    ^ot  yroí   "^   ^WTVP.^    fi^Pf^M^   f»©»'-^ 

Vrvxo vTxo        O, 

W- 

ATQSA- 
££._^>k\ÒÇA)í 
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REPARTIÇÃO 

SECRLi    UA   DA   SEGURANÇA   POBUCA ty>X 

POLÍCIA    CIVIL    DE    SAO    PAULCT^./v ^. V 

fundo  Ji J tri: Lcl3 L  j v-'-^   I^K    /-^   ^/ 

V 
^ 

^.. 

E^' 
BOLETIM   DE OCORRÊNCIA  VIA 

Natureza da ocorrência i.M»,.^ BXPJQ S& B4 ÇIMEMAp^, .J7/7/Q2 
Local :-A3U~AD - t.„li-69-,.lglne II C|rc< . gg D,P, 

Hora da comunicação : gü^Qí:   Hora do fato -MlÚl 

INDICIADO :....íL.-V.-.;. . í-..>  

Doe. de  Ident.  n.0   Velo ao Plantão :. 
(Espécie o repartição expedldora) 

P a I :  

Mãe :  

Cor ;  

Nac.  :  

Residência 

idade Eat. Civil _ Prof. .-  

    Nat. :   

(Rua, címoro, cidade, fone, oonductu) 

Local de Trabalho 
(Ru». número, flima, cidadã, bairro, fone, conduçSo) 

VÍTIMA  iClNfi  IJP^ 

Doe. de  Ident. n.»   Veio ao Plantão :. 
(Espécie e repartição ejtpedldora) 

P a l :  
Mãe .-.. 

Cor :.... 

Nac.   :. 

Idad8 : Est. Civil  Prcf. :  „  

  Nat. :_   „  

Residência 
(Rua, nCmero, cldtwlo, fone, condução) 

Local de Trabalho :. 
(Rua, nímero. firma, cidade, bairro, fone, condnçio) 

Foi Internada? „..-..... Onde?. 

TESTEMUNHAS: Atendeu  HP- Oó^.-luá ÔO.719.       üdllaon 
(Nome, resldéBCla. bairro, fone. condução, doe. Identidade, local da trabalho, bairro, conduçio • fon«) 

D—    ■;!J  • C
' v k !  Ctonstâ que durante a   sess~o   ei iematosrafica houve a 

<?:: í»s sendo que no local   foi encontrado uma 
outra   bomb.   qut estourou e   numa  das    oltronn;  foi encontra 
do um bilh-te udo  pelo grupo   " AJC ii D.     ,   iUS". 

2)- 

3) - 

4) - 

5) - 

S0LUÇA0 = B.Q.,  1,1 ^q.^-i g.r.g 
(no., laquérlto, proc. sumário, slndl(^rJ^""reÍã"tó'rÍõ7"oii"tr õ 

EXAMES REQUISITADOS ; Pthjl _ 
(I.P.T.. I.MJ..). outros exames — por exte 

Elaborado por :..._ -SLaSOlSL..— 22L  da l 

i Sfiài    (Assinatura) 
(ncéne/o   cargo  datilografados) 

itura  da au orldade) 
i   •   Uno   -org ■■ . 

B 3. - B.S.P. - Mod. 70 



Além do grande susto, ninguém ficou ferido 

As autoridades assim 
teriam procedido para que 
o fato nflo fosse veiculado 
pela imprensa, no sentido 
de evitar pânico na po- 
pulação, se é que o fato está 
realmente   relacionado   a 

um atentado político. Por 
outro lado. não se afasta a 
hipótese do episódio se res- 
tringir apenas e tão somen- 
te a um ato de vandalismo 
praticado por Irrespon- 
sáveis. 

f ■ ' J^.. 

Duas bombas explodem no cinema 
Momentos   de   pânico    ■ ^ ^ÊÊÊÊÊT^*^ 

viveram os poucos teles- 
pectadores que ontem à nfl ■■ 
tarde aslstlam ao filme 
projetado no cinema 
Iporanga 2, no Gonzaga. 
ante a explosão de duas 
bombas que causaram for- 
te estrondo. Gritos e 
correria foi o que ocorreu 
apto a detonação das bom- 
bas e quando a sala ]á es- 
tava evacuada, funcio- 
nários do cinema encon- 
traram uma terceira bom- 
ba. Junto a um bilhete, no 
qual, os responsáveis pelo 
"atentado" se diziam da 
O.L.P. (Organização de 
Libertação da Palestina) 

Não houve feridos neste 
episódio, uma vez que as 
poucas pessoas que assis- 
tiam ao filme "Os tltâs vol- 
tam à luta na Atlântica". 
da Paris Filmes, conse- 
guiram sair Ilesas do ci- 
nema, marcadas apenas 
por um grande susto. 

A policia foi avisada e no 
local compareceram os 
policiais da RP 21." os 
quais recolheram o que res- 
tou das bombas detonadas, 
a que não explodiu e tam- 
bém o bilhete. Todo esse 
material foi encaminhado 
para o 2.° Distrito Policial, 
onde se encontrava de plan- 
tão o delegado Revalino 
Borges de Lima. 

