
JAQUES CE SOUZA COIMBRA . 

No dia 18-03-70 eu sai do Brasil, via Uruguaiana-Paso de 

los Libres, e me dirigi para Buenos Aires. Desta saí rumo a Mendoza 

e no dia 08-04 do mesmo ano entrei no Chile, 

Entrando ilegalmente, em Santiago procurei ajuda na Fede

ração de Estudantes (FEC) de onde consegui o endereço de trabalho do 

EDMUR Fa'ÍSECA.. Este ofereceu-me a ajuda da "Caixinha", deu-me uin // 

pouco de dinheiro, o telefone do CARLOS ALBERTO e o endereço do HOFF 

MAN, chefe do grupo do qual eu faria parte. 

Uma reunião foi marcada na casa deste e dela participaran 

várias pessoas (7-8). O assunto girou cm torno da seaurança pessoal 

e de grupo e sobre solidariedade e ajuda. Eu era um ouvinte e pude 

constatar que o ambiente não era o meu e um pouco de infantilidade. 

Tratar de segurança perto de mim sendo que eu era um extranho para 

eles. Da segunda reunião não participou ninguém, motivo pelo qual 

tratamos das possibilidades de emprego para mim e dos meios de ajei

tar os papeis. 

Na terceira vez eu fui atendido por CARLOS ALBERTO, o /// 

qual me despachou da porta. Eu ficaria em observação e teria contac 

to somente com ele para receber a ajuda. 

Deste epsôdio, queixei-me com EDMUR, o qual me aconselhou 

a deixar isso de lado porque a "caixinha" era una "bagunça". Nesta 

época eu jã havia sido apresentado a SALVADOR LCSACO e VICENTE DE 

ABREU. Estes, com EDMUR constituíam a maior relação que eu tinha na 

época. Conversava e passeava com eles. Fiquei noivo de uma garota/ 

e na festinha do noivado eles, que foram convidados, encontraram que 

deviam me ajudar mais. EDMUR disse para VICENTE me levar na casa do 

PLÍNIO SAMP/ilO, o que ocorreu uns dias depois. PLÍNIO atendeu-ir.e // 

bem e^rn^pediu para passar no seu escritório no outro dia. 

Indo ao Instituto Chileno Internacional de Reforma Agrá

ria (I Cl RA) ele deu-me um cartão para o Diretor Geral de Investiga-/ 

ções, cartão este que resolveu momentaneamente a minha situação. De

ram-me a visa de turista que mais tarde foi prorrogada por mais tres 

meses. 

Neste período eu conheci mais alguns brasileiros residen

tes lã; JOSÉ MARIA, ALDA, RAIMUNDO MENDES, EDMILSON, Dr FAUSTO CAR-/ 

NEI RO, SILVIO, um japonês do qual não lembro o nome e as esposas e, 

ou companheiras de alguns deles. Também consegui telefone e endere

ço de alguns outros que eu não cheouei a conhecer: CLÁUDIO VID/Jj'^,^ 

MÁRCIO M. ALVES, ABEL PAKER e outros em encontros futuros. 
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Terminando o noivado eu fui para uma pensão indicada pelo EDMUR 

e com a responsabilidade dele. Nesta eu trabalhei de servente (en-/ 

trando areia, fazendo limpesa e ajudando na pintura) mas nunca sobra

va uns trocados nem mesmo para o cigarro. .  + 

^^^i^Tive um problema de alergia e o Dr LCSACO mè deu "o endereço do 

Dr CARNEIROl^^Este, também aborrecido com a "Colônia", me dava conss-

lhos para voltar e dizia que era preferível enfrentar a justiça aqui 

do que viver lã. 

Eu sempre discutia com os homens da "caixinha" e devido a gran

de humilhação (fizeram fofocas até do meu noivado) e falta de solida

riedade deles, eu agradeci a alguns, despedi-me dos mais amigos e 

ajeitei a mochila para partir. EDMUR deu-me o endereço do TARCÍSIO e 

doSAMPAIO em Concepción e desejou-me sorte. 

