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SECRÉ.TO 

Após FÉ chegada, os banidos alojaram-se 

cedido pelo Governo chileno. Passada a primeira semana, entifir.a 

cessidade de organizar um comité a fim de dirigir a vida em 	• e 

parlamentar com a administração e govêrro chileno. Esse ::omite 	ficou 

constituido de Rafael (RAFAEL DI FALCO NETO) pela NLN/SP, Takao ( TAKAO 

AHA .0) também pela ALAI/SP e Edmur (EDMUR PERICLES DE CAMARGO). 	O comi 

tê durou 25 dias aproximadamente, após o que, ficou desfeito. 	A 	VPR, 

que era maioria entre os banidos, não integrou o comitê, "a fim de nEo 

aprofundar divergências com a na". Após a dissolução do comitê 	(01 

proposta a autonomia para as Organizações representadas pelos banidos e 

a criação de um órgão de ciipula que servisse de porta-voz dessas Organi 

zaçóes perante o Governo ALLENDE; a vida administrativa de cada nrgani 

zacão seria dirigida por elas próprias internamente; esse nrgão de CU 

pula teria, portanto, apenas, efeito externo. 	Foram eleitos para fazer 

parte dessa Comissão de cúpula os seguintes elementos: 

Rafael 	 (RAFAEL Dl FALCO NETO), 

Bruno 	 (BRUNO DAUSTER MAGALHAES), 

Takao 	 (TAKAO AMANO), 

Edmur 	 (EDMUR..,PERICLES DE CAHARGO), e 

"Hazini" 	(ainda hão identifica. 	Origem GB, rx-MR-8, ex-ALN 	e, 

Ultimamente VPR, Setor de ihmegolA
dp  
J. Descrição: moreno, estatura me 

dia, magro, bigode, olhos enerdeados, rèlativamerte cabeludo, idade de 

25 a 30 anos). Essa Comissão de cúpula funcionou durante 9 dias aproxi 

madamerte, sendo dissolvida devido:a divergências surgidas relativamen-

te a problemas económicos, assistenciais e políticos. O Goveriiiir=t---  

DE prometriJ!ut2251jans_aimdajnteorly. Essa promessa foi feita em Val 

Sarais,), durante ui' excursão patrocinada pela Secretaria do Interior. 

Err Valparaiso, onde, na ocasião, se encontrava o Governo, foram oficial 

,,:ente recebidos por ALLENDE, que pediu o compromisso de todos no senti 

do de não criarem problemas no Chile. Pereira (ANTONIO EXPEDITO CARVA 

LHO PEREIRA), representando os banidos, solicitou, nessa ocasião, 	a 

ALLENDE, uma ajuda efetiva e não u'a mera assistência social. Em suma, 

ANTONIO EXPEDITO CARVALHO PEREIRA tratou, nessa ocasião, na presença 

dos 70 banidos, com ALLENDE, dos seguintes pontos, que representavam as 

"reivindicações" dos banidos: 

a) documentação (identidade e passaporte) para todos; 

b) ajuda efetiva; 

c) assistência médica; 

d) ajuda monetiria 

e) contato permanente com o governo. 

O contacto com o Governo ficou a cargo de CARME?! LAZO 

senadora, apiis, o assentimento de ALLENDE is "reivindicações" acima. 

LAZO é Previdente- da Associação de Auxilio aos Asilados que, na 

ocasião, jg existia e que, com a chegada do! banidos, foi amoliada. 	A 

Comissão de cúpula acima refar1da4qrante sua curta existência oreocu-

SECkEITO 
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Pou-se em tomar conhecimento dos desejos de cada bani o4-,),1-
.f
;peobo.i'mabianen 

uma semana após a reunião de Valparaiso, todos receber 	cume,. 
4.. 

