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A - INTRODUÇÃO ® 
1. No dia 15 de junho p.p. foi presa pela SR/DPF/DP, REGINA 

CSLIA PEIXOTO BITTENCOURT em face de um informe recebido, 
de que, na sua residência na SQS-409, Bloco "F", Apt 103, 
Entrada "B", havia uma "boca de fumo". 

landado de Busca e Apreensão, 
de m a t e r i a l subver-

3. 

Realizada a diligencia com 
verificou-se a existência, no local, 
sivo remetido do exterior (SUÉCIA) por I.1ARC0S SANTILLIf 
filho do Deputado SANIILLI SOBRINHO - MÊS - SAO PAULO. 
Foram presos naquele endereço: FRANCISCO CARLOS MOSS, re 
sidente na SQN-408, Bloco "F", Apt 203 e ROBERTO DAVID 7 
DS SAN30N NETO residente na SHG-712, Bloco "P", Cas$ 5 -
ASA NORTE, que utilizavam o G-abinete Fotográfico de REGI 
NA CSLIA. Mantendo vigilância sobre o local ainda foram 
detidos, quando lá entravam LUIZ CARLOS MACHADO e PAULO® 
ROBERTO FONSECA. 

Em face da documentação apreendida na SQS-409 a SR/DPF/ 
DF fez um contato com a 2 3 Sec/CMP-llSRM e informou que 
iria prosseguir, fazendo um vasculhamento na SQN-408, / 
bloco "F", Apt 203 residência de FRANCISCO CARLOS MOSS. 
Considerando que o apartamento citado havia sido residên 
cia de elementos pertencentes do Grupo CARATINGA que es
tava sendo investigado pelo D0l/C0DI/OI,EP--.ll«RLI (lá resi
dira NESTOR®DOS SANTOS CORREIA), foi designado um Ofici
al do DOl/CODl/CI.IP para acompanhar a operação. 

4. Nos dias 16 a 18 foram presos os moradores daquele ende
reço e apreendida grande quantidade de literatura marxis 
ta. Os depoimentos iniciais demonstraram indícios de sub 
versão e elementos do Grupo CARATINGA foram citados como 
conhecidos ou freqüentadores do apartamento vasculhado. 
Acrescia o fato de que, ali, também morava J0S3 AURÉLIO^) 
TfE, OLIVEIRA MICHILES, recentemente preso pela DIS/COMZAE 

roçado em avião da FAB, de MANAUS 
parte do material apreendido. 

fi 6, por viajar com nome z 
para BRASÍLIA, e dono de 
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política. Influenciou suas irmãs ao estudo do aarrismo e, 
no seu apartamento, o uso da maconha era coraxia, trazida 
principalmente de MANAUS, de onde se originaram quase to. 
dos os quo ali moravam e freqüentavam. 

i) E ua elemento^frio, irônico e muito fechado. Estendeu-se 
em considerações quando lhe dada a oportunidade para. cri 
ticar a Universidade onde completou o seu curso e onde 7 
sempre foi muito conceituado., Criticou a "pouca liberda
de existente nos Centros de Estudos que eram manifesta -
çoes puras de cultura".. Defendeu com ironia os Direitos 
Humanos e a Constituição, a falta de abertura política e 
citou como exemplo de liberdade, o CHILE de A1ENDE, onde 
declarou que "está melhor do que no BRASIL'1.. 

j) Estuda gratuitamente no I1IPA e recebe uma bolsa de manu
tenção de CrSl.000,00 (mil cruzeiros) mensais do Governo 
Federal. Em BRASÍLIA, lecionou no Colégio Pré-Universita 
rio, sendo amigo do Diretor J032 CARLOS com quem conse -
guiu uma bolsa para a sua irmã MARIA AUXILIADORA. 

12. LIARIA DAS GRAÇAS DE SENA 

a) Qualificação 
- Filiação: NELSON SENA e LIARIA RAIKUNDA DE SENA. 
-Nascida em 04 Out 47 - HANHUAÇU/lIG. 
- Residência: SQN-312 - Bloco I - Apt 309 - BRA3ILIA/DF. 
- Estudante de Antropologia na UnB. 

b) Iniciou sua participação no Koviraento Estudantil quando 
ainda em CARATINGA/ílG, era um grupo de estudos organizado 
por um estudante da GB conhecido como 20NINHQ CASTOS cue 
levou material para estudo e discussão. 

c) Era BRASÍLIA, foi trabalhar na Secretaria de Serviços So
ciais - Invasão do IAPI onde conheceuferiNALDO SILVA RO
CHA seu Chefe de'Seção. Segundo declarou, seu Chefe con
vidou-a para uma viagem ao exterior a fim de acompanhar 
um amigo que precisava se afastar do País por problemas 
políticos -JORGE IIICHSL SOBRINHO. Ao mesmo tempo apro
veitariam a. oportunidade para uma aventura amorosa já / 
que, EEYNALDO era casado e tinha receio de se encontrar 
com ela em BRASÍLIA. Viajou até ASSUITÇÃO/PARAGUAY em / 
1970 e, no regresso foi presa pela Policia Federal. 