Parti para o sul. Não tinha dinheiro e nem ponto de chegada .  

Em Concepción parei tres dias na "cidade universitária", encontrei-ne 

com o pSRCY e com a esposa de TARCÍSIO (EVEI.INE)'^^ Esta m.e inforir.ou// 

que TARCÍSIO estava na Inglaterra. • 

Como não havia nada para mim, continuei descendo. Em Puerto //  

Montt parei uns dias, e como nao havia possibilidade de seguir vol-/ 

tei para Os orno. Nesta eu fui hospede de um socialista e no fim do 

mes (janeiro de 1971) apresentei-me e fui trabalhar nos "trabalhos vo 

luntãrios de verão". Fui designado para um "assentamento agrícola" ,  

lugar onde conheci a minha esposa. 

No dia primeiro de março do mesmo ano nos casamos na vizinha c^ 

dade de La Uniõn. Eu ainda estava ilegal e continuei lutando, com // 

maior força e razão para ajeitar os meus papeis. Em maio fui a San-/ 

tiago e procurei o EDMUR. Este me mandou ao EDMILSO^, o qual não re

solveu nada. Voltei ao EDMUR e ele me deu o endereço do ATJTCNIO E}CPE 

DITO PEPEIRA, advogado, acreditado ao governo para resolver esses as

suntos. ANTONIO me atendeu bem e disse para ir à repartição onde tra 

balhava, no outro dia. Comparecendo lã o ANTONIO não estava e sua se 

cretãria se comunicou com ele por telefone. Ele pediu S sua ajudante 

que me atendesse e ela deu-me apresentação para uma amiga, no Ministé 

rio do Interior. Dizia que eu era amigo, que fazia parte do grupo //  

dos setenta que estava a seu encargo e que m.e ajudasse. A funciona-/ 

ria deu-me uns papeis para preencher o que não foi possível porque eu 

morava no sul. 
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Voltei a Osorno e entrei com os papeis. O tempo passou e nao 

dava nada o que me obrigou a voltar a Santiacro em outubro do mesmo / 

ano. Em Santiago o jogo de "empurra" continuava e eu não consegui / 

nada. Voltei e poucos dias depois nasceu o meu filho, Descancei um 

pouco e em janeiro de 1972 acompanhei a minha esposa a fazer um cur-

iso em Temuco. Nesta conheci Don LUIZ FERNANDES, arcebispo de Vitõ-

Sria que estava-dando uma "olhada no Chile". Perguntou-me do Chile e 

í! contou-me do processo e das dificuldades do Brasil. Dizia ele que o 

I país estava bem mas que a nação ia mal e que havia constantes proble 

[mas das autoridades com o Clero. Conversamos somente uma noite, no 

j outro dia regressamos ao nosso lar e ele disse que iria para Lima e 

• de lã voltaria ao Brasil, Deu-me o seu endereço e se ofereceu para 

[ ajudar e para dar notícias a família. 

Em fevereiro eu voltei a Santiago e, estando muito nervoso, // 

briguei com funcionários, ameacei de morte o presidente, o Ministro/ 

do Interior (JCSÉ THOÃ) , protestei em frente do palácio La Moneda,// 

com cartazes no peito e nas costas dei entrevista em emissora de rá

dio, procurei os jornais da oposição e fiz declarações contra o go

verno, contra a burocracia e em contra da Colônia política brasilei

ra. 

Ato seguido eu fui à Embaixada do Brasil e fui recebido pelo / 

Cel WALTER SIQUEIRA, que já sabia do meu caso e se prontificou a me 

ajudar. Deu-me quatro (4) passagens no CAN de maio as quais eu não 

, pude aproveitar porque o governo não me dava o salvo-conduto para // 

I sair do pais. 

