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Os fatos que serão aqui relatados estão contidos no 

livro ((Onde foi que vocês enterraram nossos 

mortos?", fruto da pesquisa empreendida pelo 

companheiro Aluízio Palmar durante 26 anos. 

Rendemos a ele o nosso agradecimento pela dedicação 

à causa da memória, da verdade e da justiça. 
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;~/ 1. Joel José de Carvalho, 26 anos 

2. Daniel de Carvalho, 28 anos 

3. José Lavéchia, 5 5 anos 

4. Victor Carlos Ramos, 30 anos 

5. Enrique Ernesto Ruggia, 18 anos 
Mortos a tiros no quilfünetro 6 
da Estrada do Colono. 
atualmente município de 
Serranópolis do Iguaçu. 
foram enterrados no mesmo local 

6. Onofre Pinto, 36 anos. 
Assassinado no dia seguinte em Foz do Iguaçu. 
Seu corpo foi jogado num rio no município de Santa Helena, região~--~~~~ 
hoje coberta pelas águas do Lago Itaipu 
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' março de t 974 
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;~ _,... • Ernesto Geisel, quarto dos ditadores generais, assume a 
Presidência da República. 
• Acena com a distensão política. 
• Documentos secretos revelados anos depois provam 

que a condição para essa abertura era a eliminação 
das organizações de esquerda. E1n outras palavras, 
o assassinato, se1n deixar vestígios, dos inilitantes 
dessas organizações. 

"Nessa hora tem de agir com muita inteligência para não ficar vestígio dessa coisa". 
Palavras dirigidas por Ernesto Geisel ao seu segurança, tenente-coronel Germano Arnoldi Pedrozzo, 
revela jornalista Elio Gaspari, em seu livro "A ditadura derrotada". 

"Esse troço de matar é uma barbaridade, mas tem que ser". 
Palavras dirigidas por Ernesto Geisel ao Ministro do Exército, general 
Dale Coutinho. 



... p~ "" .• -
n ..L:& "' .-

i'r/ 
. --

Comissão Naciona l 
da\ erdade 

• Em 1974, as organizações de esquerda que optaram pela 
luta armada contra a ditadura militar estavam derrotadas. 

• Sobrevivia apenas a Guerrilha do Araguaia, organizada 
pelo Partido Comunista do Brasil-PCdoB. Os , ... 
guerrilheiros resistiriam por mais um ano. 
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'.~/.., • Onofre Pinto estava exilado desde 1969. 
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• Ele foi um dos 15 militantes trocados pelo embaixador norte
americano Charles Burke Elbrick, seqüestrado pela Dissidência 
Comunista da Guanabara e 
pela Aliança Libertadora 
Nacional-ALN. 

, . 
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• Onofre participara do movimento 1 , 

dos sargentos no período ' 
imediatamente anterior ao golpe 
de 1964. 

• Foi depois um dos fundadores da 
VPR e um dos responsáveis pelo 
recrutamento do capitão Carlos Lamarca. 

56 li 
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• No exílio, a vontade de Onofre de voltar ao Brasil e 
continuar a luta era tanta que ele não deu 
ouvidos às advertências de vários 
companheiros e companheiras. 

• Confiou primeiro no cabo Anselmo, que 
tinha virado agente do Exército infiltrado nas 
organizações de esquerda. 

• O resultado foi a prisão, tortura e morte de 
seis militantes da VPR no Recife. 
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• Na Argentina, Onofre foi procurado pelo 
ex-sargento Alberi Vieira dos Santos, 

Comissão Nacional 
da\ erdade 

que lhe ofereceu a possibilidade de voltar ao Brasil e 
reiniciar a guerrilha, a partir de uma base no Sudoeste do 
Paraná. 

Alberi 
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• Onofre aceitou a proposta de Alberi, reuniu os militantes 
Joel, Daniel, Lavéchia, Victor e Ernesto e, no dia 11 de 
julho de 197 4, partiram para o Brasil. 