Numa breve análise do 
bilhete encontrado no ci- 
nema, o delegado Revalino 
deduziu que o incidente 
poderia ter conotações 
políticas, uma vez que o 
autor ou autores do bilhete, 
se intitulavam de um co- 
mando terrorista e con- 
clamavam o povo desse 
Pais a se unir ò causa da 
O.L.P. Por essa razão, o 
fato foi levado ao conhe- 
cimento do delegado Ma- 
noel Luiz Ribeiro Júnior, 
titular do 2." DP. que por 
sua vez entrou em contato 
comoDops. 

O titular do Dops, dele- 
gado Antônio Hussemann 
Guimarães, teria então 
orientado o titular do 2.° 
DP a elaborar um boletim 
de ocorrência de caráter 
extremamente reservado. 
e ao que parece foi isso que 
aconteceu, uma vez que a 
imprensa não teve acesso a 
nenhum registro policial 
dando conta do ocorrido. 
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SECRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

POLÍCIA    CIVIL    DE   SÃO    PAULO 

DSPA RTAMENTO  DB ORDEM POLÍTICA E SOClAL=DOPS/SANTOS 

REF:   AMEAÇA EXPLOSÃO  DE BOMBA=ITA LICEU EDUCACIONAL SV. 

A3 21:L\5 Es d* dia 17 de março de 1.98â, recebi comunicada do 

Centro de Cénunicaçoes da Policia CíTíI, pedindo  que se dirigisse  a 

Rua DJalma Dutra, nQ 7 em S,"Vicente,  onde está localizado o Colégio 

Itá Liceu Educacional,  no qual deveria exploudir uma bomba as 22 Hs« 

Segui para o local acompanhado de um Agente de Policia Federal 

de nome Celso, com objetivo de localiza-la» 0 colégio estava funcio- 
nando neste peráodo um tptal de 26 (Vinte e Seis) salaste aulas com 
aproximadamente 700  (Setecentos)   alunos. 

Após dialogar com os professores, Snr» Luiz Antônio^A.Maíquos, 
com cargo de secretário, Snra» Rosa dos Anjos,também secretária ecom 

o Snr# Luiz Antônio P.Zappa,inspetor de alunos passamos a vistoriar o. 
prédio,   acompanhado dos mesmos, uma vez que todos os  alunos •igfeúí&fll am 

sido dispensados de aula por ordem cia direção do Colegio-Pro£»si,òr Di- 
retor Presidente,  Snr.  AnuaT Frayla» Vistoriamos todos os--locais pos- 

síveis, tais como pateo, cantina, secretaria, saias de aulaj porão , 

onde serve de deposito de materiais, piscina,  etc, porém nada foi en- 

contrado,  teria sido  apenas brincadeira. Conversamos então cart o Snr. 
Secretáio,  de nome já mencionado e que nos informou que exatanente às 

21:00 Hs.,  a recepcionista de nome Gláucia Maria C.Fernandes recebera 

telefonema anônimo de uma pessoa com voz masculina e caUaa pedindo que 

chamasse alguma pessoa da direção do Colégio e já adiantando que    as- 

22 Hs,  exata todo o prédio iria abaixo pois explodiria uma bomba.Essa 
apresentando nervosismo,  passou o telefone  ao Snr.  Secretario,  que ao 
houvir as mesmas palavras,  comunicou o fato a Delegacia de Policia de 

S.Vicente e imediatamente seguiu para o local uma Viatura de Policia - 
Civil,com dois  agentes,  onde se procedeu a liberação dos  alunos, profe- 
ssores,  e demais funcionários, por ordem da própria direção do Estabe- 

lecimento de ensino. Esta Viatura Policial pe rnanec^u no local até  a 

nossa chegada,  Para que pudéssemos apurar © acontecimento e que se pro- 
cedesse a vistoria . Nada foi encontrado e o término da mesma se deu- 

por volta das 23:00 Hs. 

Er a ©  que tínhamos a informar 

l8/Março/l.982 

DOPS/SANTOS 
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SECRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA 

POLÍCIA    CIVIL    DE    SÃO    PAULO 

DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL DE SANTOS 

REF:- AMEAÇA DE BOMBA NO HOTEL H0LIDAY INN. 

P»r telta das 13,50 horas, recebemos um avi 

s© d« Sr, BRASIL, gerente do H©tel Holidaa Ihn, sito à Avenida 

D. Ana Costa, próximo à praia, nos informando que receberam um 

telefonema anônimo, alegand© que uma bomba iria explodir naque 

le local. 
Uma equipe de agentes desta DOPS/SANTOS pa» 

ra lá se fiirigiu e, em loco, procedeu uma busca nada encontrai! 

do. 
Após a busca, entramos em contato com o Sr, 

GILSON HERCIO PASSARELI, Controller do referido hotel, o qual 

nos informou que quem recetra o chamado era D. MARIA ISAURA,- 
telefonista. E m contato com a mesma » recebemos a informação 
de que quem telefonara era um indivíduo com voz máscula e cal 

ma, dizenio " Ja estive hospedado aí, se você quiser cuidar - 
de sua pelo saia daí, pois dentro de 5 (cinco) minutos vai esg 
plodir uma bomba nesse hotel", e posteriormente desligou. Se- 

gundo a telefonista, isto ocorreu por volta das 13,^5. Imedijj 
tamente ela conversou com o Sr. Brasil, que nos telefonou avi 
sando do fato, o qual,  por svLn vez, informou ao Sr.  Gilson. 