Em Osorno eu continuei brigando com os funcionários públicos , 

com os políticos da esquerda e também prestei declarações no jornal 

da cidade (La prensa). 

Voltei a Santiago em julho e consegui que "Tribuna", o jornal 

mais forte da oposição, publicasse um artigo bastante forte, no qual 

eü pedia para ser expulso do país e do qual eu esperava uma solução/ 

salvadora. Encontrava-me preso e para sair qualquer arma seria le

gal. Ainda desta vez o resultado não foi o esperado. Voltei a con

versar com o Cel WALTER mas ele disse que não podia fazer nada. No 

meio da conversa ele disse: você é corajoso, Jaques. Deve saber // 

coisas que a gente nao sabe, nao é? Eu lhe respondi: Sim 'Cel, é pos 

sivel. 

Voltei ao sul e tranquilizei-me por uns dias e no fim de setem 

bro fui novamente a Santiago. 
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Procurei o Cel WALTER e fui atendido pelo "Ajudante". Este con 

versou bastante comigo, eu lhe contei a minha historia e ele me pe

diu ajuda no campo das informações. Lamentou não me haver conhecido/ 

^tes das publicações mas achou que mesmo assim eu poderia colaborar. 

Eu ficaria em Santiago e visitaria a família periodicamente. . Aceitei-

o seu convite e cumpri com os dois pedidos que ele me fez. O 19 foi 

confirmar o endereço e descobrir o lugar de trabalho de ZILÃ BRANCO; 

e o 29 foi estabelecer relações amistosas com MARTA NAZARETII. 

Santiago estava muito agitada nesses dias e eu lhe disse que 

queria visitar a família no fim da semana, Ele concordou e deu-me o 

dinheiro necessário para a viagem. Chegando em casa eu encontrei a 

esposa enferma e de cuidado. Estava em perigo a sua vida (anemia e 

sistema nervoso débil) e a do nenem. Era para voltar 2- feira e eu 

não voltei; na terça foi anunciado o "paro de Chile" e de quarta pa

ra frente jã não havia possibilidade. 

Na madrugada de 19 de novembro, internei, pela segunda vez, a 

minha esposa e pouco mais tarde chegou aomundo a minha filhinha. Pre 

matura 6 meses foi direto a incubadora e não havia muita esperança. 

Eu então fiz uma promessa a mim mesmo: se ela se salvasse não vive-/ 

ria num pais comunista. Quando ela saiu do hospital, ajeitamos mais 

ou menos as coisas e ficamos esperando a ordem do medico e a melhor/ 

oportunidade para abandonar o país. Isto se deu no dia 26 de feverei 

TO, poucos dias antes das eleições parlamentarias naquele país. 

h 

EDMUR Fa^SÊCA; 

Moreno claro, cabelo anelado, estatura média, meio gordinho, / 

fino, culto e de palavra suave. Trabalhava em "DESAL" (Centro de De 

sarrolho Social para America Latina). Vivia em Manuel Rodrigues, 56 

- Apt9 604 F. 68564 em Santiago. -

CARLOS ALBERTO; 

Jovem, claro, cabelos pretos, tipo ambicioso, vivia com uma por 

tuguêsa, esteve na Suécia um certo tempo, foi chefe da "caixinha" mu

dou de residência tres vezes e ultimamente estava morando na Alameda, 

580 - Apt9 301 em Santiago. ' 

HOFFMANj_ 
_ • . 

''' Alto, vermelhão, forte, um pouco fechado, pouca simpatia, tra

balhava na CORFO (Corporação do Fomento) e vivia na rua Tarapacã, no 

Centro de Santiago. 
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SALVADOR LOSACO; ' ' ' . • -

Velhinho, bastante nervoso (seria neurótico), gostava de namo

rar garotas (metido a galã), bastante culto (diziam que era médico , 

economista e advogado), meio estourado, trabalhava em "DESAL" e mora 

va perto do cerro Santa Luzia, no centro de Santiago. 

