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CIRCULAR POSTAL NQ 2052. 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Is MISSÕES DlPLOfilÁTICAS E REPARTI
ÇÕES CONSULARES. 

DJ/701(P31)(B46) 

Expulsão de cidadão italiano, 
Roberto Antonio de Fortini. VA ?. 

Aditamento a Circular Postal n^ 1842, de 22 de dezem

bro de 1972. Seguem, em anexo, o.s fotografias e individuais datilo^ 

copicas de Roberto Antonio de Fortini, natural da Itália, expulso do 

Brasil por decreto de 13 de janeiro do 1971, publicado no Diário Of_i 

ciai da mesma data. 

Brasília, em 9 de abril de 1973. 

Anexos; 2 
AQ/ECC. 



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

OIVISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

INFORME 

icr e? e v "rerm/^c&e e * ' 

C O N F I D E N  C  I  & L  \  

- °'"l09 13 " WLlo "71 

Manifestação contra o Governo brasileiro na Italia. 

Referência : ^ 

Difusão 

A Embaixada do Brasil em Roma infonwu a realisa-

ção, a 7 do corrente mês, na cidade da Reggio-Emilia, de manifes 

tação **a favèr do povo brasileiro", com a participação de grupos 

comunistas, sociais-proletárioa, democratas~cristãos de esquerda 

membros da Associação Cristã de Operários e do Grêmio Católico 

"One Way". 

Antecipadamente anunciada pelo jornal comunista 

*<L' Uni ta", em abril último, durante a "Semana contra a Repres

são no Brasil", a manifestação teria Contado, ainda segundo o cjL 

tado periódico romano, com a presença dos terroristas brasilei

ros RenI de Carvalho e Roberto Fortini. 

Multiplicação Mod-04S/F/71 



SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

TELEGRAMA 

RECEBIDO 14.073 

DA EMBAIXADA EM ROMA 

EM lO/ll/V/71 

CONFIDENCIAL 

DEOC/AIG/D\I/500.31(96) 
^ 591.71(96) 

\CAMPANHA'  D IFAMATÓRIA .  AT IV IDADES;  

DE ELEMENTOS BANIDOS E  EXPULSOS. |  

f 

i pnn  -  SEOUMDA-FE I  RA -  [3 .1071  -  AAS 19 ,30  HORAS _ 

mH FORME ANTrC IPARA EM MED TELEGRAMA 1:9 rP l ,  DE 19  DE AFRIL  DE 

'V l \ ,  REALIZOU-SE A 7  DE MAIO \ • \^  C IDADE DE REGGIO-EM TL  I  A ,  UMA MA 

•M IFESTApAO "A  FAVOR DO POVO PRASILE IRO" ,  DE  CUE PARTIC IPARAM 

CnUPOS COMUNISTAS,  SOCIA lS -PROLETARIOS,  DEMOCRATA .VCRIST^OS DE 

, |ESOUERDA,  MEMBROS DA ASSOClAÇAO CRISTA DE OPERÁRIOS CRI  ̂ ^S  E O 

:  GR B I  10  CATOLICO "ONE WAY" .  INTERVIERAM,  .SEGUNDO A NOTIC IA  PU -

|H_ ICADA NO JORNAL L 'UNITA% DE 9 .5 .71 ,  OS TERRORISTAS RENE CARVA 

!LHO E ROBERTO DE FORTIN I ,  NA REUNI  To  F INAL DO TEATRO "ARIOSTO"- . '  
'-f 

i  THOMPSOf j ,  

NOTA DA DCo: Seguiu cdpia antecipada para DEOc. 
Êste telegrama chegou hoje dia 11/5/71. 

JNSC 

y /n .  