lenos, sem os quais não poderiam obter trabalho. Nessa 	oca QARLO 	FI 

GUEIREDO SÁ chega ao Chile procedente do Uruguai, onde tem resentia fi 

xada. Com  a chegada de CARLOS FIGUEIREDO SÁ coincidiu a sarda de 	todos 

os elementos que, no Chile, integravam a FRENTE (elementos da VPR, ALN , 

MR-8, e PCBR) das acomodações fornecidas pelo Govêrno chileno, onde os ba 

nidos viviam em coletivo, sendo distribuidos por aparelhos, onde passaram 

a residir em grupos de três e quatro elementos. Uma das causas dessa re 

moço, foi atribuida ã morte de ADL!kLVES COQUEIRO, na Guanabara, que 

re7 com que os banidos desconfiassem de qualquer infiltração em seu meio. 

Além dos elementos que integram a FRENTE, existe ainda o Grupo do er.RVE1-

RA, composto de aproximadamente 15 elementos e os r.hamado,, Independentes. 

isto é, os que ainda não haviam optado por nenhum dos dois grupos jã 	or 

ganizados. Uma senhora de nome HELIA, residente n5 Chile, brasileira, í 

a pessoa que, no Chile, recebe e tem contacto com CARLOS FIGUEIREDO S. 

HELIA é a espõsa ce LICIO HAUER, que trabalha na CORA (Corporation de la 

Reforma Agrãria), organismo oficial doovérno ALLENDE. CARLOS FIGUEIkE 

ct DO SÃ teria proposte: de especia in505 	cada um dos banidos em um deter- 

minado ‘ setor, a fim e "faci(Nt tl'''',.s tarefas da revolução". CAFI_DS 	FI 

GUEIREDO SÁ é considerado, no exterior, apEs a morte de MARIGHELA e CAMA- 

RA FERREIRA, o "homem forte" da ALN. 	Existia ainda, entre os banidos,uma 

Comissão de Alto 14ivel, a fim de realizar os contactos de nivel interna - 

cional, para "apoio ã revolução brasileira". Nessa Comissão, eram 	os 

seguintes os representantes das Organizações: 

;pela VPR o 	"GREG6RIO" (UBIRATAM DE SOUZA), 

pela ALN o 	"WILSON" 	(JOSE DUARTE DOS SANTOS), 

pelo PC3R o 	BRUNO DAUSTER MAGALHÃES E SILVA, 

pelo MR-8 os 

	

	irmãos "Pedro" e "Paulo" (DANIEL AARAO REIS e SAMUEL AARAO 

REIS) e, 

pela VARJAIMARES,MARIA AUXILIADORA LARA BARCELOS. O chamado grupo 	do 

CERVEIRA não teve representante nessa Comissão. Alím de angariar ajuda 

internacional para a "revolução brasileira", essa Comissão tinha ainda 

por finalidade a montagem de um 'órgão de divulgação no Chile. Entre 	os 

baaidos circula, a noticia de que IARA IMELBERG teria sido prèsa no 	Bra 

sil e que LAMARCA rompeu com a VPR. No Chile, vírios militantes da 	VPR 

seguiram a posição de LAMARCA, abandonando, tamb€m, a Organização. Consta 

que êsses elementos receberam ordens de LAMARCA para que seguissem imedia 

,amente para Cuba. 	"Neto" (MANOEL DIAS DO NASCIMENTO), um dos dirigentes 

do Grupo LAMARCA no Chile propõs a virios elementos, inclusive Plc,s Inde -

pendentes, a ida para Cuba, pois a VPR, através do Maj ERMIM RODRIGUEZ , 

que atualmente estaria no Chile, recebera a oferta de 28 vagas para 	um 

Curso de Guerrilha em Havana. 	Calcula-se que cèrca de 15 banidos teriam 
‘1 

adotado a posição de LAMARCA e, possivelmente, ii se tenham deslocado pa 

ra Cuba. O pessoal componente do Grupo do Cerveira estã distribuidn 	em . 	. 	_ 	_.... _ 
I r' 	••-• 	, 
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dois ou três aparelhos, completamente isolado dos demdis iai..enen.Co.s. 

i, da FRENTE. 	Fazem parte disse Grupo do Cerveira: 	 L-1. 
 