VICENTE DE ABREU; 

Jovem de espírito, meia idade, baixinho, tipo romântico, bas-/ 

tante nostálgico, bom pintor, trabalhava numa revista esquerdista // 

(Echos Mundiales), morava fora do centro e era bastante caladão. Di3 

se-me, certa vez, haver estado preso com o Padre LAGE, de quem era 

admirador e amigo, 

PLÍNIO SAJIPAIO: 

Magro, alto, meia idade, economista, bastante fino, bem relacio 

nado com o governo de E. FREI, trabalhava no ICIRA e morava era San 

Patrício, 4239, num bairro de luxo, em Santiago. 

JpsE MARIA ("Zé"); 

Alto, cabelo castanho claro, comprido, estava sempre com LOSA

CO e EDMUR e eu não sabia qual a sua ocupação e nem onde morava. Seu 

telefone era 492418. 

ALDA: . -

Moreninha, baixa, magra, um pouco seca, trabalhava em DESAL e 

morava em Jofre, 029-Apt9 44 em Santiago. 

RAIMUNDO MENDES ; 

Jovem,, moreno branco, educado, bastante fino, era advogado, fa

zia põs-graduação na ES COLATINA e morava em Carlos Antunes, 1831 - // 

Apt9 410 em Santiago. 

E DMILS ON ; 

Jovem, magro, alto, usava óculos, dizia que não tinha problemas 

aqui e que ajudava a "Colónia" por amizade. Trabalhava em EESAL e mo 

rava em San Antônio, 378 - Apt9 807. 

Foi chefe da "Caixinha" e foi o que me deu ordens em^ nome da 

"Colónia". 

Pr. FAUSTO CARNEIRO: 

JÓvem, claro, baixo, médico, fazia estagio num hospital e não 

1 ganhava nada. Era muito humilhado e me dizia que voltaria para o Bra 

r? si 1 de qualquer forma. Bastante culto, tipo humilde e muito amaroado 
\ . 
i com a vida que levava. Trabalhava no Hospital J.J. Aguirre e morava 

7 em Tarapacã, 782 - Apt9 207 em Santiago. 



! Moreninho, cabelos anelados, esposo de ALDA, não sei o que fa~ 

* zia mas tudo indica que teria uma ocupação humilde, 

JAPQífiS: ' : ' : ' r . ^ ^ • 

Seu nome seria RUI e, ou algo parecido. Eu o vi 2 vezes con

versando com EDMUR e LCSACO sobre negócio de dólar. Era baixinho , 

gordinho e estava sempre com um cachimbo na boca. 

Quanto às esposas e, ou companheiras eu não posso falar porque 

realmente não as conheci. Ãs vezes conversava com una por telefone/ 

ou mesmo pessoalmente mas somente para saber dos cavalheiros. 

Os telefones e endereços me foram dados para que eu procurasse 

mais amigos, para não me sentir só, mas eu nunca cheguei a encontrar 

com essas pessoas. 

5 TARCÍSIO; ' 

Conheci em Santiago, na casa do EDMUR. Eu checava e ele saia. 

É baixinho, tinha a barba tratada, era professor, de aparência triste 

e muito nervoso. Se.riam dele porque tinha medo de andar de trem. / 

Haveria ido para a Inglaterra. 

PERCY SMIPAJO: 

Baixo, claro, corpo atlético, boa conversa, um punhado de fi

lhos, era dentista, trabalhava, isto é, dava aulas na Universidade / 

de Concepciõn e morava perto da cidade universitária, na mesma cida

de. 

ANTONIO EXPEDITO PEREIRA; 

Jovem, alto, olhos verdes, tipo galã, trabalhava na CORPO e na 

Dirección de Asistência Social na rua 18, n9552 e morava no Hojar // 

"Pedro Aguirre Cerda". Haveria ido para a Europa. 

