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O N.' IVIIN,SrÉRiC) DA jus IÇA 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE .02  7 8'  
P. S. --- SERVIÇO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL — 5. O. P. S. 

Assunto: ,:1.21.11,10  WOPAR 	GOI.17.1A 

Origem: iole,jaitAta 

Classificação. 

Difusão anterior: 

Difusão:DG/La 411~2tm 111/2ODUm 

Referência: 

Anexos:wra 	,,„„,,:,,Itor4.1n.fortuçU 153/69., 
O liaa930.• " 

o magma 
DE.• a, c, , 

II U .321694100P0 

03 	 i... o 	d9 

, 

Clii Po10." 

1. Foran dotidon por olonontos denta & ct colalx7ragao con 
640, por vi.a 4Ln 039 30 do dia 03.494.0* quando estavam cenbare Aos nua 
emibus da th.prana :',•G'eraldo que ontava cont:'Iatino para o ,nt ido de 33o 
1-'aulo, os socuinton olonentoas 

L. estktullo  Gaspar do Goollsia, nulificado nu oiSpia do dgpoinou, 
to ano"' 

Mario :Loleno ítussi( 	nulificad,.: no (lopoinentom anoxo)4 

2. Si=  PLISLáVarZil..2551,É  

1 

	

	 ta• e)tibro Gotulio '.i.aupar (louvei% oxiste o constante ao oxpedioa 
to (oficio) do Maj J:J.ro .J..frodo Gasarin, do .martol General do 10 E26rc4  
to, .no apurou .'"'., ,os, no Inicio do ano cra curso, a'aviSs do um roferon ... 
toe a onanizaçU cor,tulta (ialula)quo oporrit: Lot..daraento On Ultergiou 
tando dentro on prIacipae odbogo3 os segUintoo OlonontOO$ Itera 4robe1, / 
aoniaraln LiStz Vieira*  Marcelo jo:4 Uorlin4los Gutirinon Gâtiargo o -iotaio 
Ga3par Gouveia, (isto &tino (::u0 torta pedido, por interosno do govincnto 

1'd o ,.; :, . evoluoimtrio do Libortnno ãacioludi  trannforr,4-leiza do Univernidlo Po. 
(:) 	, 	,, 

, era]. Plurdnonsos  end. cursa Cigncian GOciain pura :.1,171v ,lor onde deveria 

	

, 	 ., • tar tra: novinenton rui"' vorsivos, not 411.Anento no setor dctrntil Univoz , 

itt,lo4 
Il. (;) opl4warado fol. proak:, no dia 0.2/(Y)4.49, ap6s tentar aimebum 

Lr 4.4  rio acione das ranos do polielai.n denta 11.:i4 la,1 3t1:1 fui teria tonta 

' •ila 11.:á culatra para sor pront,Inente utilinada; 
. 	abrir mu pasto*  onde catava usa pistola do nua propriedade que tinha 

,... , ,.. 	111" [ti palor do 4attitio forar, moontradas duns pistolas autornS. 
cas  a ::. lain  do lujniontou oruZolrus novoa, aposar ao z-Zo tr3113-ha1' ° '-lel 

i c 	L1 `‘',; o. 
JOn.ez 

libo do un:1 prorossora Meus fluo vLo do poncn) do arido falecido; 



8.,,!:10412Na  

4.4 • 

' 

c5 

TV. ainda en sou podor 
anoxa) om qUe o:dation &antro outros, 

a) 6 Aparolhos 
b) "Arman (%100,00)" 
o) laniv3os " 500,001  
d) "Capac~os..." 
Iri O .lopotrionto douo 

foi oncontra do uma rola 
on aonuintos dados.* 

/ 
0 

contOdlik, tffl6 è 
rot o o2i4N1 

\ 

tulto ont cholo do 
'lee..:aostas falaas• lio dia V09/69, noite* no ontic-altos 

o 	nmanon",,, através do aravaAon feita por cata ri1R. %mas 
no o _tanto, doaoln do lho ser culdadozznonto encantoada a ozdatta 

ela do contradionn no doaoinonto auo proataa bem and.% do outros dados 
compronottan o IncliGitado (cÁotitlio) aom quo lho f01320 exposto o tal 

or aa: doias, o oril .,1f.ado roaolvou fornecor outros dados do faxido 
lor, a sabor* 

a) quo as aras foram dadw, Q0 opta:rafado para aerar enm 
troncos a Uri outro elemento on a.Paulo; (o raglo comprada coro disso no 
dopotianto) pot um olononto do tono ?ornando do 2a1e   que participa de 
ativIdalos aubvoralvaa no 1110, qUO o ~tonado ?ornando °ataria on QI 
vador 	pouco tempo, nas jatai°,  rio naaoria do outros áadon oabro,.?m 
nondo; 

VOZ, 

ouvido 

b) quo a relaalo en _uo apatocam as palavras"Arnasn, MMo. 
nino4  etc, foi dada também por :furna:110 ao opiaraç.'ado; 

O) quo o oplarafado (atullo) laia no dia 02./Wo49, para 
9 Ustado do n.Paolo o lã na Csaulna do oacontro das ruas da JannolaaSo 
com a avenida Paulista, na Capital do 	por vola4 das 19.00b0, 
onoontrar—so com una  pOSSOU QUID detUli0 denCOrtIOCIal  rIUS com luon dei 
ria nantor oontécto o fazer ontraaa da =a; para abo fosso folta a 1. 
dont1tio.,0o, Lkytulio  &morta checa* na ~Ia j5 citada, portando up. 

ma rovirto "Veja" o auo na O5,a1.1141 encontraria, também un olonento iolk 
ro, Gordo, olhos eLfrosi tanAn com tu revisto oíaia" dobrada. Para 
confiruar, uotulio dovoria indaaar io olomonto abo dovoré estar ?I fille 
espora." xo hor,s sno" ( 8 a sonha) o .?.lo o outro olocoonto rooponder5 

1. hm 	(contrameenia.). Convém sal  ontar jo apoonr do o unem. 
tro estar aaroado para as 19,00bo o olcuonto ora 54,eaulo davorá' rospon. 
dor adiantando duas Imas( til caua tom as munas caractorl-tican / 
feita 	o 30e CONPOOSO da UM: on  

3, 	ium 1k tur JTig 

Io 	oplarafada entovc inplioada on altas estudantil 
subooraivu, om 1966, nalvador, quo ~ou com apedrojimonto do 1. 
nua Ibool;ncia, ar niniatro das aolaçaloa Mxtortoroal 

XI. l'articipou do 3:32 Contwosso da U on raiana .•Paulo, 
onde foi dotictli 

III. Atuo,: protundam ato no sotor oatudantil, secundaria. 
ta o univorsielrio, principaltaento no joléato Estadual da :,lahia("Com 



ContwInfwmagto ng 361/69. Ci4,  

("Contrai") o Faculdado do Filosofia da Univoruidade ?odorai da 
ia; 

Tf" Jou odor roi oncontrado uma 
ao Podar:agia 241 ano da Univorsidado Vodoral da 

Usta 	ao idontidado outu4Antil 
irregniarmonte por marte .•Jolono, cano co .?osso 
.rolone•  

carteira da ectudant• 
3ahia ..111n1:1 nr3-aito 
tinha sido utilizada 
identidade de arte /. 