Por medida de precaução, e sem alarde, nos 

15 minutos seguintes,  a notícia, os elevadores ficaram parados 

e foi notificada a chefe da limpesa geral,  que procedesse uma 
busca minuciosa e caso alguém encontrasse alguma coisa suspel 

ta que nos  comunicasse incontinenti, o que não ocorreu. 

No local, compareceu também uma equipe da 

Polícia Federal,  cora os  agentes Basile e outros. 
Era o que tínhamos  a informar 

Santos, 11 de março de 1982:- 



fêcu£4  =   X'""/^    svj^ y 



^.J^± S.G. - S.S|P. - Mod. 8 

• -^   ' / 
SECRI 

POLÍCIA    CIVIL    DE    SÃO    PAULO 

V 
DELEGACIA DE ORDEM POLÍTICA E S0CIAL= DOPS/SANTOS 

REFERENCIAI:   EXHDOSÃO  DE BOMBA FACULDADE DE MEDICINA SANTOS 

âs 13:00 horas do dia 05 de Março de 1,982, recebi un 

conmnicado, vip. telefone, do Departaraent® de Policia Federal, no - 

qual achaca-se de plantãe o agente de nome 'Warela, inforaando que - 

acabada de receber uni telefonema anônimo, e que iria explodir era - 

uma das faculdade de Medidicina de Santos uaa boraba, poréa não infor- 

mando o horário e local da explosão. Eu, inrestigador de plahtão  após 

comunicar  a© Centre de Comunicações,  compareci  a» local mencionado  , 

juntamente com outro Agente ia Poljfcia Federal,  conhecido como Cr ache. 

Após conersarmos com o Snr. Bernardino Duarte Lopes,  Admi- 

nistrador Geral da Faculdade de Medicina Guilherme Altafo situada a   ;ua 

Oswaldo Cruz e com a Sna» Neusa Maria Alonso e o Snr,  Alonso Barreiros 

ambos Administradores dea Fundação Lusiada,  fizemos itLstoria nas salas 

de  aula,  secretarias,  pateos,  além de contar com ajuda de funcionários 

e faxineiros,  os  quais ©sientados se caso fosse encontrado algum oBje- 

to estranho, que nos avisasse. Como nada foi constatado arisamos ao Snr. 

Administrador, o qual ordenou que permanecesse normal o ambiente em to- 

da Faculdade, ou seja nos dois prédios em que foram vistoriados» No mais 

conhecido como prédio  antigo aonde funciona ■ aculdade de Adrainistraçpio, 

Colegial,  e Mantededora da Fundação Lusíada,  emcontrava-se em aula ape- 

nas    uma classe de Colegial 

Sem mais,   era o que tinha a informar, • 

DOPS      / Santos, 05 de Março de 1.982,- 



POLÍCIA MILITAR DCTirSTKDO DE SÃO PAULO 
CONFIDENCIA 

Sa^Qft, ■rw)-8 
de Junho de 13 81.- 

CPA/I-6 
SubiAgi-A-Info. 

INFORME RO  CPAI6-299/2-123-81 

1 - ASSUNTO» TELEFONEMAS  ANÔNIMOS  SOBRE   "AMEAÇA  A   BOMBAH        J 

2 - ORIGEM: " 21fiBIMI 

\?H 
3 — AVALIAÇÃO: B-2 

4 - DIFUSÃO: 2EM/BÍ  +  AD/2   +  DOPS  +  DPF 

5 — ANEXO: 

6 — REFERÊNCIA: 

(CAMPO PSICO-SOCIAL) 

1. As 09,30 h de 14/HAl/Bl o Plantão Policial da Lelpol de PRAIA - 

GRANDE/SP recebeu telefonem anonino, cujo interlocutor tinha - 

voz masculina, alegando que um artefato explosivo seria aciona- 

do durma te a Inauguração do Cemitério local as 10,00 h, onde es^ 

tariam presentes diversas autoridades política. 0 local foi vis^ 

toriado pelo DOPS/STS e IH/PRAIA GRANDE e nada foi encontrado,/ 

Éendo a  solenidade  sealizade,  sem nenhuma novidade. 

2. As 18,00 h de 17AAI/81 a Vereadora MARIA RITA DAMASCENO, PDS/- 

CUBATÍO/SP, recebeu em sua residência um telefonema anônima, eu 

Jo interlocutor tinha voz masculina, alegando que no dia 18/MAl/ 

81 às 14,30 h, uma bomba iria explodir no Gabinete do Prefeito/ 

local. Igual telefonema foi recebido às 19,00 h pelo Vereador / 

ROBERTO FERREIRA, PDS/CÜBATÍO. 0 Prefeito de CUBATXO/SP foi a-/ 

lettado e o local foi vistoriado pela Hl/CÜBATÍO (218BPMI) nada 

sendo constatado. 

