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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLÍCIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO PARANÁ
DIVISÃO DE POLÍCIA FEDERAL EM FOZ DO IGUAÇU

Em

06 de

maio

de 1977.

JA:
SI/DPF/FI/PB
A 0:
CARTÓRIO/DPF/FI/PR
ASSUNTO: IHF0RMAQ10 (Presta)

to

Senhor Chefe:
jista SI informa que QUERIfO DALLA COSTA,
natural de Lagoa Vermelha/HS, f i l h o de Vitorio Dalla Gosta e de Joana
Dalla Costa, nascido em 23.09.28, é fazendeiro em Marmeloiro/Pfi e no
Paraguai, de onde trazia maconha para Francisco Beltrão/PR, e mantinha
contatos e relações amorosas com NADIR AVER suspeita de t r a f i c a r tóxicos ;ara São Miguel do Oeste/SC, esposa de MÁRIO DA CONCiilIQÃO AVER, /
vulgo "HAEIO PÍNTOií", natural de Tres de Maio/RS, f i l h o de Francisco /
Aver e de Erenita Magales Aver, nascido em l8.12«Mf, traficante de tóxicos. Além destes o nominado mantinha contato com HiiiGILIO LUIZ DE /
MELLO, vulgo "CIGANO", natural de Harmonia/SG, f i d i o de Maria Ferreira
de Mello, pai ignorado, nascido em 21.06.39, 9 JOSE ILADEMIR GALVÃO, /
s o l t e i r o , natural de Angatuba/SP, f i l h o de Joio Galvão Sobrinho e de /
Maria Bendita Galvão, nascido em 22.08.50. Ambos distribuidores de tóxicos nas cidades de Francisco Beltrão, Pato Branco, Gel. vívido e Gas
cavel/PR. Estes dados foram fornecidos por autoridades e pais de v i c i a
dos da cidade de Francisco Beltrão/PR.
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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL
SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO PARANÁ
DIVISÃO DE POLICIA FEDERAL EM FOZ IGUAÇU

Em 14

DA

: S3ÇXO DE INFORMAÇÕES

AO

: SENHOS DIRETOR DA JSFf/Vl/PR

de

JULHO

de 1975.