JOEL JOSE DE CARVALHO, 

JAIRO JOSE DE CARVALHO, 

DERLY JOSE DE CARVALHO, 

"Catarine" (JOAO BATISTA RITA) e 

"Raul" 	(ainda hão identificado). 	Aipis o conhecimento da morte de 	A 

CERVAL ALVES conuErpn, ficou resolvido, api -  duas ou trCs reuniões, 	em 

que tomaram parte a maioria dos banidos, evitar-se qualquer contacto com 

elementos que pertencessem ao Grupo do Cerveira, pois hí suspeita de que 

esteja infiltrado por elementos da repressão. 	Essa deliberação teria va 

lidade atg o término da apuração das causas que cercaram a morte de COQUEI 

RO. DANIEL JOSE DE CARVALHO, malgrado pertencesse ao Grupo do Cerveira , 

tomou parte nessas deliberaçCes. Era voz corrente entre os banidos 	ue, 

de qualquer forma, JOAQUIM PIRES CERVEIRA estava incriminado, pois teria 

feito com que COQUEIRO regressasse ao Brasil "por um esquema furado". 	Es 

sa delibPração foi comunicada aos TUPANAROS, com quem a FRENTE tem contac 

to atrav,Ss CALOS FIGUEIREDO SÃ, e is Organizações no Brasil. 	JOAOUIM 

PIRES CERVEIRA foi ao Uruguai para um contacto pessoal com os PIPAMARO:S. 

Ao regressar ao Chile soube-se que teria ido buscar cêrca de 10 mil d61,-

res com um "companheiro brasileiro", porém sõ teria obtido 1.50001W dila 

A NNInum apartamento, vivem res. 	Com o e).-Almirante CA;;DIDO ARA 	 EDMUR 

PfRICLES DE CAMARGO e CARLOS GtIV$ -âMACHO DE MATOS (Cste Ultimo asilado 

no Chile, trabalhando como gerente de um restaurante, do qual é oroprietã 

rio o seu padrinho de casamento). JOÃO BATISTA RITA - "Catarino", também 

teria sido convidado para o curso em Cuba, e não teria aceitado. 	MARIA 

;4AZARETH CUIJHA DA ROCHA, vive num apartdmento em companhia de ALBERTINA 

RODRIGUES COSTA, que recentemente chegou a Santiago; ambas pertencem ao 

chamado Grupo do Cerveira. MARIA NAZARETH CUNHA DA ROCHA trabalha 	num 

restaurante de sua propriedade, em Santiago. MANOEL DIAS DO NASCIMENTO e 

UBIRATAN DE SOUZA sio considerados Comandos da VPR no Chile e foi, - atra 

vés diles, que FERMIM RODRIGUEZ fiz o oferecimento para o curso em Havana. 

Consta que jã estariam em Cuba os seguintes elementos, alguns para Curso 

e outros para traoalhar nos canaviais: 

AFONSO JUAQUEIRA DCALVARENGA, sua mulher MARA CURTISS ALVARENGA e seus 

seis filhos, 

JBRUNO PIOLA com sua mulher e filhas, 

--brITEL AARÃO REIS, 

SAMUEL AARrn REIS, 

AFCUSO CELSO LAMA LEITE, 

GUSTAVO 3UARQUE SCHILLER, 

MARIA AUXILIADORA LARA JARCELOS e o 

"Cestinha" (origem de MG, e ainda não identificado). 