3»  Chegou ao conhecimento desta SAIHA" que aa 00,13 e  00,43 horas 

de  16/MAI/81,   foram efetuados  telefonemas anônimos à REFINARIA 

BS PETRÓLEO BE ÍAULlNIA  (REPLAN)   dando conta  de  que no dia  20/ 

MAI/81 haveriam explosões de  bombas nas REFINARIAS BE PAULlNIA 

•  CUBATÍO.   0 interlocutor adiantou ainda,   que   3(trêa)  MINISTROS 

BE ESTADO sofreriam atentados  ou seriam vítimas  das explosões / 

das referidas refinarias.   Os   telefonemas  foram recebidos pelo / 

Inspetor de  Segurança DEOCLECIANO da Refinaria de  Petróleo       de 

PAULlNIA.   Como medidas  preventivas a Refinaria  de  Cubatão redo- 

brou  sua  vigilância,  não permitindo a  partir das 19,00 h de  20/ 

MAI/81,  a entrada  de  pessoas  estranhas e  vistorianuo  todos e 

quaisquer volumes.  A 1» Cia.   do 21fiBPMI/CUBATffO redobrou o poli. 

ciamento  preventivo próximo à refinaria e  foi acionada a POLICIA 

ROBOVIARIA que reforçou  o patrulhamento na Estrada Velha  do Mar. 
No final,   não foi  consumado a ameaça*  zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 

QUALQUER PESSOA QUE TOMAR CONHECIMENTO DESTE 
ASSUNTO FICA RESPONSÁVEL PELO SEU SIGILO Art.  12 
do Regulamento para a Salvaguarda de Assuntos Sigilosos 
(R.S.A.S.) 

CONFIDENCIAL 

PM   0-19   -   20.000   -   AgoSO 
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CIDADE DE SANTOS Terça-feira. 2 de junho de 1981 

y PM EXPLODE BOMBA E TENTA EXTORQUIR BANCO 
Dois milhões de cruzeiros 

er^ quantia que o policial 
rinlnar Wladimir Alexan- 
dre Machado queria para 
não fazer explodir uma 
bomba no interior da agên- 
cia bancária localizada na 
praça Mauá, 20, no centro 
da cidade. Para dar mais 
ênfase á ameaça, fez ex- 
plodir uma bomba junina e 
o barulho chegou a causar 
pânico entre os funcio- 
nários e clientes do banco. 

Entretanto,logo a seguir,o 
próprio gerente Alber- 
Canaàn Tanus. percebeu 
que a bomba não havia 
causado nenhum estrago e 
que a trama não passava de 
uma extorsão. Os agentes 
da Policia Federal e o setor 
de segurança do Dops fo- 
ram acionados e se diri- 
giram ao banco. Meia hora 
após o estouro da bomba 
junina, o telefone tocou na 
gerência e o investigador 
chefe do setor de Segurança 
do Dops — Augusto Araújo 
atendeu fazendo-se passar 
pelo gerente. Do outro lado 
da linha, o elemento dizia 
que a advertência já havia 
sido feita com a bomba 
junina, mas caso o gerente 
não entregasse a quantia de 
dois milhões de cruzeiros 
em notas de um mil que 
deveriam ser colocadas em 
um pacote que tinha que ser 
jogado na esquina das ruas 
Luiza Macuco com Campos 
Melo. nas proximidades do 
centro de saúde, todo o ban- 
co viria abaixo com violen- 
ta expbsão. 

Quando o telefone foi 
desligado, os agentes do 
Dops e da Policia Federal, 
que anteriormente iá 
haviam efetuado buscas da 
bomba nas dependências do 
prédio perceberam que 
tudo não passava de uma 

ameaça falsa, ou de alguém 
querendo extorquir di- 
nheiro do banco sem ter 
como concluir a ameaça. 
Imediatamente os planos 
foram elaborados para que 
a polícia chegasse até o 
elemento que estava len- 
•ando a extorsão. 

O gerente do banco. Alber 
Canaãn Tanus (48 anos. 
casadc^. seguindo as ins- 
truções âadas peto elemen- 
to, tomou um táxi, e seguiu 
com o pacote até o local in- 
dicado, só que o pacote 
levava apenas recortes de 
jornais e revistas. Enquan- 
to isso. os agentes do Dops e 
da Policia Federal já es- 
tavam na esquina das ruas 
Luiza Macuco com Campos 
Meto. a espreita, sem que 
Wladimir percebesse, uma 
vez que se encontrava den- 
tro de uma Kombi a espera 
do pacote. Por volta das 
15h30. o táxi passou de- 
vagar peto local e o gerente 
atirou o pacote no qual 
Wladimir pensava que 
linham os dois milhões em 
notas de mil. Não demorou 
nem dois minutos, para que 
o policiai miltar saísse da 
Kombi e fosse pegar o 
pacote, sendo nesse mo- 
mento detido peto inves- 
tigador Augusto Araújo e 
agentes da Polícia Federal. 

Ainda tentou se esquivar a 
prisão, se identificando 
como policial militar, mas 
os fatos estavam evidentes, 
principalmente porque o 
elemento era o mesmo que 
se encontrava na garage do 
banco quando ocorreu a ex- 
plosão da bomba junina e 
na oportunidade também 
havia se identificado como 
PM para não ficar como 
sendo suspeito. 