Tanto i';ario Ãelone oomo 	compraram pasu4enn /. 
para vlagom utilizando nomes ralsos, conformo 4si, constatado por esta 
Nal  sondo (1110 ‘/OtU110 OO r&Z lderittri.002 como sendo il;ndre Oliveira o 

n4o WOU Opr4prio nono núm o ao :nSlin ,:oaron, u. 
tiliJon o IVX20 f,lm do Acia Bostoo, 

>o 	am amxo, ccipla dou socuintos expeontost 
I. ijopoine-o do nric Heleno o Getulio; 
Il. Ãolnçlo ao nonos dontro ou quain ":cm4u,fliço, ote; 

III. Raddie;dam nu 717/69..W.; dota Mo 
OW 	A4I possibilidade de ,:ao o Congresso da um mareado para 

3 do notombro do 1969 ~a a ocorrer no t;st,ádo do jtó Paulo, on face 
de aoslocamonto do possooa para aquolo Estado, 

7. 	No alo 23,"3.454 entro os km 51 o 52 da Rodovia 2iol092, 
PcjueJ,Nraças, no /oc:1 lonominAo "Jate Curvms", por volta das ,G,/. 
00,04 ha ocorrou violento dosartro com um carro " .:oIksuagom" tipo 

znotiaa 1963, oét.z. p&rola, Motor ).F.1.329 ..ca 	nu 
9.66.7aui1h4uhla, do yropr1oda,10 do D,Nulr hoor/n de jilvo2rt21  
:41ento na 'itua ,Jntry; Dumont nQ l0, Apts 203./1h&an 

Ão intorior do citado volculo estavam os oguintos ole 
montou: a) t)'.W.OtIOLL,1 ,..;011TO, Carteira de idontidado na 3366904, 
fornecida o10 Institutek'odro Molo" na ihia, filho (h Lafaiete no 
mira de Castro o do D, Valdina Dias Tolos, residente em Zulvador, 
tudanto (fálocouno local do aesastro); 	Virginin earnolm da Rocha, 
Carteir do IdonUlado fornocida polo instituto " Pedro Melo" no Un 
hia, do rgi (?5297 rilha do ‘;olso Carneiro da Rocha e ao Do  ROSO Mary 
Noosli Carneiro daRowta, rosidonte om Salvador( Çaloçon en salvador, 
on docorroncia do dessetro); o) Bliaaaete Ribeiro Correia Lima, rosl 
(kat° na Avolida Forn_naen da Cunha na Là en Jalvador, ostudanto (os. 
tari Zorida)s 0W:o Landulto Furtado, 1abilita00 ng 11235 e 1. 
prontuArio do mesmo minoro, rouldente na Avonida Lucata nu 29, tio 
Vormolho, salvador.la); d) Renato Jose loorto 311voira, filho de /-
D. Nair "emiti Silvoioo, dever ser o quinto ocupante ;',L1 veiculo, O 
voLelto do voiculo estaria om sanou de Sergio Furtado ou do Renato awa, 

No mencionado volculo 3ini. .trao foram oncontwados os / 
sojnintos aocamxtoss 

Autor1za0es &las pala propricer •:.o. velculo, para 
o carro fosso dirigido pol,Js 



Cont. da Informação n2 361/69-SOP3 

a) Maria Clara da Silveira Cores; 
b) Alfredo Amorim da Silveira; 
c) Margarida Gandenzi; 
d) Renato Jose Amorim Silveira 

II) Uma nota Fiscal do Posto de Pitanguoiras, datada de 
13/08-69, em nome de_Banato da  Silveira., residente na Rua Rio Amazonas; 

III) Um bilhete do seguinte tatu.: " R.Santiago e Cia.aum 
Ruy Barbosa 6.C-,Salvador. Solicito fornecer ao portador a plaqueta n2  
9-66-72-Grat,Israel. Israel Fonseca Nunes -Chefe de Transito; 

IV) Uma coleção de fotografias de obras de arte de artis 
tas nacionais e estrangeiras e uma fotografia de duas metralhadoras pe-
sadas " HOT CKISS*, Calibre 7M/M, como se estivesse situada no interior 
de um* salão. 

Os fatos mencionados determinaram a instauraçU de /. 
Inquérito Policial pela Delegacia Estadual circunscrionada na Municipio 
de Pojuc:,-Bahia. 

Os fatos, pelo levantamento feito por esta DR parece 
e starem estreitamente vinculados ao 312 Congresso da UNE, quo segundo 

informesftariam para ser realizado ma Bahia no dia 03/09-69. Ao que /- 
da S 

os novos ndicam, porem, sere realizado em S.Paulo. 

8. 	Segue, em anexo, cepia da Informação no 153/69. SOPS 

de 2/4/69. 

DELNGADO RE 

OS ANEXOS FORAM DESTRUIDOS 

O DESTINATARTO É R EONSAVI: 

PELA M25J.;Zi'ITNÇ) r 	SIGIL( 

DESTE D. ,  --' • ‘, ''" • 	' 	62 - Dee 

N.° 60.417 	 • 	Salva 

guarda de 	 ;Ao 



à Fl Onde se le O nome correto e 

O 	ELIZABETE RIBEI- 
RO CORREIA LIMA ELI SABETH REBELLO CORREIA LIMA. 
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RWATO JOSA AMO RIM DA SILVEIRA 
• — •— 

A N E X O N. 

  

MINiSTÉRIO DA JUS- VIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL P. N. 

DELEGADO REGIONAL 

OS ANEXOS FORAM DESTRUIDOS 

O DESTIN ,T.,\ !.'. ) i'  

PELA T.' ' . 	• - 

DRSTE 
 

N. 60.: "," 	
: :Iva- 

guarda d. ' ....u.....-...-,--.1••••••••••••••• 
11•••1•11111110•.10....1.... 

À 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BA II-A4SER-4PE---- 
to P. S. — SERVIÇO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL — 	P. S. 

' T,* • 
i 

fr:4/‘,. 

dik#li ' 
4( 4. Assunto:r3L1RGI O 1.4 -"LTI DULF0 FUIVCADO  E OU'ItROL; 

Origem: ;A0P3/D11/13A 

Classificação:. 

Difusão anterior:. 

Difusão: DG/DPF. E/2.6 4111- 121/22  DL. NASV/SNI. 23,3V 

Referência:Irtornaç7i0 n 361/69m3OPJ de 03/09/69 

Anexos: CcIpi..a do T rr10 de Declaraçges 

• 41., O 
ti 	

3: 

:.)-N  

en  co 

04 	SET1213/10 	69 	4• , 	R, , 
'vem 

1. Em eemplementaçU à Informação DP 361/69.30Pr:; da 03.09"59, 
segunm em anexo, copia de dopoimento do Sr  RENATO JOSÉ AMOR/M DA sum 

.1à_qUO se encontra preso'  incemunicàvelmonteT-disaie dia 03/09m69. 
Estão foragidos atí a presente datat 

ImN2MÉSI0 G.CI. D ILVA, noivo de Mano nelsne nuosi; 
IImBLI2AD=COUJI LIMA, residente na Avenida Fernandas da 

Cunha, 44-.3a1vador-Ba; 
LANDUI10 FURTADO, 

No primeiro depoimento que prestou, o Sr Itenato 311veira,/ 
n o fo::. ouvido slire os assuntos, na sua totalidade, Ficou circunscrito 
o Interrogat4rio à nstOria liada ao jolkswagem sinistrado de propríoda 
de de sua ;•onioralp 

3, Ita anexpt 

Imapla de IntorrogatArio da Renato Silveira; 
IImFotografias de Nergsie, Garcia da Silva e Renato Josá 

rim da Silveira, 

.1/ 

A çlo I 363/69...',3opu 



TEN£ÃO 
O original deste documento (comej  folha%) foi apresentado 

parcialmente ilegível para microfilmagem, não sendo possível sua leitura 

Completa no original nem na microficha. 
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Estado Civil  Solteira 	 Instrução. 	Si  	  

Religia- o... C1401iCa. 	 O.  