Don LUI 2 FE PI-] AI^ DE S : 

Arcebispo de Vitória, estava passeando e dando uma "olhada" no 

Chile. Encontrava que a via chilena seguia bem e que aqui havia pro 

blemas, principalmente atritos das autoridades com o Clero. Eu o co 

nheci em Temuco. 

ZILÃ BRT^CO: 

Morava em Patricio Isídora, 2095, Santiago e trabalhava no ICIRA 

MARIA NAZARÉ TH 

Velha, usava óculos, pouca cultura e vendia bolsas (artesania em 

couro) num quiosco na esquina de Ahaumada e Alameda no centro de San-/ 

tiago. 
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Entramos na Argentina por San Carlos de Bariloche. De trem 

chegamos a Buenos Aires. Era o dia 28 de fevereiro deste ano e de

pois de instalar a família no Hotel ou fui ao Consulado Geral do // 

Brasil. Rui recebido pela Sra. Cônsul que quiz saber a minha histõ 

ria. Eu lhe contei tudo o que havia passado e ela me prometeu aju

da. Mandou que eu fosse para o Hotel e esperasse uma comunicação / 

telefônica. Como não chegou nada eu voltei no dia 19 de março e // 

fui novamente recebido por ela. Tranquilizou-me e disse que a qua^ , 

quer hora chegaria um comunicado. 

No outro dia o telefone tocou. Um cavalheiro que se identi 

ficou como CELSO queria falar comigo. Nos encontramos e fomos a um 

bar perto do Hotel onde conversamos mais ã vontade. Ele se identi

ficou como sendo o Major CELSO do SNI e eu lhe contei em linhas ge

rais o que havia passado comigo. Depois de ouvir ele me fez um pe

dido em forma de proposta e com uma única salda. Eu devia traba-// 

lhar para o SNI, pelo prazo de um ano, ganhando duzentos (200) dó

lares por mes e sem sair da Argentina. Eu lhe fiz uma contra-propos_ 

ta que seria a de levar la os meus pais para dar o abraço tão espe

rado e matar a saudade. Ele disse para eu pensar com simpatia na 

sua proposta, ele faria o mesmo e no outro dia nos encontraríamos. 

No segundo encontro eu aceitei o negócio e ele prometeu cum 

prir com sua parte. Deu-me um pouco de dinheiro e um nome; PAULO 

CÉSAR. Este seria o contacto, o orientador e encarregado de resol

ver os meus problemas particulares (casa, escola, etc.) . Três dias 

depois telefonou-me o PAULO CÉSAR. Nos encontramos, ele deu-me 100 

dólares e me pediu o curriculum vitae, um relatório da estada no 

Chile, duas fotografias minhas e duas da esposa (tamanho passaporte 

5x7) e a fotocópia do carnet de identidade dela. 

No segundo encontro deu-me mais um pouco de dinheiro, pediu 

-me para procurar casa e, ou apartamento localizado em uma determi

nada ãrea, que tivesse telefone e caso nao alugasse no outro dia de 

via mudar de hotel. Segundo ele, o hotel jã não servia para mim // 

porque o principal do meu trabalho era viver discretamente e lã eu 

estava me expondo porque o"consulado sabia de mim. Encontrando in

teressante a explicação, lhe perguntei se o consulado não era amigo. 

Ele disse que sim mas que o SNI era independente e superior à diplo 

macia e que por conveniência de ambos o negócio era assim. Eu me 

dei por satisfeito e cumpri as ordens. 

- CONTINUA -



Na outra semana nos encontramos na entrada do subterrâneo 

perto da cãàa Rosada. Eu lhe dei o novo endereço, o telefone e 

lhe mostrei parte do curriculum-relatõrio. Ele disse que tudo es

tava bem, que eu comprasse roupa, alimentasse normalmente, etc. / 

porque o dinheiro não era problema; primeiro estava a parte huma

na, Pediu-me também que conseguisse emprego porque seria a. me

lhor maneira de conseguir a residência e uma forma de provar como 

e de que vivia. Pediu também que continuasse procurando casa. 