'..••■ ■ ■ 

- 

i  

A BOMBA E O 
FLAGRANTE 

O policial apesar de 
negar a extorsão dizendo 
que apenas apanhou o 
pacote que alguém tinha 
deixado cair sem saber do 
que se tratava, foi levado 
primeiro à Policia Federal 
e posteriormente ao 1.0 Dis- 
trito, onde foi autuado em 
flagrante peto delegado 
Getúlio SaDes e escrivão 
Ribeiro, por extorsão. Ain- 
da na delegacia, negou a 
autoria do delito, apesar de 
todas as provas contrárias. 
Insistia em dizer que es- 
tava na casa de sua tia, e 
quando ia para o carro, viu 
o pacote ser jogado e o 
apanhou para entregá-lo à 
polícia, quando foi detido. 

Toda história começou 
logo após o almoço, quando 
um telefonema endereçado 
á gerência dava conta de 
que uma bomba Iria ex- 
plodir a qualquer momento 
no. prédio. A Policia foi 
avisada e o DOPS efetuou a 
vistoria de praxe no local 
sem contudo localizar a 
bomba. Mesmo assim, o 
banco ficou sob forte vi- 
gilância. As 14h20 houve 
uma explosão no estacio- 
namento da agência, no 
subsolo, sem que houvesse 
danos. A bomba, de festa 
Junina, foi preparada pelo 
PM dentro de um foguete 
que continha um pavlo que 
foi Introduzido dentro de 
um cigarro aceso para dar 
tempo dele sair do esta- 
cionamento. Entretanto, a 
bomba explodiu antes de 
sua salda, mas como o mes- 
mo era policial militar e 
apresentou os documentos, 
não chegou a ser suspeito. 
A bomba explodiu ao lado 
do Corcel II, placa LJ-2225. 

O policial quando estava sendo interrogado 

que, entretanto, não sofreu 
nenhum dano. Se a ex- 
plosão ocorresse próximo 
ao tanque de gasolina 
poderia até mesmo oca- 
sionar um Incêndio. 

PÂNICO 

A explosão não chegou a 
ser grande, mas a noticia 
correu rápido por todo o 
banco e a ameaça de nova 
bomba levou pânico aos 
funcionários e clientes que 
ouviam as noticias. Quando 
o telefonema orientando 
como o dinheiro deveria ser 
entregue chegou à gerên- 
cia, o medo aumentou, uma 
vez que a ordem era para 
que alguma funcionária 
fosse levar o dinheiro. 
Todas temendo que ficas- 
sem como reféns se ne- 
garam a concluir a tarefa. 
Nesse momento o policial 
militar   deu   o   primeiro 

"fora". Disse que o próprio 
gerente poderia levar o 
dinheiro, mas que nác 
avisasse a Policia, pois do 
contrário todo o prédio 
viria abaixo. 

Já sabendo que não havia 
nenhuma bomba no banco 
e que tudo não passava de 
uma farsa para se tentar 
uma extorsão, os policiais 
que cuidavam do caso. bem 
como o gerente do banco 
prepararam o pacote com 
recortes de revistas e Jor- 
nais dando a entender que 
em seu Interior havia o 
dinheiro, ülrlglram-se ao 
local e efetuaram a prisão 
do policial mUltar Wladi- 
mir Alexandre Machado 
(22 anos, solteiro, rua 
Comendador Martins, 280. 
apartamento 23), que por 
coincidência era o mesmo 
que estava no interior da 

garage do banco na hora da 
explosão da bomba. 

EXPULSÃO SUMARIA 

O major Llno de Jesus 
Lavour, comandante in- 
terino do e." Batalhão da 
Policia Militar, expediu 
nota oficial ontem à noite, 
informando que desde abril 
deste ano tramitava pro- 
cesso de demissão do PM 
Wladimir. a pedido do 
próprio policial. Segundo a 
nota, ele tinha compor- 
tamento incompatível com 
a corporação. Agora, com 
sua prisão em flagrante, 
Wladimir será sumaria- 
mente expulso da cor- 
poração, porém, enquanto 
durar a tramitação do 
processo de expulsão, ele 
ficará no presidio de Ro- 
mão Gomes e após sua ex- 
clusão da corporação será 
entregue â Policia Civil. 



POLÍCIA MILITAB^JíQ BSTAPafliE SAO PAÜLQ 

CONFIDENCIAI 
INFORME N8.CPA|*'26V2-123-81    * I9 

•^  cv>^J!^ SUB.AG/^-MNFO.    ^ ^^       ^1 > 
i - ASSUNTO-  EXPLOSãO DE BOMBA TIPO CASEIRA EM CUBATÍO/SP   \ \_^/ 
2 -ORIGEM: ZMffHI 

3 — AVALIAÇÃO:       B-2 

4 - DIFUSÃO. 2E ^PM ♦ AD/2 ♦ DOPS ♦ DPF 
5 — ANEXO: 1.   COPIA   XEROX   DO   8,0,   1.24Q/81 
6 — REFERENCIA: 

fCAMPO psico^nciAn 

1, POR VOLIA DAS 21#40 H DE 06/MAI/81 A R.P. 2103 - ENCARREGADO CB. 