Multlpllemgl» N^d-OM/r/?! I  '  •  ! :  
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COPIA. " L'UWITA " (Roma) 9/5/71 
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(CGlijVi'© liC] 

dííyGyUra 

iíH urasÜQ 
REGGIO EMÍLIA, 8 

Si è svolta ieri sera a Reg-, 
gio una grande manifestazio-
ne a favore dcl popolo brasi
liano, sorCocato da una pe-
sante e feroce dittatura im- • 
porialista. T.a nianifestazinne 
ora stata indetta da FGCI, 
FGS, • giovcnlü dei PSIUP, 
movimento giovanile delia ' 
DC. ACLT e gruppo cattolico 
« One Way ». 

Un grande corteo, con car-
telli, striscioni e bandipi.i ros- ' 
se. ha altraverso le vie delia 
ciUà. Al teatro Ariosto, gre- ' 
mito di giovani, hanno preso' 
la parola i rivoluzinnari bra-
siliani René Carvalho e Rfc 

erto De Fortini. 



MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

OJN^ISÃO DE SEGURANÇA E INFORMAÇÕES 

N.o - DSI/ W Em de de 19 

Assunto ; áCilAâôS O CHltS, 

Difusão : Gm/AO ~ 2# a# ssm - o%e - «mii - útm* 
mi/^* 

iRfeem* reeebia* 4e 8AB?%A00 #» #& 

& 6%1&3 «a «9ilaôôs Im&iailôirody # gmpo mtm^ % 

MÚ68 tyocska^» ##%e gRbGklxaâof BUOHmRi 

t ~ BRQBO PIOSA# 

~ GBBI OBOIlla PIOIA# 

tmuMkt msu « mmm pmu, { *$a*r#a)# 

** a&asBto ABBomio aa po%eiBi* 

j* TITO B3 ASBBOAR &I&&; 

J8&S %&%& ?%# 98% eSID* 

\ * BSaÉ lAÜDSa* BB C&R9&&Ü0; 

- %A*%A RA&AR&eR GBBH& 3* BOORA# 

~ B&B8V 8AB9ABB%8& GB&aB, 

a# *#&!***# BAAIA OB&VIA *0%@33 886% * aOSISA BB BSRBQBg* fBIKBIRÃ# 

Referência : 

fa»bêa já ês&B&paa o C3KILS». m^mã& o mm& 



CORRESPONDÊNCIA 

EXPEDIDA 

mQ9/myiJ A(96)(48)15 

O Miniot^rio d&@ RelaçSa# Kxt«riorea eitKpzJ^ 

mata a Abaixada àa Xtâlisk e tem a honra d# am@# » ###* 

' blmemta âa aota^v®rT»al %&* 2.216/3.33# â» 0 ê« i&3L% 

mO| sela %mX aSo eolioltaâoa os b@m# of£®l&8 @# HÜii&atlsrio 

jwito ao» so aantiâ^ da emy a %WWMa 

infon^aâa eSlKre *a ra%Se» âa ciat«agSaf hâ a#3p#& @# tria tia*» 

#@B$ em %@e Baecos» Elo #p@Ma do SaX« ioa eiésâloa &%#!% 

mo» ̂ Miao Piola @ Roberta D* forfel»!» bam omm @$bra m 

. ,41^3## âa múám âoa maemoe* 

2, Aa fABjwato, o miaieWjPlo Aaa Eala@#aa $5s% 

rlOT^a Informa & Embaixada quw oa üaWioya# fiola * Ba PaaM^ 

ni foram «atiâaa em vlp%'da aa oomprovaAa s^jyt^usifâa m# V% 

guarâa Popular HovoLuolotiiâria (vm), org^maiaa^#» imW@3P«lva 

o terrorlBia, onda ee dedlaaimm a,tarefa® da &#plamw@^ Ãa 

v.:-; 

SOVO/HQK. ..f: 

-

Euísvr 



COF^RESPONDENCIA 

EXPEDIDA 

MKEA^E0o/Í)üI/2cF /7(96)(42)15/1970/2. 