Motivo 	Carteira de Xdontidade 	  

CARACTERES FÍSICOS INDIVIDUAIS 

Edith Eebello Corretn:Yirn 

Doe Apres 	 CertidSo de Nasbonento n2  4733 £olkao.nP $7 do Livro 0.25.8 ; )1V do Cartorio França Junior  - 
aa Conarca do Estado  da Guo.nahara.dat, de 18 de Junho de 1.947  
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FD ('") 	 • '-' 	suivadDr,  18 de Janeiro de 1.966  , 
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ANEX0 N.^ 

P. N.. 	_. 	 
Assunto: OETOLIO GASPAR DE GOUVEIA 

  

Origem: SOPS/DR/DA 

/nã s neC:4-° 
ZONAL SUBSTITUTO 'ROI w 

s 

............. 

c,: 

ess..1 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHI 
P. S. — SERVIÇO DE ORDEM POLITicA E SOCIAL — 

e, 

011 
10 
011 

41141 
10 

O1 
10 

10 
041 le 
04 
10 
O4 
10 
1041 

4;) 

11141 

1141 
ro 

Classificação: 

Difusão anterior: 

Difusão: DIWGERAL/L)PF E/2-64REIT — VASV/SNI — /29 DN — BA/.;V 

Referência: Inforriaçaee nas. 361/69—SOPS de 03/09/69, 363/69— )01)S— de 04/09/ 
69, 366/69-3025 de 08/09/69 e 369/69-30PS de 09/09/10. esta DR. 

vf,p DE 
4:k• \c> 	 /•$N ""'^ 

7./ 

MORMAÇO N 2  372/69—S0PS 
12 	SETXBRO 	69 

1. Em complementaçio ás InforzaçõeLi 361/69—X1PS de 03/09/69, 363/ 
69...SOPS de 04/09/69. 366/69—SOPS de 08/09/69 e 369/69—:;oes de 09/09/69 
2. Segue er anexo depoimento prestado por Getúlio Oespar (12 Oaa - 
veia, implicado em subversão. 
3. Humberto e AlOisio, ambos referidos no depoimento anexo e apon 
todos como participantes do MR-8, e lig Ccf ao epigrafedo, segundo tatu 
mação verbJ. dada por Getúlio Gaspar Gouveia são chamados: Humberto Rotíí 
rio Lima e Aloisio Palmer.  Os ~ciou: dou elementos teriam eido presos • 
segundo Get4lio,an Niteroi. 

I- 
OS ANEXO p FORMA DESTRUIDO 

:WEL 
PELA 	" 	 rcrt.0 
DEST9: 
N. 61417 

• 

Anexos: 

/e?,  

H00%  



  

CONFIDENCIAL] 

  

   

la 

   

• 
PRESIDENCIA DA REPÚBLICA 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

NÚCLEO DE AGENCIA DE SALVADOR 

INFORMAÇÃO N.° 	111-13/ liA3V / I sNI /69  

  

   

‘P. A 

 

Data 	 c de Setembro de. 1969. 

Assunto 	GETILIO (.1:SPAR DE GOUVEIA 

Referência:- 

Difusão 	AR,J,/siu 

 

OnkI t\ø 

   

e 

	

	
1,- Em complementaAo ás Informaçaes 361/69-30rS de 03/09/69, 

363/69-3013 de 04/09/69, 366/69-3il2S de 08/09/69 e 369/69-30PS de 1/ 
09/09/69. 

2.- Segue em anexo depoimento prestado por Getillio Gaspar de / 
Gouveia, implicado em subversão. 

3.— itimberl.o e Aloísio, ambos referidos no depoimento anexo e 
apontados como paiticipantes do MR-8, e li6ados ao epigrafado, segun-
do informação verbal: dada por Gatálio Gaspar Gouvaia sEo chamados:// 
Humberto Rogário Lima e Aloísio Palmar. Os m,3neionados elementos te-
riam 411:..do prrmos, segundo Getitlio, em Niteroi. 
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DESPACHO DATA r 
27.10.69- Chefia 

,,,k,e,AT,)?_-/*-•-• -c.-1 2-57-1,0  
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PORT. n.,› 964 

Informação n2  439, de 21 Out 69 -de SOPS/WP/BA 



Origem: 

r 

" 

041 
04 

04 

04 
111411 

r•J 
04 
111 
00 

01 
10 

01 
04, 
01 
1111 
04 

AL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 	
LL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE 

P. S. — SERVIÇO DE ORDEM POLITICA E Si CIttl NT— 1 . É-. "(P.;  S. 

P N: 

GETOLIO GISPAR ro4 Gonu ____.... 	- 	. 

Classificação: — 

SOPS/DR/BA 	

--t-1-1•1-..E..-7(:).---N-.::".  

', ""p 
Difusão anterior: — 

Difusão: DIR/GERAL/DPF 9/2/6a RM 	 BAV 

Inf,orreaçõee 361, 366, 382 e 1.22,4.;(.3—.0."..':-.'; de 03, 08, 18/9/69 	e 
2;710/69 reepecIivamente 
Copia de Sindicancia 

\'' \P CS  @ O 
6Pcj>- re:'-`N.. . 4 a. 	I:- 	.:,:1::: 

v.• 	',i, 	-... ) INFO2MCX0 112 439/69-sors 	‘, 	.,....-; . ..., ..:, . 
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Jegue, em anexo, cOpia da Sindicncia nQ 26/69—D/SOPS, inetaunt  
dn pera apurr fe-Lob .1-e1acionados com ot cpigrafuos. 

Referência: 

Anexos: 

DELiGÃO FtFIGJONAL 

1 11;)'  
04 	o DRSTINATARTO É  

2 	PELA l',1;‘,N1..1T -7.::- '.7,7.!! )  r) :!(;11,0 

DÊsTE k 	t • • -- 

N. 60.-}.:' 	 :Salva- 

guarda cl...s_ ...' 

ee•••"'" 

112011/gaa 



yi  

0)11 
1.1 

6, 0 
go. 

410 

4 

SINDiCINCIA Na  26/69-D/SOPS 

PORTARIA Ne  ti=1. 	 

SINDICADOS: 

1) WTúLIO GASPAR DE GOUVEIA, braeileiro, solteiro, natu 
ral de SalvaJor Bahfi: naSadO em 19/04/47, filho de Joeg da Cruz 
Gouveia e de D. Antonina Gaspar Gouveia, ex-estudante da Faculdade 
de Filosofi Fluminense, residente na Avenida Sete de Setembro n; 
235 - Salvador/Bahia. 

2) MARIE Wa.,NE UUS3I, suiça, natural de Berna, solteira. 
nascida em 27/12/1947, filha de Marcel Ruesi e de D. Ivone Rugid o  / 
residente na Rua A1ex.2dre r;usmio, 23 - Bairro do Rio Vermelho, Sal 

vudor/Bahia, ex-estudante da Faculd-(Ac de Filosofia da Universidade 
Federal da Bahia. 

3) NECSIO GARCIA DA SILVA, brasileiro, solteiro, natural 
do Município de Itiába/Bahia, nascido em 13/12/1947, filho de Oti - 

vio Garcia da Silva e de D. Alice Barreto da Silva, residente na A-
venida Frederico Costa n2  124, 119 andar. 

Os citAcs elementos foram detidos no dia 02 de Setembro 
de 1969, na Eetuçio Rodoviária em Salvador, pois segu-,do informes e 

x,:2-tentes nesta Delegacia, estaria para ser realizado na Bahia nOvo 
Corvxeeso da Uniio N cional dos Estudantes (UNE), entidade ilegal , 

sempre a serviço da eubversio, conotando, ainda, que Marie Helena e 
ra uma das preparadora. do citado encontro subveleivo. 