PM RE 24.826-6 DO 210BR^|/CUBATÃ0/SP, ATENDEU OCORRêNCIA DE "EX- 

PLOSãO DE BOMBA" NO INTERIOR DA ESCOLA ^ir ICIPAL JOSé MARIA L0R£ 

NA   LOCALIZADA  NA RüA R|0  DE JANEIRO,  824  - VlLA  N'OV/y/CUBATÂ0/SP. 
2, NO  LOCAL   FOI   CONSTATADO,   CONFORME  DECLARAÇÃO   DA  TESTEMUNHA  NELMA 

JESUS FREIRE, QUE DOIS MENOPLS NAO IDENTIFICADOS ATIRARAM PARA O 

INTERIOR   DA  ESCOLA  2  (DOIS)   ARTEFATOS,   SENDO  QUE,   1   (HUM)   DETO-/ 
NOU   E O  OUTRO  POSSIVELMENTE  CAIU  NO   TELHADO   DA   ESCOLA, 

3, Foi SOLICITADO PARA O LOCAL PERITOS DO INSTITUTO DE PESQUISAS TE^ 
NOLOGICAS QUE CARACTERIZARAM SER O ARTEFATO RUDIMENTAR DE FABRI- 

CAçãO CASEIRA (BOMBA DE PAREDE - PóLVORA E PEDRA), QUE A EXPLO-/ 

SãO FOI FRACA E NãO OCASIONOU NENHUM DANO MATERIAL, BEM COMO RE- 

COLHERAM UMA PEDRA COM FRAGMENTOS DE PóLVORA E UM SACO PLáSTICO/ 

PARCIALMENTE QUEIMADO ONDE ESTAVAM âCONDICIONADOS AS PEDRAS E A 

PóLVORA. VISTORIA REALIZADA ND LOCAL NãO LOGROU ENCONTRA O SEGUü 

DO ARTEFATO, 

4, NO MOMENTO DA EXPLOSãO, ENCONTRAVA-SE MINISTRANDO AULA PARA ALU- 

NOS DA 5*  E 7ê SÉRIES DO  I GRAU A PROFESSORA DELFINA   WFIA GAR-/ 
CIA  QUE É MEMBRO DA COMISSÃO EXECUTIVA DO PMDB/CUBATÍO E LIGADA 

AO MOVIMErTO ESTUDANTIL,   (VIDE   INFE.CPA16-222/2-123-80) 

5. DO FATO, ATE A PRESENTE DATA, NÃO FOI CARACTERIZADO NENHUM POSI- 

CIONAMENTO POLÍTICO, IDEOLÓGICO OU SUBVERSIVO, 

ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZ 
zzzzzzzzzzzzz 

zzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzz 
QUALQUER PESSOA QUE TOMAR CONHECIMENTO DESTE 
ASSUNTO FICA RESPONSÁVEL PELO SEU SIGILO. Art. 12 
do Regulamento para a Salvaguarda de Asauntos Sigiloaos 
(R.S.A.S.) 

PM   0-19   -   20.000   -   AgoSO 
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SECRETARIA   DA   SEGURANÇA   PÚBLICA / c /   CfA/h»    \ 

POLÍCIA    CIVIL    DE    SÃO    PAU 

REPARTIçãO .?.?£?.Í:C.I:<. 55 í*01*!0!* üsciFvrTo 

BOLETIM   DE  OCORRÊNCIA        ■•0*  I»2»f6/Bl   _ VIA 

n ! ^LOÜ.tO  " Natureza da ocorrência 

Local :..^.^j?A*J?.?..J*nelr0 nI,  ^^* 
Data  :J.5.^A. 

 Circ. :. 
Hora da comunicação  : ■'r.».7?*...?..ffi?j'.  

INDICIADO . w éoiê >eg*tflg »tt»t»a que cvodlrnn-s» 

Doe. de Ident. n.0 _ _.... Velo ao Plantão ; 
(Espécie e repartição expedldora) 

P a I :         _^ 
Mãe :     

Cor :  Idade :  Est. Civil: _ Prof.  ;  
Nac. : - - _ _. Nat. :   
Residência :   

.. Hora do fato : ?*fM._. 

(Rua, número, cidade, fone, condução) 

Local de Trabalho :      •_ __ 
(Rua, nunjpfb, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

VÍTIMA . Swwilt HunieiyaX JQg Mittlâ Mamtpo jjonzsn. 
Doe. de Ident. n."  Veio ao Plantão :  _  

(Espécie e repartição expedidora) 
P a I : „  

Mãe :   

Cor :  Idade : ! Est. Civil: __  Prof.  :  

Nac. :  Nat. : „   
Residência . ^BÍ RiO 4% Jancirft D» 82U 

(Rua, número, cidade, fone, condução) 

Local de Trabalho 
(Rua. número, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

Foi  internada?   Onde?. 

TESTEMUNHAS: *rn'ã*o Cmi^ido- ^09 *i« de .'-orrlm n-  621 fipto.U 
(Nome, residência, bairro, fone, condução, doe. Identidade, local de trabalho, bairro, condução e fone) 

D _ Frsncinco IferaDm (ia ^ Uva-rea*R»B«X<Uio vroaf Se»xvt ns 671 
21 _  J -1~8 ^csua rrpira. n»a    Ítalo 71«eat4   "e/T. Ira n' 237 

aJ3lSSiS2.l ».>. 2103, Cb» Law -l.'. ^.naô-é,  S ^imdo o «pu- 
v —  raio polo cT>«. Ura uo Xeccl a test, Helca «Teeus Freire, pre-/ 

SOLUÇÃO   :   
<BO., inquérito, proc. sumário, siruücíinrla, relatório, oulra) 

EXAMES REOUISITADOS :... 
(I.P.T., IMÍi.), outros exames — por extenso) 

Elaborado por: *&**• _ lL.de 

-vN 

(nome e cargo datilografados) 

9? : de 198...1 

B.Q. - SSP. - Mod. 70 
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COWTIWüACgQ. eo cima de WE telhado existente no local. 