4 
d« (guerrllhaB no Eatmdo d@ Hio Granâe &» 8ml, 

0̂ Q& roferlêoa olâaâlo^ ew@Rlwa#» 

ee atualmente uetidoSf à &l«po®lgã@ éae amWrld&d#* &» III 

Sjc^roltoy QBtmtúQ InáloiaSosB em Inquérito Pollola MtMtmp 

deatia»4id a aimr&r ativiaad## ilegale êm oltaâ» V@aga@ap&& 

fopular Ravoluoiom&ria. AohAn-so amboe em parfei#!^# eomaim 

çSee d# «míd#* 

araefllo, ** 5 a# d* 19T0. 



MODELO S.E. 8b 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

MEMORANDUM para o Sr. 
da 3uropa Ocidantal. 

^ 4 
Em 2 de dezembro de 19 70. 

DSl/323 

atividades subversivas da.RüBSlTÜ 
33 FORTini e Ãjl.O PIOL^, 

aditamento ao mainoi-andum 231/272, de 5 

da outubro do corrente ano, transcrevo, abaixo, para co

nhecimento d^ "Vossa "Cxcelencia, a íntegra da iniornagao 

enviada a esta vivisao, pelo l-abinete do i/ünistro do Sxér 

cito, a respeito das atividades subversivas da LG35RTc'D3 

e HkuKO ?TOL^: 

" 1. atenção ao Pedido de juaca (J3I) n2 1594, de 

18 de Setembro de LjTü, dessa Divisão, este Cen 

tro in,.or;na oug: 

' :3-. í.L J\ • •Jj.ni. 

. 4 

.T.iJliO ?ICL:i. suo elementos 

co^pronetidoa con a subversão, no Estado do yio 

tuavac coico militani a li 
- r - 1 'X - ; •• • '  \ -T- ~ 

J J LJ w X .  ̂ .1 — V -h \ J 

jTctnciJ ao jui, ona 

- est^^an, estruturados no Cor.^ndo \egional da VPL, 

naquele "ils Lado, e viiihaii: desenvolvendo trabalho 

para a r-onta^en de una Área Tática da Guerrilhas 

na rjciâo da T 13 

2. /uanto a J: extraem-se de doeu 

Je;ao do II: centos vindos da 2 

guintes dados: 

era o caaJe da área referida no item 1 

xercito o: 

usanüo 

os oodinoGõS de "IJ..:", "T 

para o trabalho pretendido pela VP", além dé ali 

ciar vai_03 elementos paz-a a prática subversiva, 

recebeu dj. order. de Cr3 v;.JOO,vJ, mais L3%. 



MODELO S.E. 8b 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

MEMORANDUM para o Sr. .^.3.GratLiriq_]2r'^,i 
ia Europa Ccidsntal. 

Em de ü9%emüro de 19 70. 

mais U3> 2.300,00, para mascarar a raZerida 

Area jática com a montagem da uma empresa do 

pesca; 

tal empresa chagou a aar instalada, tendo torna 

do j. d3nozina'jao iS a " •J .V .L jJáD] DO , Í1.JJ 

•?v Ü'.Ü')U..I'' 

- adquiriu anr.anier.to e l'3z ligações com contra -

handistas paraguaios para .omecimjnto da md -

tralhadoras de Kwo à C-rganizaçao terrorista; 

Cl 4 no depoimento de 

pertencente ao jomando Nacional da VPh, como 

responsável direto pelos trabalhos da Crganiza 

yao na região de .2u e coir.o an'.igo mi-

litante da nesma na cidade de PASSO ?U%DO/RS; 

- atuou no litoral do Estado de Santa Catarina 

com vistas à criaçao de nova empresa pesqueira, 

com os mesmos i'ins subversivos e terroristas; 

paralelamente às suas atucijoes subversivas, es 

tava envolvido em atividades de contrabando na 

legiao da ;:'ront3ira entre o Jrasil e a ̂ rgenb^ 

na. 

luanto a 3.::UN0 PICLA, temos os seguintes dados 

coligidos na mesma /onte: 

- é elemento originário da ala dissidente do Par 

tido Operário Comunista - PCO; 

• atualmente encontra-se estruturado na 

.. r- •; [Al y / 

. . J y V iJlj V 1 - 3 militava libado a 

• — —' ^ . i. V ' J .. . . 1. ^ 4 I .4, y 

:ia encarregado daj compras dj armamento para 



MODELO S.E. 8b 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

MEMORANDUM para o Sr. dia...Eu
ropa Ocidental. 