Como esti. claramente exposto noedepoimentos dos Servido - 
ree desta Delegacia,  Marie Helene, no dia retroindicado estava no / 
interior de um Snibus da Empresa S. Geraldo que deveria viajar para 
o Estado de g. Paulo, naquele memento, emonetrando, inclusive, si - 

a 
nele de preocupaçio. Os servidores Sr. Waldemar Nascimento e Josuel 
Alves de Jesus foram ate a indicitada, dentro do coletivo e convida-

ram-na par descer. Quando junto á porta do Onibun, da parte ~gr -
na, esta sendo conduzida para ser ouvida, um elemento, que se encon 

truvu no interior do coletivo, saiu correndo, em desabala,a carrei-
ra, puxando, antes, pela mío, a aludida varie Helene, objetivando / 

ao que tudo indica, evitar a concretizaçio da medida polfcial. Poll 
ciais e populares saíram em perseguiçao do suspeito, ate que foi do 

minado pelo Sr. Waldemar Nascimento, sendo conduzido em. seguida, // 
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em seguida, juntamente com Má le Heleno í sede deste DR. Deve, min 

da ser acrescentado que, segundo o Sr. Waldemar, o suspeito, 	que 

foi identificado como sendo GETULIO :ASPAR DE GOUVeIA, teria, du - 
rant a fuga, tentedo abrir uma paste de documento: que carregava, 
o que teria obrigado a que o Sr. Waldemar dess,, um tiro para o ar, 
a pretexto de ínti idar o euspito. 

Em podar de getjlio, dentre outras coisas foram encontra-
dos: duas armas de fogo, sendo que ume delao, se encontrava no in-
terior da pasta de documentos, es 4  ve com le la na culatra, em con-

dições de uso imediato, ainda mais, a quantia de Nc4532,00 e uma / 
relaçio que falava em "APARELHOS" (denominaçio hoje utilizada pe - 
los terroristas, cone local de encontros par estudo e montagens / 
de operações terrotistaa e subversivas), "ARIVAS", "MUNIÇÕES", "CAPA 

CITAÇXO" etc. 
Cor Maria Heleee foram encontrados poucos objetos: pouca 

roupa, menos de vinte cruzeiros novos, fotografias tiradas ao lado 

de um individuo que veio a ser identificado como NEM25IO GARCIA DA 

SILVA e que, segundo ela 	o seu (dela)noirvo e, juntamente, uma // 

carteira de estudante de AreftelA RIBeIRO DOARES, eetudante da Facul 
dade de Filosofia. 	 e 

Pelo colhido neste Sindicuncia, foram situados os seguin- 
tes 1, -tool 

1) MARIE BELEfE e GETULIO viejavam utilisando identidade / 

Moa, ou apoja, GETULIO, que usou o nome ANDRÈ OLIVEIRA; MARIE HE-

UNE fie ano de nome diveato do seu, pois no estava, como ocorreu 

com Getaio, com o nome dentre os passageiros do coletivo multimen 
cionado; 

2) MeRIE jj esteve imeliceda em subvergio na Bahia, em 1966, 

quando o entro Ministro de Relações Mxteriorem Gen Juracy Mgalhães 

foi apedrejado por estudantes agitadores na porta da Reitoria da 
Universidade Federal da Bahia, motivo que levou a qme ela fase in 
diciada; 1Pa' parte do 309 Congreaeo da UNE em Muna - S. Paulo p 

tendo eido detida e agora esta sendo processada pela Justiça Mili-

tar em S. Paulo; sua matricula na Faculda, e de Filosofia da Univer 
sidad, Federal da Bahia foi cancelada, no ano em curso, por ter im 

plicaçSeo de natureza subversiva; seu endeeago, fornecido no depoi 

mento, falso, pois lí reside seu pai; Sr. Marcel Dominique Russd, 
que disse ignorar o endereço da aludida filha; declarou estar de 0 

viagem para S. Pauto, quando foi detida, no dia 02 de detembro de 
1969, para fazer uma cobrança no valiir de quinhentos cruzeiros no-

vos, e tentava conseguir emproke que deveria hospedar-se na casa / 

de um wriço do nome CHA LEe STAUFNEGUER, cujo enderaço desconhecia 

mas que esperava obter atraves do Clube Helegoio. Na parte de suas 
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de suas declaraçaee, referentes ao eee pai, foi por eete contr di 
tada, a saber: Marie Helene dieee a seu pai que eetave d via,em 
pare S. Paulo em companhia de outros estudantes (cinco ou sele) / 
onde iria efetuar tarefa de interesse da Universidade Católica de 
Salvador, que ele,o pai, desconhece o endereço de sua filha. Deve 
ser reasaltedo, po.• fim, que Ne rie Helene foi embareada pelo seu 
dito "noivo", Nemesio, que desapareceu, estando foragido, após a 
detenção de sua namorada; 

III - GETtLIO G/WPAR Da GOUVaIA teve seu nome citado em 
expediente, oriundo do Quartel General dm 16 Região Militar, 	aa 

Guanabara Of. n2  28/69-IPM) de 6 de março de 1969) do Sr. aj EIs 
Jayro Alfredo amaino, encarregei.te de um Inquérito Policial Mili-
tar, com forte suspeite de implicaçeee subversivas no Estado do 
Rio, ao ledo de Vera Wrobel, Dr. Liszt Benjamin Vieira (llefensor 
Público no Estado do Rio), Marcelo José Domingos Guimarães de Ca-

margo e outros. As ~peitas levantadas sabre Getúlio o aponta ge 
mo integrante do Movimento Revolucionário de Libertação Nacional 
e designado para operar na Bahia onde deveria reativer o trabalho 

de preparação da concretização e d participação de determinadas 
classes no processo revolucionário comunista. ft o que se depreede 
digo, depreende do inteiro tear do Relatório do Comunista Guilher 

me; estudou nos Estados da Bahia (Cológio Sophia Costa Pinto e Co 
légio Estadual da Bahia/Central, ambos em Salveaor), no Cear al (Co 

lágio Lourenço Filho em Fortaleza) e no Estado do Rio (Cológio Ba 
tista e Faculdade Fluminense de Filosofia, onde fez o primeiro a-
no de Ciencias Sociais, em 1966); na Bahia namorou Cella Sampaio; 

mantám relaçees com Nemés4e Garcia da Silva; chegou há utilizar / 
nome f leo Andra Oliveira, porque Vera Wrobel esteva Presa e sou-

be que a Policia estava a sua procura; no astedo do Rio manteve / 

os seguintes contactos: na I culdade de Filosofia, digo, Faculda-
de Fluninense de Filosofia disse ter conhecido Vera Wrobel, Liszt 

Benjamin Vieira (ambos com implicaçees subversivas), Humberto e 
Aloisio que foram presos como integrantes do"MR - 8", José Nepomu 
ceno Mereues, seu amigo residenaa em Niteroi; que,temb4m,conheceu 
Fernando de Tal, que se fez apresentar como estudante em Ciencias 
Sociais em. S. Paulo; que no meio do grupo de Fernando, Humberto e 