• Assim que cruzaram a fronteira, em Santo Antonio do 
Sudoeste, embarcaram numa perua Rural Willys dirigida 
por Otávio Camargo e na companhia de Alberi 

• Otávio era agente do Centro de Informações do Exército 
(CIE) e, junto com Alberi, o encarregado de conduzir os 
seis militantes para a morte. 

• Anos depois, Otávio Camargo (nome de guerra) 
revelou os detalhes da chacina. 
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• Chegaram no dia 12 ao sítio de Niquinho Leite, tio de 
Alberi, no município de Capanema. 

• Niquinho não tinha idéia de que o sobrinho estava traindo 
os companheiros. 

• Nessa atmosfera familiar, Alberi explicou ao grupo que 
no dia seguinte iriam expropriar uma agência do 
Banestado em Medianeira. 

• Onofre, porém, não deveria ir, por ser muito conhecido. 
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Chefes da operação 
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• A Operação Juriti era comandada pelos coronéis José 
Brandt Teixeira ("doutor César") e Paulo Manhães 
("doutor Pablo"). 

• Essa operação monitorou os exilados desde que saíram de 
Buenos Aires. 

• Um dos agentes encarregados do 
monitoramento foi Marival Chaves, que, 
anos depois, f omeceria valiosas 
informações sobre a chacina. 
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• Na Estrada do Colono, um grupo de extermínio 
organizado pelo major Sebastião Rodrigues Curió (que 
usava o nome de "Dr. Marco Antonio Luchinni"), 
aguardava. 

Major Curió 

• No momento em que Joel, Daniel, 
Lavéchia, Victor e Ernesto, guiados por 
Alberi e Otávio, cruzaram numa balsa o 
rio Iguaçu e chegaram à Estrada do 
Colono, soldados do Exército tomaram 
as duas extremidades da estrada, não 
permitindo a entrada de ninguém. 
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• Na altura do quilô1netro 6 da Estrada do Colono, Joel, 
Daniel, Lavéchia, Victor e Ernesto foram alvo da fuzilaria 
dos agentes da repressão. 

• Lavéchia, o único dos cinco que 
estava armado, ainda disparou u1n 
tiro, 1nas to1nbou ein seguida. 

• Ernesto, apesar de atingido, ainda 
vivia. Um novo disparo pôs fim à sua 
vida. 

• Os corpos dos cinco militantes foram 
enterrados no local. 

• Era a noite de 13 de julho de 197 4. 
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• Alberi e Otávio voltaram ao sítio onde se encontrava 
Onofre Pinto. 

• Contaram que a "expropriação" tinha sido um sucesso e 
que os cinco guerrilheiros achavam-se escondidos na 
mata. 

• Onofre seria levado até onde seus companheiros estavam. 

• Repetiu-se então o trajeto feito na véspera: Rural Willys, 
balsa, Rural novamente, na Estrada do Colono. 
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• Onofre estava tenso. 
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• A certa altura, quando já haviam descido da Rural e 
entrado numa picada, Onofre suspeitou de traição e saiu 
correndo. 

• Foi detido pelo braço direito do major Curió, Lencato. 

• Dominado e algemado, Onofre foi levado para Foz do 
Iguaçu. 
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• O destino a ser dado a Onofre foi decidido em poucas 
horas. 
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Gen. Milton 
Tavares de Souza 

• O capitão Areski de Assis Ponto Abarca, do Serviço 
de Inteligência do Batalhão de Fronteiras de Foz do 
Iguaçu, tentou recrutar Onofre, intuito para o qual 
contou com a concordância do coronel Paulo 
Manhães. 

• As ordens de Brasília, no entanto, foram taxativas. 

• A condição de ex-militar de Onofre foi decisiva. "Temos 
de acabar com ele para dar o exemplo e inibir a 
possibilidade de novas deserções", teria dito o genera::l ...... ~M!tpJ 
Milton Tavares de Souza, chefe do CIE. 
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• Onofre Pinto foi então 
assassinado. 