4 
Em 2 de dezembro de 19 70 

gctra ui Cr^aiiizaçao terrorista, qua mantinha em 

39U p O d 3 r Lx ĉ uantia de Crf; 1.000,00, peiTOanon-

tamants. 

4. Tanto :.)"::T0 cor.io 2Stao indiciados era 

IP:. qu3 lüi instaurado 11a área do III Exercito 

paiVi apurar as atividadas subversivas e terro-

ristas V?'.. 

Tais elementos encontram-se em perleito estaco 

.isico, jjOzandü u.3 pei'e 11u. saúde. 

j. /'.'Sue Centro solicitou cópia dos depoimentos dos 

indiciados acima, bem como outras implicações 

dos nominados na subversão e no contrabando, pa 

ra posterior remessa a essa Divisão." 

--itenciosa^iente, 

(Luiz rarante^da Hello) 
i/ii'stor da Divisão de Segurança 

e InJormaçoes 

r 

\ 
V' /C . ,S-, x')-

•l'' I 



DSl/miE 

MINISTÉREO DO EXÉRCITO ^ 

GABINETE DO MINISTRO SIQ - G.B , de jg70 
CIE 

y 

I N F O R M A Ç Ã O  N." /S-1Q2-S1-CIB = 

v;/ 
xf. Atividades subversivas de ROBE^TÇ DE FORTIM? e BRUNO PIOIÁ. 

2 ORIGEM : CIE 
3. mrusAO: ]J3iy1JRE > 

4 REFEKÈxcrA: pg ̂ 0 1594, ÜG l8 setonbro de 1970, da D3l/í.ffiE. 
J. ANEXO : 

lo lüm atenção ao Pedido de Busca (D3I) 1594 de 18 de setembro de 

1970, dessa Divisão, êste Centro informa que : 

j — ROBERTO DE FORTINI e BRUNO PIOLA são elementos comprometidos 

1 com a subversão, no Estado do RIO GRANDE DO SUL, onde atuavam | 

I como militantes da V;.NGUAHDA POPULAR REVOLUCIONARIA - VPR ; | 

I * j 
I — estavam estruturados no Comando Regional da VPR, naquele Esta | 
i 1 
i do, e vinham desenvolvendo trabalhos para a montagem de uma 

j Area Tática de Guerrilhas na região de TR38 PAS303/RS» 

i I 
s 2. wuanto a ROBERTO DE FORTINI, extraem-se de documentos vindos da | 

I 2ã Seção do III Exército os'seguintes dados: | 

i i 
I — era o chefe da área referida no item 1, usando os codinomes | 

j de "I3AC", "GRINGO" e "JACOB"; j 

i ' I 
í — para o trabalho pretendido pela VPR, além de aliciar vários e_ \ 

: lementos para a prática subversiva, recebeu da ordem de | 

I GR$ 65*000,00, mais US$ 2.500,00, para mascarar a referida < 

I Area Tática com a montagem de urna emprôsa de pesca; | 

' ~ I 
I — tal emprêsa chegou a ser instalada, tendo tornado a denominação j 

i de "SOCIEDADE PESQUEIRA DO'ALTO URUGUAI"; 

i ~ ! I — adquiriu armamento e fez ligações com contrabandistas para— j 

guaios para fornecimento de metralhadoras de mao à Organiza

ção terrorista; 
i 

p— é citado no depoimento de MARIA DO G.:RiIO BRITO, pertencente ao | 

Comando Nacional da VPR, como o responsável direto pelos traba- j 
IhoiL,áü„e como 

CONTINUA ... 