Aloysio ele, Getálio,e considerado "Simpatizante"; que na Guanaba 

ra ele, Getálio teria lausdo no setor estudantil, sues sem qualquer 
vinculaçãto ao Partido Comunista, embora fosse convidado pata tal / 
por Humberto e Aloleio; que na Behia, em maio de 1967, ;iumberto / 

esteve com ele, Getúlio, e lhe pediu que vendesse apostilas de au 

tona de Debroy, para que fossem ane»rigtdos fundos pari.. a UNE 
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UNE; que Vara Wrobel esteve na Bahia, acompanhe a de um elemento, 
tendo ela ficado hospedada na sua casa (de Getúlio) eL 1968, du — 
rente a Realizaçgo dos 'Tacos Universitários; que,apesar de não / 
ser estudante na Bahia, conhecia líderes estudantis, COPO sejam / 
Marcelo (Marcelo Cordeiro e"Sárie da UEB" (Sérgio Soares Dia) e 
que no dia 25 de agasbo de 1969 foi procurado em sua residância na 
Bghia por Fernando repetindo-se o encontro na Rua ( no local) dano 
minado Campo Grande quando após lhe ( a Getúlio) fornecer alguns 
dados de conteúdo políuico ideolóaico de naiureza comuno—subverei—
Ta, pediu pura que Getúlio levasse a armas que for m apreandiae 
por eu .a Delegacia e mais certa quantia para S. Paulo e que deve—

ria a r entregue a um indivíduo com o qual deveria Cottilio encon—
trar—se no dia 03/09/69, na esquina formada pela Avenida Paulista. 

com  a Avenida Cone laço na Capital Paulista, por volta da a 19 he, 
quando devia Getúlio utilasar uma revista "Veja" de forma que fOe 
se vista por um indivíduo louro, meio gordo, olhos cl•ros que de—
varia ter em mão, 'Lambem outra revista "Veja" para efeito de Senha. 
Iara que fosse confirmada ser a pessoa que o esperaria em S. Paulo, 

a mesma indicaoa por Fernando, deveria Getúlio perguntar ao citado 
elemento: " Que horas sio?". O elemento responderia: São 21,00 / 
he". Alem de entregar a mercadoria da qual se dizia portador. Ge — 
túlio teria de transmitir verbalmente algumas recomendaçaes manda— 
das pol. Fernando, bem aesie4 digo, bem as anstaçaes referentes 	a 

"ARMAS", "MUNI0a3", "CAPACITAÇÃO", "APARELHOS" etc, disse ainda , 

Getúlio que, em S. aulo, ficava 	(Getúlio) hospedado na casa / 

de Manoel TenOrio, residente na Rua Miguel Stófano, Bairro Jaba ua 

ra, na Capital de S. Paulo. 
Nemesio Garcia da Silva, foi embarcar Marie Helene, no 

dia es,  que esta foi detida, bem assim segundo Marie Helene foi e'le, 
Nemósio quem comprou sua passa em para viaaem j S. Paulo, sendo dâ 
le a responsabilidade pela utilisaçio de DOMO falso dela (Marie He 

lane) para compra da passaLam para viagem. Segundo seu prOrpio pai 

(pai de Nemósio), Nemesio estaria vinculado a subversio, dai as ra 
zaen de ter tido nua matricula negada pelo Co14gio Estadual da Blka. 
hia, depois de 1964, bem as.im sua dispensa da Fabrica Nacional de 

Vages do Centro Industrial de Aratú, nos fins do ano de 1968 ou 
inicio de 1969. FIncontra—se foragido, ap6e da detenção de varie Re 

lane o que faz acrescer a suspaiLa em terno da pessoa dele. 

PARECER 
Pelos notivos relacionados, Sr. Coronel Delegada Regio— 

nal, 4 in ubitável a existÊncia de subversgo na Bahia, com partici 
paço efetiva dos supracitados inditados, razão porque 	MJ, 
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seja instaurado Inqu4r1to Polícial. 
Salvador, Bahia, 16 	setembrO de 1969 

BEL WALDOMIO SANTOS PEREIRA 
SINDICANT:; 

DESPACHO 
DR/DPF/BA/SE 
CHEFIA 

1. Do acÈrdo. 
2. Promovam-se os meio:,  para Instaura4o de Inquerito 1olfiia1. 

Em 17 de setembro do 1969 

LUIZ ARTHUR DE CARVALHO-CEL R/I 

DELEGADO REGIONAL 

44 
04 
*4 
00 
04 

4,1 

414 



ONFIDENCIAL 

"j°14 \j\C 1d 10 
	

NASV 
	

/69 

out 69 

GETIIII0 GASPAR DE GOUVaA E OUTROS 

Éste Naclt, encaminha o seguinte: A 
Chia, e thermo fax da Oindicancia n2  

para apurar fatos relacionados com C21L10 

troe, remetida a Ute N4cleo pelo De1e6adc 

a InformaçEx, n2  439, de 21 Cut G9. 
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26/69-3013, instaurada 
C-ASIAR DE 'OUVIA e ou-
Rugional do DFF/13a, com 
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Informação n9  485, de 11 Nov 69 	-de SOPS/WP 



MINiSTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 	c 	, 
DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE 1. '?‘" fio 
P. 5. - SERVIÇO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL - S. O. P. 5. 	 !.1 

,Pirn 

11 
Assunto: KAR1.2. 112.1.12115 le3331 • Ok.41p4.10 GA.SPAR DP Gq1Jy4,44..,.. 

Origem: DIVRA 
; ANEXO N." 

Classificação:" 

Difusão anterior: a" 

/ 

p. N: 	-
17 	

I 

  

Difusão: Da/Dpr— L/2.- siai— F2i/29r41— BA3V— 

Referência: In2ormagZue 361, 366, 382,439 e 454/69.•3OP8/DIVIAA 

Anexos: 06 ia de Vaaidadoo de I'rieão 

4 

I0144M;7:0 NI 485/69 -0.1=3 

11 	NOIT,20110 	69 
..• 

 

n coneogurinoia dou tatou aznarado•3 em inquérito Policj 
ai e que envolvem au ..."00GOti.fil dou epinrefKlon em atou da uubveraão foi 
requerida por neta Dt a Prieirto Prevuntiva coitra MJI.kU 1.1.4114XRUI • 

G TULIO GACPAR D GOUVaA, à Auditoria da 610314 
06/ZI-69, raoebeu esta Dcaegaola ou Mandadou dao /—

êrliZme Preventivas, que foram decretadarl e campridar3 eu 07/11-69. 
Rat anexo, c6pla doo Mandadou e do Oficio n* 714/69, da 

Auditoria da 6,  Rega° Militar. 
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MARIE RX,ZNE RUSSI e GETULIO GASPAR DE 

Referência:- 

Difu9.ão 	ARJ/SWI 

Data 

Assunto 
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•••••••••••••• 
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PRESIDÉNCIA DA REPÚBLICA 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

NÚCLEO DE AGENCIA DE SALVADOR 

INFORMAÇÃO N.° 	 SNI 	 69  

 

• I. — Ra non11E1min dos fatos apurados em Inqu4rito Policial ,2 que 
envolveram as pessoas dos epigrafadoe en a!we de eubversão,foi 
requurida nela ir/npo a prisão preventiva contra MARIS =ENE / 
RUSSI e wenn cuspiu DE GOUV, !à Auditoria da 6# RM. 

2. —1?, 06 Nov 69, a DR/DPP reubeu os Uandados das írisOus Preventi—
vas, que fSram deuretadas e culapridas em 07 Nov 69. 

3.- Em anexo, eSpia dos MaLdados e do (flui() ne 714/69, da Auditoria 
da O Região Militar. 

••• 
OS ANEXOS FORAM DESTRUIDOS 

• 
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...MSTÊRIO O.ã. JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FELY.RAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE 
P. S. - SERVIÇO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL - S. O. P. 5. 