ASSUNTO: Informações referente aos municípios visitados - POLITICA
Senhor Diretor,
Nas Diligências efetuadas na Região do Sudoeste Pa
ranaense, ficou constatado que em várias cidades daquela região as /~
quais sejam:- MARMELEIRO; SALGADO PILHO; FRANCISCO BELTRÍOe ainda que /
nos municípios de Larangeiras do Sul e Guarapuava existem conflitos de
terras com posseiros e pistoleiros naquela área.
1. - MARMELEIRO - Elementos do Grupo dos 11 ( onze ) na influencia p o l i tica para as próximas eleições. Deturpação na ordem pública por parte
dos vereadores Arcanjo Buratto e Valmir Ceccato, de ambos os partidos
em estabelecimentos de ensino. Do Grupo dos onze podemos citar os seguin
tes elementos:TIMÓTEO LEMS PRESTES - natural de Vacaria/RS., vidvo com 72 anos de
idade, f i l h o de Francisco T, Lemos Prestes e de Francisca Lemos de Oliveira. Residente em Linha Arrara - Marechal Candio Rondon/Hl, Aparece
com muita frequência, no município de Marmeleiro.
2. - IGNACIO PELIPPI - natural de Erexim/RS. nascido aos 03.12.32., f i l h o
deJacundo Pelippi e de Pacifica Gasparini íèlippi. S Vicà prefeito pela
ARENA. Ex membro do PTB e membro do gnupo do onze,
3. - ARCANJO BURATTO - nascido aos 23.02.1929., natural do Rio Grande do
Sul, f i l h o de Haphael Buratto e de Dozolina Buratto. Presidente do Diretório do MDB. Reside em uma chácara próxima a IPICA, pertencia ao ex
tinto FfB.
4. - VALMIR CECCATTO - vereador pela ARENA, possui um escritório de contabilidade. Ex membro do PTB e membro atuante do Grupo dos onze.
Quanto a Deturpação na ordem pdblica por parte dos ve
readores ARCANJO BURATTO e VALMIR CECCATO, os mesmos contestaram^rprí^ "
fessora que ganhou xm Concurso pdblico realizado pela secretaria do Ensi
no do município, provocando assim um clima de inquietação com reuniões
em frente aquela secretaria dos epigrafados e pais dos alunosj ^bm a f i
nalidade de apurar os fatos e voltar a tranquilidade naquele município
f o i solicitado pela diretora e a delegacia local de policia a instauração de um inquérito no qual estão aguardando um pronunciamento da se erg
taria de Educação do Estado.
Também atua no mànicipio a ASSESSOAR que é um comité
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politico que tem por base um mícleo de politica, sendo seu presidente
o Senfeor NATALINO FAUSTO, mas quem comanda e manda é o EUCLIDES SCALÇO, suplente de Senador pelo Paraná, legenda MDB, Trabalha nesta
Associação um padre belga de nome JOSE, Esta Associação atua no meio
rural, faz reuniões nas paróquias com os colonos, escolhe um lider en
tre eles. Entre os escolhidos estão professores do meio rural e pessoas bem esclarecidas.
Os Mensageiros da Paz estiveram neste município de Mar
moleiro, fazendo palestras, distribuíram discos e mensagens em panfLe
tos. Havia no grupo um estrangeiro que s<5 falava na língua Inglesa,
Segundo informações colhidas junto a 2â CIA de Francis
co Beltrão, existe em Marmeleiro um elemento que se diz ser Agente Fe
deral, o mesmo ê brasileiro, viveu uns tempos na Argentina e naturali
zou-se argentino e hoje vive no município acima descrito. Possuí uma
carteira de Policia distribuída pelo delegado de policia de Feo. Beltrão Sr, Vargas,
I I . - SALGADO FILHO - Informações colhidas junto a Prefeitura local, /
dão conta que t GERMANO DE COSTA - natural de Chapecó/RS., nascido aos 04.12.45, casa
do, farmacêutico, residente nesta cidade, portador do Título Eleitoral
n2 286 - Zona 839/iR., f i l h o de José de Costa e de Tereza Zanella de
Costa. 0 mesmo i filiado à ARENA, trabalha para o MDB, inclusive pon
do seus carros e gasolina a disposição do Diretório: do MDB , e na
campanha eleitoral para deputado estadual em 1974 f o i um grande colaborador do MDB, que a^ora se prepara para as próximas eleições.
I I I . - FRANCISCO BELTRlO- A ARENA local esta desorganizada, não se entendem. 0 Candidato da ARENA para as próximas eleições é aquém das /
necessidades, para concorrer com o candidato do MDB. 0 Prefeito do
município, ainda o proprietário do jornal local e mais três pessoas
se reuniram do dia 04 ao dia 06 do corrente mês e ano na cidade de /
Palmas/PR., pra dar aulas de CURSILHO3 e ainda que estão formando naquela Região um "NÚCLEO DE BASE RURAL", todos são membros ativos do
MDB e ex militantes do extinto PTB.
De regresso a Séde via Larangeiras do Sul, obtivemos
a informação que em Rio Palmeira ou Macaco existe uma área de terra
pertencente á uma família de Curitiba, onde vivem mais de 80 famílias
de posseiros há mais ou menos 50 anos. Que JOAIR PERREIRA MARCONDES
adquiriu esta área de terra, e que o mesmo contratou 14 pistoleiros
profissionais, os quais estão implantando o terror, saqueiam e t i r o t e i
am as casas do que a l i residem.
Ainda que na GLEBA TIGRE, existe outro levante muito
grande de posseiros, o qual a noticia f o i publicada no dia 04 de julh)
do corrente ano, no Jornal Estado do Paraná.
Era o que tinha a informar
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INFORI-IAQXO NQ 2lf9/75-Sl/DPF/Fl/PR

Em resposta ao documento referenciado, esta SI informa que, em d i l i gência efetuada na região sudoeste deste Estado, com o objetivo de processar documentos difundidos a esta SI, era necessário entrevista
com autoridades municipais e até mesmo populares radicados na Região,
ou seja, os mais velhos que tenham conhecimento dos fatos. Foi o que
aconteceu no levantamento dos elementos pertencentes ao Grupo dos 11;
nas perguntas feitas a estas pessoas com relação ao assunto que estava sendo diligenciado, vinha a contra pergunta "e os elementos que fa
ziam parte do Grupo dos 11, não lhes interessa?". Foi aí que surgiu a
relação citada na Informação na 190/75/Sl/DPF/FI. Na entrevista f o i mantido o cuidado de não transparecer o interesse no caso, onde f o i
ventilado a influência de certos elementos do referido Grupo para as
próximas eleições, sem ser do conhecimento do público, E, para v e r i f i
car t a l fato, é necessário que um elemento daquela região ficasse encarregado da vigilância, pois desta DPF ànuela cidade, a distancia aproxima-se de ^fOO km. A estada da equipe naquela região f o i de apenas 3 dias. Quanto ao parágrafo 1Q, ou seja a letra a, até o momento»
não se sabe do resultado, á de acreditar na atuação dos elemèntos ,em
razão do item C, da referida Informação, Quanto ao elemento que se d l
zia agente federal, trata-se de «TULIAN ARAÚJO, f i l h o de Maria Araújo,
natural de São Domingos/SC, nascido aos 15.07.^3» portador da Carteira de Identidade RG na 1,^38,690 expedida pela SSP/PR, o qual está sendo processado na Delegacia de Policia de Marmeleiro/PR, por Estélio
nato e por Apropriação Indébita, Foi apurado que o mesmo aproveltava-se do documento fornecido pelo Delegado de Francisco Beltrão/PR, Pedro Vargas, para usufruir vantagens.
1