(Crit.nuucao d ^ Iil-i-0 : —•• _ y / CÍE ds ) 

militartte da mesma na cidade de PASSO FUIíDO/RS} 

— atuou no litoral do Estado de SANTA CATARINA com vistas à 

criação de nova emprêsa pesqueira,com os mesmos fins sub

versivos e terroristas; 

— paralelamente às suas atuações subversivas, estava envolva 

do em atividades de contrabando na região da fronteira en 

tre o BRASIL e a AlíGirJTIN.u 

Quanto a BRUNO PIOLii, temos os seguintes dados coligidos na 

mesma fonte; 

— é elemento» originário da ala dissidente do Partido Operário 

Comunista — H)C ; 

— atualmente encontra-se estruturado na VANGUARDA POPüIAR RE— 

V0LUGI0N^RL4 e militava ligado a ROBERTO DE FORTINI; 

— era encarregado das compras de armamento para a Organização 

terrorista, que mantinha em seu poder a quantia de ... 

CE$ lo000,00, permanentemente^ 

Tanto ROBERTO como BRUNO estão indiciados em IPM que foi ins

taurado na área do III Exército para apurar as atividades sub

versivas e terroristas da VPRo 

Tais elementos encontram-se em perfeito estado físico, gozando 

de perfeita saúde. 

Sste Centro solicitou cópia dos depoimentos dos indiciados aci 

ma, bem como outras implicações dos nominados na subversão e 

no contrabíindo, para posterior remessa a essa ̂ ivisãoo-



MODELO S.E. 8b 

SECRETARIA DE ESTADO DAS RELAÇÕES EXTERIORES. 

MEMORANDUM para o Sr. Euro. 
pa Ocidental. 

A: 
1 f j y 

yj\ Em 9 

CONFIDENCIAL 

DSl/272 

BRUNO PIOLA e ROBERTO 
DE FORTINI. 

de outubro de 19 70. 

Com referência ao assunto tratado na nota

da Embaixada da Itália, anexa por cópia, esta Divisão 

transcreve abaixo as informaçoes prestadas pelas autorida 

des competentes: 

"Atendendo a solicitaçao constante do documento aci

ma citado, informamos que os epigrafados encontram-se pre 

808 em SANTA MARIA - RIO GRANDE DO SUL, com prisão preven 

tiva decretada pela Auditoria Militar daquela cidade. Am

bos são integrantes da Vanguarda Popular Revolucionária 

(VPR^". 

Atenciosamente, 

• iliu 

(Luiz Parente de Mello) 
Diretor da Divisao^de Segurança e 

Informaçoes 

í) S I 

^  ( 5 ^  * — I  í5Lŝ  

-"V  ̂

& ^ 
/.^/ / D / 



-355M 
MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 

Divisão de Segurança e Informações 

/\y COMPIDENCIAl 

N? - DSI/1591^ Em X8 de setembro de 197O 

Assunto, cidftdaoa It&lianos presos no Rio Grande do Sul» 
BHÜKO PIOU 6 ROBEETO DE FORTINI. 

Reierencia: 

Difusãorçjg ^ g^l/AC 

I . DADOS COtmCIDOS, 

Pela nota verbal, de 8 do corrente mes, anexa por 

cópia, a Embaixada da Itália no Rio de Janeiro, comunica estarem 

presos "há cerca d© três meses, em Tres Passos, no Rio Gz%nde do 

Sul, 03 cidadãos italianos BRÜKO PIOLA a ROBERTO DE FORTINI, resi 

dentes em Passo Fundo". 

2. Solicita a referida Ehbaixada, «'visto que os meneio 

nados cidadãos continuam detidos na prisão do Regimento Bento Gon 

qalves, # disposição do Juiz da 11^ Auditoria da Justiça f&litar, 

do Santa f&ria**, que lhe sejam dadas informaçoes sobre os motivos 

da prisão e condições de saúde dos detidos, 

II . PADOS 901ICITAD03 

a) Elementos que poseom habilitar o ?#E a esclarecer 

o assunto junto à Embaixada da Italia; 

b) outros dados julgados úteis. 