O grupo de brasileiros foi convidado. dia 16 de junho, pe 

la Udidade Popular, a fim de participar de uma concentração de trabalhado 

res chilenos, com a finalfdade-xle-apresentar solidariedade ao Presidente 

L_ 	 U. 
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ALLENDE, tendo em vista os últimos acontecimentos no C 

BOR - "Jamil" teria permanecido com o atual Comando da 

mente, contrario 	posição tomada por LAMARCA. CANDIDO AR 

51,: • • .00 

cenjequety e 

è`,d 

ao que falta nivel ideológico .a LAIIARCA, para conduzir a "revolução". Chf.._ 

gou recentemente a Santiago DILMA ARAGAO, filha do ex-Almirante ARAGAO, a 

fim de levar-lh ,  uma certa quantia f111 dinheiro, proveniente de u 	imóvel 

vendido na Guanabara, tendo a mesma jí regressado ao Brasil. 	CHATO PENE- 

DO teria tido dois contactos com EOMUR PERICLES DE CAMARGO, a quem teria 

dito que os camponeses bolivianos não inspiram segurança e confiança 	e 

que, qualquer contacto ne Bolivia, seria mais seguro se feito através da 

COB (Central Obrera Boliviana). 	Inicialmente, ara intenção do Partido Sp.  

cialista Chileno integrar os brasileiros em suas fileiras, idéi1221teri-\ 
ormente abandonadaporloare_m_irresponsíveis os  brasileiros. Consta que 

c Grupo do Cerveira esta fazendo um trabalho junto aos camponeses numa de 

terminada região no Brasil; que, nessa região. estariam 5 ou 6 elementos 

1 ,  sob o comande de CHICAO (ainda não identificado). 	EDMUR PERICLES DE 	CA 

MARGO teria sido sondado a deslocar-se para essa região, tendo em vista 

que CHILA° jí estaria entrando em atrito com os camponeses devido a ques- 

tões anorosas com iulheres da região. 	No Chile, com a saida de LAMARCA. 

da VPR, esta na ordem do dia a rea 20ade um Congresso da Organização, 

a fim de ser eleitc novo Comankl i a ional que substituiria a atual Coord e  

nação Provisória. 	ALBERTO CONRADO, cujo telefone em Montevidéu E 79-7196 

é o braço-direito e o homem com quem o ex-Almirante ARAGAO mantém contac- 

to em Montevidéu. Estão no esquema de propaganda contra o Brasil, 	no 

Chile, os segeintes elementos, possivelmente integrados ne Frente Brasi -

leira de Informações: MARILIO VASCONCELOS, ALMINO AFONSO, TIAGO DE MELO, 

LICIO HAUER e IVAN RIdÉTltlï 	NO A ONSO, TIAGO DE MELO e IVAN RIBEIRO 

trabalham na ICCIRA (instituto Chileno de Capacitação de Investigação pa 

ra Reforma Agríria), organismo filiado ou subordinado ã ONU. 0 ex-Almi - 

rante CÂNDIDO ARAGAO dispõe de um levantamento de todos os quartéis e ba 

ses existentes no Brasil, levantamer -dIrr -OlnrtUd1=---.--o.or 

; cowq_um IMACULADA DE OLIVEIRA, que dileiLtralcu.xliriaSEc61es e as dis •______ 	_• ____. ... 	. 
tribuiu pelas diversas SrganiiiVires; possivelmente jí teriam chegado -is 

mãos de autoridades chilenas. Teriam concordado em ir para Cuba, para o 

Curso de Guerrilha: DELCI FENSTERSEIFER - "André", MARIA AUXILIADORA LARA 

BARCELLOS, WELLINGTON MOREIRA DINIZ, e WANIO JOSE DE MATTOS.  Uma das .cati 

sas da existência da luta interna entre os banidos e possivelmente da sal 

da de LAIIARCA da Organização, foi a criação de uma Comissão Apuradora do 

Comportamento na Prisão dos militantes da VPR libertados. E ponto pacifi 

co que oualquer banido somente regressarí ao Brasil após curso em Cuba ou 

qualquer nutro pais. 	ons a que ji teriam conseguido ocupaçao, no Chil2, 

àï seguintes elementos: ISMAEL AÃTONIo DE snuzA, ATACILIO PEREIRA DA SIL 

VA, 1.11.40EL DIAS DO NASCIMENTO, ARMANDO AUGUSTO VARGAS DIAS, ENCAR:iACION 

LOPEZ PERtZ e JOVELIN^ Ti:MELO DO NASCIP'ENTO. 	NANCY mANGABEIPA UNGER 	e 
..---_____ 	 ___ 

VERA mskRIA ROCHA PEPEIPA viajaram para os EE uu; cRtsTnvnn DA SILVA 	RI 

óElv, esti vivendo no Chil Eflt 	eil;4U 1. 	hei JEAN MARC VON OV) ";IO 
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viajou para a Suíça; Lucin FLAVIO REGUEIPA UCNOA e SOU 