Otclliaio foi revistado f&íê eneapregaéo da referida    • 
R.P. constante do verso, saído çue nada foi encüntrarto. 
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CIDADE DE SANTOS 

r "BOMBA" NÃO PREJÜOICA INAUGURAÇÃO 
A Informação de que uma 

bomba seria acionada no 
momento da Inauguração 
do cemitério "Morada da 
Grande Planície" nâo 
chegou a prejudicar a 
solenidade preparada pelo 
prefeito de Praia Grande 
Dorlvaldo Lórla Júnior. Na 
verdade, a noticia da bom- 
ba logo transformou-se em 
motivo de gozação, tanto 
que no final, o prefeito 
chegou a peraunfar aos 
repórteres se o fato nâo iria 
ter repercussão nacional. 

Parecia que ia ser mais 
uma das multas solenl- 
dades presididas por Do- 
zlnho. Diretores de so- 
ciedades de bairro, os 
vários assessores do pre- 
feito, e os vereadores de 
confiança de Dozlnbo lá 
aguardavam sua chegada, 
quando três policiais 
militares chegaram 
correndo e conversaram 
reservadamente com o 
delegado de policia, Wilson 
Guedes. Alguém havia 
telefonado avisando que 
uma bomba Iria explodir no 
cemitério ás 10 horas, 
horário marcado para o 
inicio da cerimônia de 
inauguração. 

Os policiais e mais alguns 
funcionários do cemitério 
fizeram uma rápida revista 
e os visitantes foram afas- 
tados. Lórla Júnior chegou 
momentos depois, mas náo 
se mostrou preocupado 
com a noticia, assim como 
os demais presentes, que 
permaneceram calmamen- 
te defronte ao cemitério. 

Poucos forapuds que náo 
lembraram do seriado "O 
Bem   Amado"    onde   o 
& refeito   de   Sucupira, 

dorlco Paraguassu .tenta, 
infrutlferamente,   Inau- 
Surar ,-o cemitério da cl- 

ade. Afinal de contas, 
Dozlnho já adiou a inau- 
guração da "Morada da 

Depoii da vittorU do local, Dozlnho Inaugurou o cemlWrio 

Grande Planície" várias 
vezes e a 'bomba' poderia 
retardar a solenidade mais 
uma vez. 

A SOLENIDADE 
Entretanto, nenhuma 

bomba foi encontrada e a 
cerimônia foi Iniciada com 
uma missa celebrada pelo 
pároco da Igreja de São 
Francisco de Assis. Em 
seguida, o assessor do 
prefeito. Osvaldo Calfat . 
declamou uma poesia de 
Castro Alves e o vereador 
Ezio d'Alcqua Júnior fez 
um rápido pronunciamen- 
to, lembrando que a Idéia 

•d»construção do cemitério 
surgiu através de um re- 
querimento da vereadora 
Isaura Campos. 

Dozlnho encerrou a 
solenidade afirmando que 
há uma área destinada aos 

homens que lutaram pela 
emancipação polltlco-ad- 
mlnistratlva de Praia 
Grande e anunciou a 
inauguração "dentro em 
breve" da Comarca do 
município, e de sedes para 
o Instituto de Policia Téc- 
nica   e   Instituto  Médico 

Informou ainda que 
pretende investir mais 100 
mfl cruzeiros no cemitério 
para a pavimentação do 
acesso, e construção de 
praça e área para esta- 
cionamento de veículos. 
Comentando sobre a bomba 
declarou que "foi fruto de 
algum engraçadinho que 
quis apagar o brilho desta 
inauguração. Mas a grande 
bomba será no dia 15 de 
novembro,   nas   eleições, 
Íiuando conduzirei o pre- 
eito e os vereadores do 

Legislativo". Ao final da 
solenidade, Dozlnho 
aproximou-se dos repór- 
teres e brincando, pergun- 
tou se o Incidente teria 
repercussão nacional, pois 
assim sua obra seria divul- 
gada para todo o Pais. 

©CEMITÉRIO 

íCVr. 

J"-''v', 

I ÍJ     ■ 

íKSMi 

' '<■'''!••■ ^H 

A "Morada da Grande 
Planície" está localizada 
defronte á rodovia Padre 
Manoel da Nóbrega. no 
bairro de Vila Antártica, e 
rsul uma área interna de 

mil metros quadrados e 
externa (estacionamento e 
praça) de 20 mil metros. O 
projeto foi dividido em três 
etapas e ontem foi inau- 
gurada a primeira, que 
consiste em 200 carneiros, 
dois v«lórios, sanitários, es- 

V crltÃrio da administração e v depósito de material. 
A áiea do estacionamen- 

to e os acessos ainda nâo 
foram pavimentados e a 
praça não foi concluída, 
mas dois tratores da 
Prefeitura estavam 
aterrando o local- O ce- 
mitério será administrado 
por Alberto Dlegues asses- 
sor de relações publicas do 
prefeito, mas que desde 
1969 havia sido designado 
para o cargo de adminis- 
trador do cemitério. Dentro 
em breve, Díegues deverá 
ser assessorado pelo atuai 
administrador do cemitério 
da Areia Branca de Santos, 
José dos Santos, que está se 
aposentando. 