DIV!?" 
SHÜK ^' D[ SSüMlílÇA 



ifft 'Jt v.ãHÍíT^W '« toi 

yj /: Jl 

I DELEG/ ÇAOÜOr. ; -. i, 
I no E5TAUL da GU.':: •• 
í PÍÍOTOCOLO DE &f:T; 'T. ' i 

1 1 SFT m/O 

GENTE 

./-

jC!!5^/l33 

L' Ambasciata d'Itália presenta i suoi rnigliori co.npli 

menti ao Ministero degli Affari Esteri delia Repxabblica Federa

tiva dei Brasile ed ha l'onore di comunicare che secondo infor-

mazioni ricevute, circa tre mcsi fa sono stati arreatati a Trea 

Pa3S03, Rio Grande do Sul, i Cittadini italiani Bruno Piola e 

Roberto De Fortini, residcnti a Passo í^indo, 

L'Ambasciata d'italia osserva che deli'arresto non 

è stata data tempestiva notizia ai Consolato CJenerale á'Italia 

in Porto Alegre, come invece prevede il disposto dell'art. 36, 

par. 1, lett, b delia Convensione consolare di Vienna dei 24 a-

prile 1963. 

Poichè i predetti Cittadini italiani sono tuttora de-

tenuti nel cárcere dei Re-ggimento Bento Gonçalves a disposisio-

ne dei "Juiz da II Auditoria da Justiça I.íilitar"di Santa ÍSaria 

(RGS), 1'Ambasciata d'Italia'sara grata ai Ministero degli Af

fari Esteri se vorrà cortesemente comunicare quanto risulti in 

mérito alie Autorità brasiliane e in modo specifico ogni ele

mento attinente alie ragioni deli'arresto e delia prolungata 

detenzione nonchè alie condizioni di salute dei predetti. 
( 

L'Amba3ciata d'Itália ringrazia e si awale deli'00-

casione per presentare ai ministero degli Affari Esteri delia 

Repubblica Federativa dei Brasile gli atti delia sua piu alta 

one. 

\ Rio de Janeiro, 8 settembre 1970 

ESTERI DELüA 
íEPUBnÈiíK^.^^^TIVA DEL BRASILE 
D A K 

eeriTRo oisinisuiooif 

'<1S SIT <970 

* V/ , V-' 
e n t r a d a  



URGENTE 
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1 PROTOCOLO Oi. < • : DA 

4 * i .' 

''v_J 

1:0104 

NOTA VERBAL 

A Embaixada da Itália apresenta seus atenciosos cum

primentos ao Ministério das Relações Exteriores da República 

Federativa do Brasil e tem a honra de comunicar que segundo in 

formações recebidas, ha cerca de tros meses foram presos em 

Tres Passos, Rio Grande do Sul, os cidadãos italianos Bruno Pio 

la e Roberto De Fortini, residentes em Passo Fundo. 

A Embaixada da Itália observa que não foi dada torpes 

tiva notícia da prisão ao Consulado Geral da Itália em Porto A-

legre, como no entanto prevê o art. 36, par. 1, letra b da Con

venção consular de Vienna de 24 de abril de 1963. 

Visto que os mencionados cidadãos continuam detidos 

na prisão do Regimento Bento Gonçalves a disposição do "Juiz da 

II Auditoria da Justiça Militar" de Santa Maria (RGS), a Embai-

*• xada da Itália será grata ao Ministério das Relações Exteriores 

se quizer gentilmente comunicar o que consta às Autoridades era 

sileiras a respeito e de modo específico qualquer elemento ati

nente às razões da prisão e da prolongada detenção como também 

às condições de saúde doa referidos cidadãos, 

A Embaixada da Itália agradece e aproveita a oportvmi 

dade para apresentar ao Ministério das Relações Exteriores d_ 

República Federativa do Brasil os protestos da sua mais 

consideração. 

Rio de Janeiro, 8 de setembro de 1970« 

alta 

MINISTÉRIO DAS RELAÇÕES EXTERIORES 
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

-» A a 
ÇgaTKO DISTfltSUtDOR 

i i %í\ 1970 