saparece-am de circulação: TITO DE ALL.CAR LIMA viajou 

NE LOUIS f.ANGERY DE CARVALHO viajou para a França. Seriam 

Govêrno ALLENDE, o Congresso, no qual o mesmo não tem maioria 

80K das FF AA. 	O aparelho onde reside JOAQUIM PIRES CFA/EIRA está situa- 

do nas proximidades da parada 28 da Grande Avenida. 	'Mazini", an'erior - 

mente citado, foi identificado.por foto, como sendo UMBE^Tr TRIGUEIROS LI 

MA. Os elementos abaixo relacionados estão usando os senuintes cndinomes: 

e ce▪  rca de 

-JOAQUIM PIRES CERVEIRA 

AF0.1.50 CELSO LANA LEITE 

FRANCISCO ROGEPVAL MENDES 

WALLITZ CARDOSO 

JOVELINA TONEL° DO NASCImENTO 

MANOU DIAS DO NASCIMENTO 

rARIA AUXILIADORA LARA BARCELLOS 

/OTACILIO PEREIRA DA SILVA 

REINALDO GUARAdIS SIMOES 

UBIRATAN DE SOUZA 

WNIO JOSE DE MATTOS 

ANTONIO ROGERIO GARCIA SILVEIRA 

ARMADO AJGUSTC VARGAS DIAS 

- "Martins" 

"Celsinho, "Afonsinho", 

"Chir,Jinho", 

- "J)imão", 

'JO", 

"Paiva" ou "Neto", 

"Dera", 

"Marinheiro": 

- "Guaraná", 

"Gregõrio", 

"Capitão", 

"Pedrão", 

"Gauchinho", 

os irmãos SP:UEL.e DANIEL AARAO REIS - opedro" e "Paulo". 
IRANY CAMP23 	 gmtostinhau 
RELIA de tal, anteriormente eget0à,ocasada com LICIO HAUER é e represen - 

tante de CARLOS FIGUEIREDO SMunto aos banidos; teria sido essa senhora 

a pessoa, encarregada da "escolta" a JANS ALLEN LUZ no trecho SANTIAGO / 

MONTEVIDEU. CARLOS SA, prOximamente, trocaria sua residéncia, de "ONTEVI 

DEU PARA SANTIAGO. 	O MIR - MOVIMIENTO DE IZQUIERDA REVOLUCIONARIA, 	pos 

sue um campo de treinamento de guerrilha no território dos índios MAPUS(?) 

ao sul de SANTIAGO. 	Inicialmente, chegou a ser aventada a hipõtese 	dos 

brasileiros serem enviados a esse los!22211§IsuLLsunia_acwita---pelos 
chilenos que, com jí foi dito anteriormente, julgam ol....trasile1-res---ben1 