Nos encontramos umas oito vezes mais ou menos e sempre // 

discutíamos sobre aluguel de casa, sobre despesa, sobre o nervosis 

mo da minha família, etc... Para ele eu não procurava casa e a 

minha esposa e filhos não tinham razão de estarem nervosos. 

Pedia sempre que eu entrasse no meio peronista, coisa que 

eu estava fazendo com cautela mas com seriedade. Deu-me o nome de 

ura padre (ISMAEL QUIIES)^^^e tendência peronista, para que eu fizes 

se amizade com ele, o que foi conseguido em parte. Pediu-me a fo

tocopia da caderneta familiar civil e religiosa, etc. Eu lhe aten 

dí em quase todos os pontos; somente não consegui apartamento e e£ 

te era o meu maior problema. 

No penúltimo encontro, depois de discutir um pouco eu lhe 

pedi dinheiro e ele .ne pediu uma prestação de contas, acompanhada/ 

de recibos. 

No último encontro, dia 06-04 eu lhe entreauei a prestação 

de contas acompanhada de alguns pedidos de amizade, de compreen-/ 

sao e de esclarecimentos. Nesta segunà parte eu me queixava do // 

PAULO CÉSAR, fazia ver o clima de nervosismo no meu lar (quarto de 

hotel) e pedia mais humanidade principalmente para com as crianças. 

No dia 09 recebi comunicação do PAULO CÉSAR. Perguntou pe 

la família, pediu paciência e se queixou da minha acusação. Dizia 

que estava nervoso e que era para acalmar que o Major estava estu

dando a melhor maneira de me ajudar. 

No dia 10 ele telefonou para dizer que a novela havia aca

bado; que não haveria mais encontro, nem dinheiro, nada, nada. Eu 

devia me "virar" sozinho. 

Esta foi uma cacetada tão bem dada que eu fiquei meio tonto. 

Saí do hotel como fera e pensava em matar um dos dois caso os encon 

trasse, 

Depois de vagar um pouco pelas ruas, resolvi telefonar para 

a Embaixada. Era bem tarde mas atendeu-me o secretário do Embaixa

dor. Ele anotou o meu caso, o telefone do hotel e disse que eu /// 

aguardasse comunicação. Voltei para o hotel e no dia seguinte fui 

cedo procurar um adido militar que quizesse me ouvir. 
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Fui recebido por um Coronel que se interessou muito por mim, 

demonstrou saber quem eu era e pediu para que eu contasse para ele 

a historia. Eu contei tudo o que havia passado, ele anotou bem e 

fez incapiê na descrição do Major e do CSSAR. 

Prometeu comunicar para o hotel antes das 12;00hs, que eu 

fosse para lã e que esperasse com calma. Eu voltei confiante para 

o hotel e quando foi as 12:00hs em ponto recebi a comunicação. Di

zia que era para eu estar no Consulado às 16:00hs e para lã eu fui 

na hora marcada. Atendeu-me a Sra Cônsul, não me fez perguntas que 

eu esperava; ao contrario quiz saber se eu podia viajar no outro // 

dia, Eu disse que sim e um funcionário do Consulado passou a me 

acompanhar desta hora para frente. 

Ajeitamos os papeis, compramos as passagens e no outro dia 

ou seja, dia 12 o funcionário foi ao hotel, pagou as despesas, sal

mos, passamos por um foto, onde todos tiramos fotografias e fomos / 

tomar o ônibus. 