Assunto: NECSIO G G IA DA SILVA  ORANTAIi  RU'4'3,Ii 4,1  ENOUET:03 

Origem: 

0 N. 	.... 

Classificação: 	 P. N.-.  ...... 	.2 2 
Difusão anterior: - 

Difusão: 	 BA/3V - D4/24 	- SNI/NASV 

Referência: :C.nfermaçBes nfine 361., 366, 332, 39q , 454,513 a 530/69=DR/BA 

Anexos: C6pie. de Aato de Prisão em Flagrante 

I.IFORiziAç X0 N a 533/69-3028 
04 	DEZEMBRO 	69 

1. ixa oomplemente.gão ao contido no expediente sob 	 In- 
formo que foram rrgoos em flogrant,;d dolito no dia 14/10/G9, pnla Au-
ditoria da 6* I. Os eA.erai.'wdoc iNstão implicAos IM atoe de subversão 
dos ouaio per-V.,cipsei Getalic, Glowykr clg• noirreja  41  astron. 
2. 17,:in &Anexo, cdpia do Aut.) do ilecrunte de Delito. 

DE E 	REOTOÍÁJ: 

OS ANEXOS FORAM DESTRUIDO 

O DP,ST1 
}) r ; 

NASV - GNI 
PRC:TOCOLO 

..... ..... 
; N.• 

Esn 

WSP/gara 
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NEMnSIO GARCIA DA 3ILVA e Outros 

ARJ/SNI 

nate Ndoleo eacamialia o seLin-ue: 

Upia do Auto do Prioão ont Flagrante de rrnmsic, GARCIA DA SILVA e 

Outros, remetido a Goto UASV/SYI, com a Informação 	533/69 — SOPS,de 

04 dez 69, do DPF/BA, 

5)V,S'S 	
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Informação n2  540, de 9.12.1969 - De SOPSAUF 

DATA f 

10.12.69 

DESPACHO 

CHEFIA 

e 

"ed-Z,iatÇ 



MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE 
P. S. - SERVIÇO DE ORDEM POLITICA E SOCIAL - S. O. P. S. 

Assunto: 	GASPAR DE GOUVEIA 

Origem: SOPS/DR/BA 

Classificação: •P 

Difusão anterior: 

CONFIDENCIAL 
ANEX 	r.. 	 

p. 
V 9 

Difusão: ITIRAITMATIMPF 	.r:/2/63 	 — 'JA:TNT 

Referência: Inf orraac,73, ne g, 361, 36G, 352, 399 *454,497,513,530 • 533/69 —80PS/DR 

Anexos: 06pla 	Derndmento 

INFOICUÇ75.0 ,'ZQ 540/69—S01-.3 
09 	_DE zwaR.0 	69 

Foi in4Jorrogada nauta DR ela 02/12/69 Getúlio Gani= de Ggnveía, 
quando conlouou, dentre aatra:.3 osioae, t.,!r mentido oontaoto nom elemen—

tos pertioloantes do Comando da Libaffila9io Nacional (COLMA) bea 
estande ooiparkmsetiva 	vinoular—ue ao grupo de Caaos Mariáhella. 

anexo, c6pia do depoimeno oltsIdo. 

DMETADO 3BON1L 

CS ANEXOS FOR nn,f DESTRUIDOS 

wsP/gag 

O DESTIN 

PELA 1;1 	. 	•- • 

- 
N. 60. 
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Informação n2 541, de 9.12.1969 - De SOPS/DPF 



MINiSTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPE 
P. S. — SERVIÇO DE ORDEM POLiTICA E SOCIAL — S. O. P. 5. 

Assunto: 	mama NOW/ 
A .  Origem: 50/1IrVJA 	 NEX () N"  

Classificação: 
	 P. N. 	-4C)  

Difusão anterior: 

Difusão: Dr.-11GUAL,Inwp Z/2/0 MA •... SfU/WASV 11?J-Pr mg/2* Dfi 

Referência: irironnistçãer.1 nue. .34 3óí4332,399,454.497.313,530 • 533/6930PS/Dit 

Anexos: OiSpiet de depeimento. 

ECOliMAçÃO 541/69ouSUPS 
09 	Z EMBUO 	69 

Pot *atm:rosada neltP. DR em 02/12/49 Mario ncluto Ragulo (ruma° 
oonfoonm, dontoo outrae coicoof  rmantido onio oai4 e'i.ortn:Itoo rAL 
tiolartt^a do Opomos ao .blovrtwià6 Nirzíuuel (001..itit) buza1a, entoado 
coa poropeetiva do viaultiar-se mo wruíJo ao Oorloo MorigLollo. 

orte.zo, o tc om nímantro 	that). 

DgLinui.))0 4441~h., 

OS pa\leos ço'fo,m oesi-Buoos vu \/ - ..,, 	e.,‘\4t 
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Informação n2  542, de 09.10.1969 -• De SOPSAWF 

DATA DESPACHO 

10.12.69 CHEFIA 

b? 
"5-) LfÁ  e- c 

/9271;  

,9. / L -6(7 6,,,e 	3, aze / / 2 -6y1 	/M-1750  

e-e-ía-c' - 

W-69  

lor 

e 



542/69— )01,3 

09 	 49 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BANIA/SERGIPE 
P. S. — SER VIÇO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL — S. O. P. S. 

C 	- , 

Assunto: :etre TO 	 SILAT • 

Origem: jOrnink"-  
P. N. 

t.) 

ANEXt, 

Classificação: 4" 

Difusão anterior: "1  

Difusão:Din/c• 	 Z/2/6 A "412. 	S2,  /11 	DA  

Referência:Infortaikçae 1 ata. 361, 3669 3t34 39,454,497,513,530 • 53389—sora/Dn 

Anexos: c:Sr/Ai 	dePaconito• 

Foi laterroç, o 	1/6: ela 02/12/69 ftemialà Ureia da Uiva, 
(1~,10 00Aie9101.4 dentre outr:Al cuida% trr si.io coon....oto com fiam. 
sa,ano „,artioipante do Co:4‘cnao de Lit, 4:-;;Olo L4oiona1 (COL1114 bom 
mutat% ent•Indo cora pernpeo vi ao vinc:41‘.4.--ne ao grupo do e...rlota Man& 
gber a. 

gM anexo, 41145,'i4. do depoimento otthAdo. 

DEI,: G o R. Aloicia 

OS ANEXOS FORAM DESTRUIDOS 

/gao 



CONFIDENCIAL 

0  
/NA iv 69 

90 

/ Dez 69 

umItio GASPAR DE GOUVEIA e Outros 

AR,Vsni 

gete ilcleo encaminha o Begainte: 

Cdpias dos depoimenoe de GETIIMIO GASPAR DE GOUT2IA, MARIf1Lf2 MSS' 

e nsmtsio GAnCIA DA 3TTVA, que confessaram dentre outras coisas, ter au., 
tido contatos com elementos participantes (3.0 Comando de Libertação Naoio 

iai (C 0 Ti I X A) bem assim, estando oom perspectiva de vincular-se ao / 
Grupo de Carlos Marigtella. Os documentos citados, fOram ra:Jutídos a "E5-• 

te NASV/3NI, nom as InormaçOes 540, 541 e 542, de 09 Age 60,dc DWRa. 

*fé: 

..,..... 	....... 

FOR AM DESTRUIDOS 
OS ANEXOS  

_ O 

o oWslx'.:100) \OV0 

050S)  

VN,  

? V,. N NsN^AYte:,00 O O 0••;15,0 ---------..."..---. 
0,55' V. 00t...VMV:'; O • (. Nct . 62 - Dec • 

t 	

60.4\1 jel tke e., »Nock‘to Itr,s. S0a- \ 

e gowda de 
NISOto5   

.000..  
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informa.çrto n2 559,de 23 dez 69 - de SOPS/DPF 

DATA E 	 DESPACHO -. SS. 

29.12,69 - 

f ,(2,  fP, 

• 

Of•a/-9-12 

cs-/-?v 

Chefia 

---t 

IP"' 

i'f: 	-M-e 	f"---  i 4r 

r 
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02,11/54// 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA %D. 	t 	 ENC1AL 
DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAL 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS BAHIA/SERGIPr_ 
P. S. — SERVIÇO DE ORDEM POLÍTICA E SOCIAL — S. o. Y. 5. 