d) Residiu algum temoo com um casal amigo que conheceu aqui. 
HELOIZA e HUGO DA SILVBIHÂ^HEHEDIA que era de CARAIINGA, 
que é de esquerda, porém não pertence a nenhuma organiza 
ção por receio de se envolver com as autoridades. HUGO 
trabalha no INCHA e HELOIZA é professora no CSUE e tam
bém trabalhava no INCHA, Nessa residência, conheceu RUI 
BARBOSA 'DE ALENCAR "HENRIQUE" pertencente a AP, casado 
com EFIGENIA DE ALENCAR e que a convidou para abandonar 
a UnB e ingressar na AP com que nao concordou. 

e) Foi professora por algum tempo no Instituto Brasileiro 
de Estudos Sociais (IBES) na L/2-Sul tendo perdido o em 
prego por haver sido presa em 1970. 

f) A ligação com LIIRIAII DE AZEVEDO LEITÃO deu-se através de 
sua irmã CUSTODIA com quem convivera em CARATINGA/l.IG. III 
RIAM escreveu-lhe de VITORIA relatando os trabalhos que 
14 oq-Hqycjm po-^p rqnl.j7?,dos no movimento estudantil e a 
organização da Regional do PC do B que acabou sendo des-
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desbaratada es fins do ano passado coei, a prisão de MI- / 
RIAM e outros, entre os quais conhecia^MARCELO AMORLM NE 
TO e^GUSTAVO DO VALE. 

g) Recebeu exemplares do jornal CLASSE OPERARIA enviados por 
I.ÍIRIAI.Í os quais, depois de lidos pelos moradores da SQN-
312, Bloco I - Apt 309, eram 'destruidos. MÍRIAM também / 
se queixava do grupo que em BRASÍLIA, nao estava reali -
zando "nada de concreto". 

13.AROI.L4RIO CE3AR SCHETINO 

a) Qualificação 
- Filiação: JOÃO SCHETINO e ODETE MIRANDA SCHETINO. 
- Nascido em 21 Abr 51 em CARATINGA/MG. 
- Residência: SQN-312 - Bloco I - Apt 309 - BRASILIA/DF. 
- Estudante de História na UnB. 
- Trabalha no Banco Central. 

b) Iniciou seus contatos com a literatura' marxista, ainda / 
no curso médio organizando um Grupo de Estudos em CARA -
TINGA/MG no ano de 1970. Após um ano o grupo dispersou-
se, porém pode-se concluir que as reuniões deram fruto., 
JOSS LOURSNÇO CINDRA foi para BELO HORIZONTE onde já / 
foi preso por subversão. MÍRIAM ALMEIDA AZEVEDO LEITÃO 
filiou-se ao PC do B em VITORIA e responde processo; CTTS 
TODIA SELMA DE SENA, VALTAIR ANTÔNIO DS ALMEIDA, ROMÁRIO 
CÉSAR SCHETINO vieram para BRASÍLIA e continuaram a ler 
obras marxistas e se aprofundaram na doutrina subversiva 
numa atividade mais adequada com as suas personalidades; 
apesar de instigados por MÍRIAM nao haviam, ainda, deci
dido filiar-se a uma organização. 

c) Em BRASÍLIA, ROMÁRIO ligou-se a homossexuais e viciados 
em tóxicos e, em pouco tempo formou amplo círculo de amji 
zade. Visitava os.moradores da SQN-408 - Bloco P - Apt 
203 onde o ambiente era caracterizado pela presença do / 
tóxico, das idéias subversivas e corrunçao de costumes; 
íntimo detaCONIO CORRÊA PINHEIRO "TONÍNHO" (PCB) e seus 
amigos homossexuais na Q-513 da W/3-Sul; conhecia de per 
to os componentes do GLUPHS que residiram antes na SQN -
408 e que depois haviam alugado uma casa em SOBRADINHO, 
onde desenvolviam um trabalho de TEATRO, estimulado pela 
maconha e visando difundir o marxismo subliminarmente. 

d) Darante suas viagens para visitar a família em CARATINGA, 
aproveitava as oportunidades para os contatos com os ex-
colegas e levar livros marxistas. Como ele mesmo declara, 
era adepto de um trabalho menos perigoso: "difundir e / 
discutir as idéias comunistas, sem ingressar numa organi 
zaçao". 

e) Mantinha contato com MÍRIAM ALMEIDA AZEVEDO LEITÃO, que 
lhe mandava o jornal CLASSE OPERARIA e cujo contato foi 
interrompido face as prisões ocorridas no ESPIRITO SANTO. 

14. ZUIEIKA MARIA DE SOUSA PORTO 

a) Qualificação 
- Filiação: HERIBERTO CAVALCANTE PORTO e MARIA TSRBZINHA 

SOUZA PORTO. 