Segundos antes de partir, o amigo do Consulado me apresen

tou um Sr que queria falar comigo. Disse-me que era de confiança e 

que podia atendê-lo sem medo. Este Sr tirou do bolso um deterpina-

do número de fotos e retratos falados e pediu Dara identificá-los. 
PUI uii.i ímm m \  iiiiii 11* 11» i r III # I \ » i  TT r IITMT 

Nesse conjunto eu conheci o retrato do PAULO CÉSAR e o retrato fala 
9mtm\ iwiiiii<.g.Miiiii ii.nautar 

do do Major. Ele agradeceu-me, desejou-me felicidades e disse que 

tudo estava bem. 

Ao entrar no Brasil eu fui convidado, pela policia Federal/ 

a prestar declarações, o que foi feito em Porto Alegre nos dias 14 

e 16 do mesmo, ou seja, abril, na presença do Dr RILLO. 

Nesta mesma cidade eu tive a impressão de ver CÉSAR, comun^ 

quei com o Dr RILLO, ele mandou 2 agentes, que prenderam o homem e 

depois constataram que ele nunca havia saído do Estado - Incrível , 

mas era parecidissimo com CÉSAR, o que foi comprovado com a fotogra 

fia pedida na Argentina, Fui liberado no dia 18 e no mesmo dia sai 

rumo a são Paulo, chegando na casa dos meus pais no dia 22, 

Major CELSO: 

Alto (l,75m mais ou menos) loiro, um pouco calvo, usa õculos 

corpo atlético, olhada e voz firme, inspira confiança e não tem de-/ 

feitos visíveis. Mais ou menos 40-45 anos. 

PAULO CÉSAR: 

Baixo, gordinho, cabelos negros cheios, bigode negro grosso, 

sorriso sarcástico, tipo desconfiado, aparenta pouca cultura e às ve 

zes é misterioso quanto ã dureza e humanidade. Deve ter uns 25-28 

anos. 
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Pilho de José de Souza Coimbra e de IJaria Rosa Carva

lho Coimbra. 

Nascido em 27 SET 194-2 • ': > \ f 

Natural de Carandaí/lvIG- " | 

Identidade 955034 SSP/LIG, em 11 NOV 69. | 

Certificado de Reservista 1§ Categoria n- 45406, 4- ; 

ELI, 102 Regimento de Infantaria, Juiz de Pora/líG-, em 06 OUT 61 (gra 
j 

duação de Cabo). •• í 

Residência dos pais: rua Vise. Carandaí n- 8 - Barba-

cena/üíG. * i 
Casado com ROSA ÁIíAIIA GUARDA OPCETO, chilena; tem 4 

filhos menores. - | 

Em FSV 1967 esteve indiciado em IPM em BarbacenaAíG-5 o 

chamado IPH da "República das Rosas", o qual foi arquivado "por iro 

xistência de crime", em julho de 1968. 

Viajou para Porto Alegre/RS, Argentina e Chile (início 

de 1970) onde se declarou "ameaçado e perseguido por chilenos e "bra 

sileiros, por motivos políticos". 

Procurou o Adido Militar em Buenos Aires em 04 ABR 73» 

solicitando auxílio para regressar ao Brasil; diz que o Adido llili-

tar no Chile lhe propôs remuneração em troca de informaçoes, o que 

foi recusado, por estar "queimado junto aos esquerdistas residentes 

no Chile". Que, em Buenos Aires foi procurado pelo "lúaj Celso" e iim 

tal de "Paulo Cesar", do SNI, que lhe deram 700 dólares; reconheceu 

a ambos como PirrlIO PETERSEZL.PEREIRA' e ADILSON PIHZNTEI,. 

Viajou de Buenos Aires para Porto Alegre, con a famí

lia, em 11 ABR 73 pela empresa "Porto Alegre-Brasília", via Paso de 

los libres e Uruguaiana. ' • I 

ligado à ACBS, no Chile. ^ ! 

Segundo "Dados Conhecidos", de um PB da DSI/LIRB, de 

10 PEV 72, é acusado de tentativa de homicídio em 01 ?EV 1966". 