Assunto: ~SIO G11.11(7I.A DA ':ILVA, NAInE HELENE RUS'U OUROS 

Origem: (;15/DR/BA 

Classificação:

DHusdo anterior: 

Difusão: DI , ,/c NU 

   

/2 
AN CX0 

  

P. M 

f/2/6 RU - -ASha ãR - bãSV 

Referência: Informação na 542/69 de 9/12/69 de uta. 

Anexos: C6piu de helat6rio 

IMPORdAÇÃG Ne 559/69-JCWJ 
23 	DEZNYIBRO 	69 

• 1. 	roram encuminhaios ã Auditoria ds 6" kL, em 23/12/69, os Autos 
do Inqugrit,o Polícial inet...urado por esta Delegz.cia e que apurou 	atoe 
de aubvereio, em que foram 1ndic1ar'4oas NEMLIO Gx.kCIA D/' SILVA, CHANTAL 
RUS,JI, MARIE HELENE RUSSI, JUnEMA AUGU;TA REEIRO VALENÇA, CARLOS JOA 
SARNO, GETtiLIO G4STAR Dr: GODrrIA e CLAUD1ONOR FACIES COUTO. 
2. 	Em anexo, Ápiu do referido helatbrio (Inquerito Polícia' na 
45/69).  

DELEGADO RE1AIi1 

OBS . : 

O ANEXO ENCONTRA-SE ARQUIVADO NO "ARQUIVO DE ANEXOS" DA 
AGENCIA. 

04 
141 
04 
044 
04 
041 

01 
144 
04 
10 
04 

O DESTI TA I: 	. 
• PELA 	 .) riGiL0 

DESTE fl 	 '•  
N." 60.1 i 	 . 	1  .1' I Sa1S11.1- 

5Udrda 

CU \ir WENCIAL 



, 

NEritIO GARCIA DA SILVA, MARIE H'L (RUØgf e 04tros. 
Referência:_ 

Difusão Autzi  

-)ata 	 Jan 70 

Assunto 

r CONFIDENCIAL 

PRÇSIDENCIA DA REPÚBLICA 

SERVIÇO NACIONAL DE INFORMAÇÕES 

NÚCLEO DE AGENCIA DE SALVADOR 

INFORMAÇAO N, 	 SN 1  

1, - Firam encarainhados h Auditoria da 6ã R.M., em 23 Dez 69, os autos 
do Inquórito Policial instaurado pela Delegacia Regional do DP/Ba e / 
que apurou atos de subversão em que fOram indiciados: 

GARCA DA SILVA, CHANTAL RUSSI, MARIA RE RUSSI,_JURE-

MA AUGUSTA RIB IRO VALENÇA, CARLOS JOSt SARNO CWULIO GASPAR DE 
GOUVEIA e CLAUDIONOR PROAS COUTO. 

2,- Segue em anexo, cdpia do referido Relat6rio (Inqubrito Policial no 
45/69). 

. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X. X.X. 

.X.X.X.X.X.X.X.X. 

.XIPX6X6X0 

#X#X, 

I
••sw W4,1,0, Wenleied124........... 

CONFIDENCIAL 1 
0 



o x.X.X.X.X.X.X. 
.X.X.X.X•  

os?  oty:,  

CONFIDENCIAL 

PRESiDENCIA DA REn1:18LICA 

SERVIÇO NAC iNAL DE INFORMAÇÕES 
NEICIE( VE AGENCIA DE SALVADOR 

INFORMAÇÃO  N.° 	 11A1111 / 70 

  

Data 	 Abr 70 

Assunto 	Inas " RU33I tf  

14k:» Referência:- InformaçC,es ng 331/NA 3V/69,de 18 nov 69-dolfe-u /YO,de 13 jau 70 e 
- J!elas n'2  35, de 13 abr 70. 

Difusão • 	 /sra  

1. - O Cónsul auiço Sr. Hann Muller, solicitou ao Omt. da 62  alçou-
torização para visitar as irmãs MA1I2 JUJJ7.NE ABSI e CHAUTAL WUJI, em face 
de ter tomado conhecimento atrav6s da imprensa estrangeira, de que as refe-
ridas irmas Russi, que se acnam preutle pela prÁtica de atos uubversivos, es-

tavem sondo torturadas e recebendo mcAs '‘,ratos por parte da e autoridades / 

brasil eiras. 
2. - Á solicitsêo do Cônsul foi prontamente atendida pelo `Ilcmo. 

Jr. °ali. Abdoa 	ap6a a viaita que fnz 4.3 irmá'r Rusoi, O Sr. Aans Mui- 
ler deolrou h. imprenua, que ue achava presente a convite da AsJeosoria de 
1101nçõ'es Ablions da 62  RN, qae nu prisioneiras e3 to "recebendo um bom // 
tratamento"..." e que depois de conversar ccm aa duas irlas .a7.13171i consta,  
tou que nada de verdadeiro existe nus deciaraçaes da imprensa estranw3ira: 

3. - Os Jornais "A lribuna da Bahia" e "Diãxio de Notícias", de 23 
abr 70, noticiam o acontecimento. (Docs. nu. 1 e 2). 

CONFIDENCIAL I 

.1~141111~1~ 
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••••••~0.... 

1~1~. AVALIAÇXO 

Difusão anterior: — 

DEPARTAMENTO DE POLICIA FEDERAI- CONF W ENC1AL 
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 

DELEGACIA REGIONAL NOS ESTADOS 

Juel 	 SCI 'AULA 

Assunto: GETILIO GASPAR DE GOUVEIA e Outros 

    

Origem: AUDITO:RIA. DA 6* CJ1VI 	 DATA: 18/211_ 
VIDE DS 	........ DOC_ 	 

...... / ..... 

EET ) 

Difusão: Cl/5)W.— A/2—Ca '00S — E/2-6* 	SNI/ASV 2* SEÇ/22  DN SDRs/SE e 

Referência 	OfCcic 1-12 397/6* Call, de 15/R/72 

Anexo: apia de expediente — (encominha) 

3NCA1LINILiá::•.ÃNT0 N2 206/72—SI 

Para conhecimento, este SI difunde o expediente de refe—
r;ncia, versando sobre eandena954 dos acusados — GETICIO GASPAR DE GOUVEIA 

e Outros. 
///////////////////////////////////////////////////////////////////////// 

UAO/FJV. 

O D
ESTINATARIO E RESF-'0NSAVEL 

PELA MANUTENIÇÂO Dt) SIGILO 
	 t. VADC '3 DESTE DOcj 	fl 	(Art. i2 - Dec, 

N.o 60417/67 Regulamento para Salva- 	
Ar'?oZ1' 

gua,•tia de Assuntos Sigilosns.) 

- 
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AUDITORIA DA 6.a CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 
EXERCITO, MARINHA E AERONÁUTICA 

11,LVÀDCii, 15 de MAIO de 1:9720- 

Sà. CORONEL DELGADO REGONIL DO 

Comunico-vos, para os devides fins, que o Egregio; Conse+lir 

oi 
CD 

o 

o 
o 

lho Permanente de justiça para o Exercito, em sessgo realiá'ada. 

aos 15 dias do mes de abril de 1.571, resolveu, por unanimida- 
.1 

de de votos, colàúenar os acusados abaixo discriminados, eomó 
fratores do art. 31, do Decreto-Lei nQ 314, de 13 de marçode 

1967, com as-  alteraçOes feitas pelo Decreto-Lei nçà 510, de 20 / 

de março de 1969 (LEI DE SEGURANÇA NAC1CNàL):- 

1) - WÀ.2.UO GASPAR DE GOUVEIA, brasileiro, solteuroie-z-
estudante, com 22 anos de idade, natural de Salvador,' Bahia“1.-
lho de Jose da Cruz G,9211,eia e de àntonina Gaspar Gouveia; NEMg- • 

^ 	 11," 

• r".  