• Com um tiro na cabeça e com 
seu corpo sofrendo requintes de 
crueldade. 

• Repousa sob as águas do lago 
Itaipu o primeiro e último 
comandante da Vanguarda 
Popular Revolucionária. 

PARAGUAJ 

Comissão Naciona l 
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BRASIL 

ARGENTINA 
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Queima de arquivo 1 
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• O assassinato dos seis militantes da VPR não pôs fim ao 
caso. 

• Em janeiro de 1977, José Vieira dos Santos, irmão de 
Alberi, apareceu morto, com o corpo completamente 
mutilado e os olhos vazados por gravetos. 

• Importante é o local onde o corpo foi encontrado: na 
Estrada do Colono. 
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• No dia 3 de fevereiro do mesmo ano, foram encontrados 
os corpos de dois amigos de Alberi: Godoy Sobrinho e o 
pastor José Soares dos Santos. 

• Os corpos, que tinham sinais evidentes de tortura, 
estavam na Estrada do Colono. 

• Eles foram presos na balsa em Capanema pelo agente 
policial Oulivério Pires e o PM Davi Nunes Sobrinho, 
acompanhados pelo alcagüete Ailton Balbinoti. 

• Simularam uma fuga e tiroteio. 

• O agente Oulivério foi julgado em outubro de 1983 e 
condenado a seis anos de prisão. 
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• Alberi agora era fazendeiro em Rondonópolis, no Mato 
Grosso. 

• Quando soube da morte do irmão, decidiu voltar ao 
Paraná, não sem antes, de acordo com seus familiares, ter 
escrito um dossiê, com cerca de 50 páginas 
datilografadas, no qual revelava os nomes dos assassinos 
do irmão, detalhes de suas passagens pela prisão e 
informações sobre a Guerrilha de Três Passos, da qual 
participara. 
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• No dia 11 de fevereiro de 1979, Alberi foi morto com 
quatro tiros disparados por pistola privativa do Exército. 

• Seu corpo foi encontrado na estrada que liga Medianeira 
a Missal. 

• Severino Miola, em cujo sítio Alberi se hospedou por 
uma noite quando chegou de Rondonópolis, foi 
assassinado em 26 de fevereiro do mesmo ano, quinze 
dias após Alberi, por Floriano Ojeda, policial lotado na 
delegacia de Matelândia, próximo a Medianeira. 
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• O tenente Aramis Ramos Pedroso comandava o Batalhão 
de Fronteira de Foz do Iguaçu. 

• Ele foi acusado por Marival Chaves de ter comandado a 
cilada contra a VPR e de ser o "carrasco da tropa". 

• Aramis deixou o Exército um ano depois do Massacre de 
Medianeira, 

• foi para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, onde 
entrou para a Polícia Militar. 

Batalhão de Fronteira de Foz do Iguaçu 
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••• a seqüestrador 
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• Aramis liderou o seqüestro do filho único do senador 
Lúdio Coelho. 

• O rapaz seqüestrado foi morto e enterrado no Pantanal. 
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• Foram feitas escavações no local indicado por Otávio 
Camargo, no km 6 da Estrada do Colono, em busca dos 
corpos de Joel, Daniel, Victor, Lavéchia e Ernesto. 

• Por enquanto, as buscas foram infrutíferas. 
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Comissão Nacional da Verdade 
1. Que sejam ouvidos todos os nomes citados neste relatório e 

que estejam vivos. 

2. Que sejam retomadas as buscas dos restos mortais de Joel 
José de Carvalho, Daniel de Carvalho, José Lavéchia, Victor 
Carlos Ramos e Enrique Ernesto Ruggia. 

3. Quanto aos restos mortais de Onofre Pinto, cremos que as 
possibilidades de encontrá-los são nulas. 

4. 
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