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NOME: ELISA ESTHER FROTA PESSOA ou

ELISA FROTA PESSOA

FILIAÇÃO:

 

DATA DE NASCIMENTO;

 

NACILONALIDADE :;

 

NATURALIDADE :

 

PROFISSÃO; PROFESSORA
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10% INSTRUÇÃO: SUPERIOR

 

 

RESIDÉNCIA: Avenida Alexandre Ferreira, 291/102 - Telefone:
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- Comunista militante.

- Técnica em emulsões nucleares.

- Esteve envolvida nosincidentes ocorridos na Uni-

versidade de Brasília.

- Agitadora. Subversiva.,

- Ligada ao Comandodos Trabalhadores Intelectuais

(Grandefrente cominista).

- Perigosa. Vive sempredoente.

1961 - Jun - Separada do marido - OSWALDO FROTA PESSOA, com o

& qualteve trêsfilhos; assistente de JOAQUIM COS

TA RIBEIRO. Vive maritalmente com o físico comu-

nista JAYME TIOMNO, Julga-se a Madame Curie bra-

sileira. Participaativamente das injunções leva-

daspelo Partidojunto aoCentro Brasileiro de --

Pesquisas Físicas, secundando o atual companheiro.

É deconstituiçãofrágil, vive sempre doente.

1965 - Ago - Assinoumanifestodosintelectuais e artistas bra

sileiros, intitulado "CARTA ABERTA AO PRESIDENTE

- DA REPÚBLICA" ,

1966 - Jan - Técnica em emulsões nucleares. Comunista militan-

te. Esteve envolvida nos incidentes ocorridos na &

Universidade de Brasília. (Agitação e Subversão).

© 1966 - Jun - Ela e seu companheiro JAYME TIOMNO, foram os res--

ponsâveis pela indicação de diversos estudantes --

comunistas militantes da Faculdade Nacional de Fi-

losofia, para estudarem em Brasília. Depois de cop

sumada a ida desses estudantes para a Universidade

de Brasília, ela e seu companheiro, também se dirá

giram para 15, onde fizeram parte do corpo docente

daquela organização de ensino.

1966 - Iul - Tendo em vista os acontecimentos ocorridos na Uni-

versidade de Brasília, que redundaram na exonera--

ção de diversos professores comunistas, a margina-

da pediu demissão do cargo que exercia na UNB, em

solidariedade aos professôres atingidos.
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1966 - Dez - Figura relacionada, entre as pessoas que mais se

destacaram nas agitações ocorridas na Universida

de de Brasília.

1967 - Jul - Comunista. Quando professorada FNFi, sistemati-

Camente, dava notasbaixas, por maldade, aos es-

tudantes democratas, reprovando-os. Os alunos de

Física a detestam. '
- Mesmo quando nãoera Catedrática, frequentava a
Congregaçãoda Faculdade comoresponsável pela -
Cadeira do falecidoProfessorCOSTA RIBEIRO.

Figurava, a,casa'Spoca,wcomoyunawdas.maig,dnsta-

cadas subversivas daFNFi.

1968 - Set - Constou de umarelação de militares e funcionários

públicos,;rggistradosvno fichário dos Comensais -

do Restaurante do Calabouço, quefoi apreendida --

pelo DOPS-GB, em 1.:.68.

1969 - Em Fev de 1964, foi indicadapara agir nos meios -

intelectuais, sobretudo, nasEscolas de nívelme--

dio e nas Universidades, através do Comando dos --

Trabalhadores Intelectuais.

- Ligadaao P.C.,B. R$: %d