GARCIA  DA SiiVâ, '4)rasileiro, solteiro, apropriador de mo ,N;¡ 
de obr industrial, com 24 anos de idade, natural de Itiuba-lEs- 
tado da Bahia, filho de Otav30/Jarcia da SilVa 	Barrote 
da Silva; 	 sulca, solteira, ex.À.estudante de 
Filosofia, com 21 anos de idade, natural de Pully, 'Estado, de 
Laussane, Sulca, filha Ae Marcel Dominsues Ruási e Ivonna 

si; CARLOg4dSARNie, brasileiro, solteiro, ex-estudante dá.:Fa 

culdade de Filosofia, com 22 anos de idade, natural: de Poções, ',..4. 
Estado da Bahia, filho de Camilo Sarnd e de Angelina drisi 
no; bras11eir,à,. estudante da, 
Faculdade de Filosofia CatOlica, com 2.1 anos de .j:dade, natural. j 
de So Paulo, Estado  de Sr,o Paulo, filha de H lio ValenÇAQ.  

	 4//P  Dulce Ribeiro Valença ; AUI PINTO PATTERSON  , brasileirO',f, so'ei. 

ro, estudante, com 24 anos de idade,' filho de Israe WilheR 
Patterson e de Maria Nonita Pinto Patterson, natural de IllieUs¡ 
Bahia, todos condenados a pena de 2 (dois) anos de recluáao. 	:1L _ 	. 	, 	. _ . 	 . 	 . 

2) - CLàUDIONOR  FRUS COUTO,Pbrasileiro,solteirO,eátu - Y.V .  . 

. 	. 

: 	1:."'  ......,........ 

dante, com 31 anor717-11-dal de S. Miguel .daá (Matas„Bá- A.. ,- 
hia, filho de Jogo Batista Couto e de Idalina Froes'Couto,P0 - í. , 
ELGIDO  - condenado Z pena de de tres(3) anos de recluso e' á .1; 

.„. ..z- 

Continua., 

pena acessoria de suspenso de direitos políticos por sele. (6 ) 
anos, em conformidade com o artigo 62, do Decreto-Lei n12 314,/ 1 
de 13 de março de 1967, com qs alteraçZ;es feitaà Pelo Deéreto...: 
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AUDITORIA DA 6.° CIRCUNSCRIÇÁO JUDICIÁRIA MILITAR 

,-4 EXERCITO, MARINHA E AERONÁUTICA 	 :;; 	n 
S 	R, ALVADO 15 de MAIO de l.97 

.N :%::,,:.":'''?,:,.,-, 
,,,;.,. 	:.•. 
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' H'IN 

-C O 

o  

! 	

Sl. CORONEL DELL,GADO REGONAL :DO D.i'i,F.;2/BA/Üt: 

.. 	

. ., 	 rt 

,.4 

f Á 
o 1 co 	 Comunico-vos, para os devidos fins, que o Egregic,ConS00 E O 

. lho Permanente de Justiça para o Exercito)  em sesSo'reali,Uda-. C) 	r: 

aos 15 dias do m";:s de abril de 1.5'71, resolveu)  pori'annioida 	:.,. E ç!,.N 

elo 	cri 

E w 	 de de votos )  cobÁenar os acusados abaixo discriminadóá):Omórim 0 = 

fratores do art. 31, do Decreto-Lei nQ 314)  de 13 de-inargo:-  de . „., 
4-, o  

1967, com asalteraçOes feitas pelo Decreto-Lei nlà 510, ctó:g0 / o H 

CJ CJ 
1J 	E 	 de ma ço de 1969 (III DE SEGURANÇA NACI(dNAL):- 

1) - WILIO GAS,?AR DE GOUVEIA, brasileiro,-ádlteUrb iáJc-4 

estudante, com 22 anos de idade natural de Salvaddiahia t , 
lho de JosÉ da Cruz Gl o Teia e de ntonina Gaspar GolivelavW. 

ie< 	
, 	..  

pie GARCIA DA SILVA, rasileiro, solteiro)  apropriador .,de40 :NM 
----------„.....~- 
de obra industrial, com 2.1.4 anos de idade, natural de 'itiiaba¡És-
tado da Bahia, filho de OtavicyGarcia da Silva e,AIicó- Berret4 '. , 	 1. 	u 
da Silva; wiii: =ENE RIJÃâIl  suiça, solteira, ex,i.est4deitéÃe' J. 

Filosofia, com 21 anos de idade, natural de Pully¡Satado',:de. , ,- 
).k 	. 

Laussane, Sulca )  filha, Ao Marcel Domingues Ruási'e'IVènná, :Sils-,,  
., 	k 	

.. 	, 	r , 

si; CÃ111,041,50ta.,,, brasileiro)  solteiro)  ex.estuda4te,04.,:Fa'N: 
culdade de Filosofia, com R2 anos de idade, natUrai ae Roções¡' , , 	, 
Estado da Bahia, filho de Camilo Sarno.  e de AngelEa 'Orísi'Mp,  , 

t/  no; JUREMA AUGUSTA RI4UU.2~5ért, brasileirdestudante-  4,,  s'O' 
Faculdade de Filosofia CatOlica, com 21 anos de:idade)'xiatUrai.  W. 	, 

de Sa.o Paulo, Estado  de S.*:.o Paulo, filha de li'lio yalença',e'AeL,,,, 	1  
Dulce Ribeiro Valença; RUI PINTO PáTTERSON  4r,aSi1igi.6,S01t;i.,  rft: 

. 	--'- • • :. 	'4:`• ., rol  estudante, com 24 anos de idade," filho de .Israej.-Wilnen , . 	, 	. 	J p 	;Ç .! 

Patterson e de Maria Nonita Pinto Patterson)  naturaifde ;lheus) A1,4 H .,./ . 
Bahia )  todos condenados a pena de 2 (dois) anos. .cWreclusso,';'s  

2) - 52220NOR Fi4S_CCUTO,Pi;rssi1eirosoltsirOpe,átu -
dante, com 31 ano="177n7natural de S. Miguél,delMãtaS,4 
hia )  filho de Jorjo Batista Couto e de Idalina 1.11Oes'eoutorS1.-íM' 
FLGIDO - condenado 	pena de de tres(3) anos de' i7eC1.usgog'S'á -4 

. 	 . 
pena acessoria de suspenso de direitos politicos por.s0.iÀ6) 
anos, em conformidade com o artigo 62 )  do Decreto-Lei n931,,I_W rs  * , 

de 13 de março de 1967, com qs alteraç3es feitaáAaélo Deéreto , r  .:: , 

Continua.:, 
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AUDITORIA DA 6. CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MIE TAR 
EXERCITO, MARINHA E AERONÁUTICA 

Decreto-Lei nQ 510, de 20 de março de 
, 	

com i.- Tendo os acusados apelado.para o Egregi 	, ,o,r rn'  
exdego do condenado CL 	n áUD1ON FRUS COUTO, ' 1.-4;4e' endO/Ití --, 	. 	• 	 r,e, 5 ' • * 	' P 
foragido, foi mantida a respeitavel sentença.do'BgregiCon- 
selho Permanente de Justiça para o Exercito, 	,..., :• 	,, 

ai a comunicar, aproveito o en'seio...PWrâ'tpiteta 
protestos de stima e distinta cgnsidérit 

• » 
d,d2,2°F2(ét  

;XILCAR CÀRD1,30/0 màriszís9imio f i  
álMIT CR. 71: TULAR;:. 
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