Anteriormente, os 
moradores de Praia Gran- 
de tinham de enterrar seus 
mortos em Santos ou São 
Vicente, mas a partir de on- 
tem já podem fazé-lo no 
próprio município, os 
preços cobrados pelo ce- 
mitério são: em campa 
rasa, Crt 353,35: em car- ■neiro no solo, Crt 530,03: em 
carneiro no muro, 
Cr$706,70: exumaçâo, Cr» 
353,35 e prorrogação de 
concessão por 5 anos, crv 
ií.826,80. 

sTR>» 

^SfiSf&íSnTT! 

LIííKCíZ."WÍ 

■gjjJJTs". 



5ECRílIAÍlftrT5À   SEGURANÇA   PÚBLICA 

POLÍCIA    CIVIL    DE   SÃO    PAULO 

REPARTIçãO  .^.?í.^*...d.e..h..antos 

BOLETIM   DE  OCORRÊNCIA 

imJi 
 VIA 

Natureza da ocorrência : ÜAMQw-ÜATErtI AlJ   Data  :JBm02mSL.. 
Local :..jcua...Ca.rlas...AX,«wieca...ÇQía..P3t,áia circ.: 2?.D«.?íI  

Hora  da  comunicação   : 9..1LS*    Hora do fato :JkLdni£a(Í8- 
1                                                    

INDICIADO ■    autoria desconhecida» 
• 

Doe. de Ident. n.0  Veio ao Plantão :  
(Espécie e repartlç&o expedldora) 

Pai : _ _  

Mãe ;  _ 

Cor :  Idade :  Est. Civil:  Prof.  :  

Nac. : -  Nat. :  

(Rua, número, cidade, fone, condução) 

(Rua, némero, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

VíTIMA-   Alonso l«eandro .Carvalho         

(Espécie e repartição expedldora) 
Pa i :  

Cor rhraBCO  Idade :..51a« Est. Civil:..aaLtelJro.... Prof.  :4omaLeiro- 
Nac. : brastlei-XO  Nat. :.Bttlqtt»-P]S......  
Residência :....nia--XCredo-Albertina* BS-apto.lWt^út».  

(Rua, número, cidade, fone, condução) 

Local de Trabalho .HQCgl,^  
(Rua, número, firma, cidade, bairro, fone, condução) 

Foi   internada?   Onde?. 

(Nome, resraínclaroanTO, fone, !bm!uçí&, dbc. ulenfídade. locai cre 'rsbálhcTBalrro, cemauçaó e fone) 

yfl»~ filalãcLaH- üegundo o relato do encarregado do R.P., dumnte 
2) —     esta madrugada,  em horário não especificado, ccell- nte(r )n~o 
3) - Identificados colocara* sob ma banca de jornais existente - 

no local doo fatos um artefato rud^mentar(caseiro)fazendo- o 
4) ~"    explodir e causando apenas um chan^scaaento nas Instalações 
5) —     da banco de Jonials*  
SOLUÇÃO  A..IMlí^IIGi(;AD..//fl0...A0...J3QPü.- 
 (B.O., Inquérito, proc. sumário, sindicância! relatórli), outra) 

EXAMES   REQUISITADOS : :  «^^Mi".); outros exames — por 

Elaborado por: üantos 

(Assinatura) 
leOnelPSO6  e  cargo datilografados) 

,   ,        , (assinatura dáTautorldade) 
xioberto .í, Corrêa da Costa 

■\ S.G. - S.S.R - Mod. 70 
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Preencixa este questionário, sendo o mais fiel possivel as informações 
que lhe foram dadas. As questões sem respostas deverão ser assinaladas 
com X. Date e assine* 

1 - 

2 - 

Local ameaçado 
Endereço   
Quem recebeu? 

Qual o teor da denuncia ? 

telefone 
a que horas? 

3 - A denúncia falsa foi feita por: 
a) Homem ?  b) mulher?  c) moço?   d) velho?_ 

e) criança?_ 

4 - Falava: depressa? 

5 

devagar? 

A voz era: 
a) abafada? 
e) rouca? 

b) clara?, 
"fj fanhosa? 

c) grossa? d)fina? 

6 - 

g) tinha sotaque característico? qual ? 

Foram ouvidos outros ruidos, como: 

a) de tráfego de veículos ? 
b) de máquina de escrever ? 
c) de música? _____________ 
d) de outras vozes?   T» 
e) de apitos de tremr 
f) de apitos de fábrica?_ 
g) de apitos de navio? 

7 - Que ruidos foram percebidos ? 

8 - A denúncia, na opinião do informante, tinha tom de: 

a) ameaça séria ? ______^_^_—__ ^) brincadeira ?_ 

9 - Foi a primeira ameaça recebida ? 

10 Em caso negativo, sabe se a segunda ameaça teria sido feita pela 
mesma pessoa da primeira? Porque?  

/ 

11 - Se ouvisse de novo a voz do telefonema anônimo, seria capaz de re- 
conhecê-la ? 

Por que ? 

Santos, de de 1.980. 

(assinatura). 
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