dos irresponseveis, não confiando que a segurança do local fosse mantida 

após a saída dos primeiros brasileiros. LUIZ HERON DE ARAUJO, que este 

de posse de cerca de 30 mil dólares provenientes da chamada "ação do 	co 

fre do Ademar", estaria integrado no esquema de CARLOS SA. O ex-Almiran-

te ARAGAO, através dos irmãos PEREDO, tem contacto com a CENTRAL OBRERA 

BOLIVIANA - COd; ARAGAO mantem, também, estreito contacto com a Senadora 

CARMEM LAZO, em casa de quem, normalmente, faz suas refeições. O padri - 

nho de casamento de CARLOS GAlEA0 CAPACHO DE PATOS, an:eriornente mencio- 

nado, chama-se aICOLAU. 	Os donos do esquema de sarda do CHILE para a EU 

POPA e consequente apoio na EUROP.AT— E—Blit/11—"AUSTEW- MAGALHAES, GENE DE 

CARVALHO e seu pai APOLMO DE cAWVALun - Ledes, no Brasil, militavam no 

PCuR 	ARAGAO, —ilfm de !,LMINO AF0aS0 e outros brasileiros, tonaram parte 

na elaboração de hm plano de "defesa do Governo PLLEUE contra um lanssT - 

vel golpe da direita reacionária". 	A FRENTE e o Gru,o do CEI'VEI"A - 	PI 

uaniuns, de um modo neral .441[4, 4444.—P,neneladei mina TUPAMNMMt 	nue, 

s r: C E 7 o 
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Para isso, destinaram a metade do ,esgate recebido 	
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do cõnsul ALOISIO Gmitol. C possível que esteja ser 	',.1)qt;'!, '..„5°"ur, 

, ‘,,,,  
esquema de penetração no Brasil através dm Embaixada . 	Culi;- !'m 

i 
tiago, esquema esse Através o prõprio Embaixador e ,IOMLY"lee:. 	PES 

CEPUIPA, que é o brasileiro que dispõe de maior penetração jinto 

aos cubanos. ,ião foi possTvel levantar nada a respeito dos seguintes 

assuntos: 	VITOR LUIZ PAPAIDEU: um "i'ajor do Exército de norw 	'ÇLN 

urinfi"; um ex-Suhtenente de odeie Domn APTEAGA• 	a ida de EDMR PC 

PICLES DL CAMARGO i BOLTVIA não foi confirmada; realmente, seria dn 

conhecimento de diversos brasileiros de que [OMR iria ii BnLivIA 

Consta que EIWUP estaria trabalhando, it-  noite, no restaurante do 

qual CARLOS CA”ACHO E gerente. E certo que durante sua estada 	em 

surIAGn, CARLOS sA participou de virias reunires com brasilei-os 	r 

Ti LAGO DE :!ELO, ALMIu A1-03S0, ARAGAO, AMARILIO VASCMELLOS e 	nu 

tros -, hí dúvida, no entanto, quanto R presença, nessas reuniões,de 

CARIIELA PEZUTTI e EDMUR P. CAMARGO, cuja nresença, inicialmenZe, te.  

r!a sido constatada, segundo lNFOR Efroveniente de SANTIAGO. E ver 

õe dadeira a existéncia de urIniptdOn 	visaria a eclosão da guerrilha 

e sabotagem em territiirio Yrasileiro: í verdadeiro que isse plano 

prevê as ZI e ZG (Zonas de Insurreição e de Guerrilha); que a pene 

tração em territ5rio brasileiro seria feita através o AMAPÁ, RORAIMA 

RONWINIA e MATO GROSSO, desde a BOLIVIA, VENEZUELA e UlANIAS. 	O 

elemento do Serviço de Informações responsgvel pela obtenção dos da 

dos constantes diste documento, a respeito diste Ultimo Ttem, alerta 

que este plano, ou outro, porém com as mesmas características, 	jã 

foi ventilado durante t interrogatõrio levado a efeito em JEFFEPSON 

CARDIN DE ALENCAR OSORIO; quando do regresso de JEFFERSON CARDIN de 

Havana (d9 Semestre 1970), esse plano foi deixado, por êle, em SANTI 

AGO, em poder de AMARILIO VASCOÀCELOS. 	Os contactos para essa pene 

tração em territ5rio brasileiro através os paTses antes mencionados. 

seriam os constantes da agenda de JEFFERSON CARDIN, apreendida 	em .  

BUENOS AIRES. Finalizando, aos itens UNO e DOIS do INFORME 97, de 

2;, de abril de 1971, do CIEX, poderí ser dada a avaliação A-1. 

21 JUN 71 
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