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INFORMAÇÃO

Para conhecimento desse Departamento, transcrevemos
abaixo o PB da referência recebido do 62 GAC desta cidade, cujo
teor é o seguin.t es
1 - DADOS CONHECIDOS:
.. ·.... ....

INFE originário do CIE dá conta que ONOFRE PINTO, provavelmente virá ao BRASIL nos próximos dias a fim de exe-/
cutar operações que, segundo conversa entre elementos de grupos /
subversivos no Uruguai, é de muita importância.
O nominado util.iza Carteira le Identidade com o
nome de FRANCISCO WILTON FERNANDES, emitida em Brasilia pelo Instituto Nacional de Identificação - DPF - sob na 104.947, datada de
13/05'/1973.
2 - DADOS SOLICITADOS!
- Intensificar vigilância visando capturar o nominado, quando de sua prová~l .entrada no Pais;
- Outros dados julgados úteis.
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COMISION PROVINCIAL POR LA MEMORIA
La Plata, 26 de marzo de 2009-.
A los seiiores Jueces de la
Excma. Cámara Federal de
de Apelaciones de La Plata
S.

I

D.

De mi consideración:
Tengo el agrado de dirigirme a Uds. en el marco de la
causa Nº 1/SU, caratulada "ASAMBLEA PERMANENTE por los DERECHOS
HUMANOS - La Plata SI PRESENTACIÓN-A VERIGUACIÓN~ en relación con lo
solicitado por la Secretaría Única, con objeto de responder ai oficio Nº 307108,
mediante el cual se requirió el envío de la información obrante en el archivo de la
ex Dirección de lnteligencia de la Polida de la Província (DIPPBA) sobre Joel José
CARVALHO, Daniel José CARVALHO, José LAVACCHIA ONOFRE PINTO y
Víctor RAMOS o JAMOS (Expte. Nº 1.112105), desaparecidos en Brasil en 1974.
Atento a la búsqueda realizada, se informa que no se han localizado fichas
personales sobre las personas mencionadas en el oficio. La exploración dei
material digitalizado que forma parte de este centro documental aportó los
siguientes legajos vinculados a lo solicitado:
Mesa Ds, carpeta Varias, Nº 2.858, caratulado por la DIPBA "Elementos
subversivos en Brasif. EI legajo contiene un informe redactado en idioma
portugués, producido por el "Centro de informaciones dei Departamento de la
Polida Federal dei r111inisterio da Justicia" de Brasil, que se caratula "Elementos
banidos do territorio nacional pelo decreto Ng 68050 de 13 de Janeiro de 1971' e
incluye un listado de "elementos expulsados" de Brasil en virtud de la norma
mencionada. Daniel José de Carvalho y Joel José Carvalho figuran en un listado
incluido a foja 3. A fojas 21 y 38 figuran informes personales sobre estas dos
personas que incluyen fotografias y huellas dactilares. SE ADJUNTA COPIA.
Como surge dei legajo recién descripto y dei resto dei material que se
presenta en este informe, si bien la operación Cóndor se sitúa a partir dei aiio
1975, la circulación de la información entre organismos de inteligencia de las

fuerzas de seguridad y las fuerzas armadas de distintos países de Sudamérica da
cuenta de la cooperación internacional previa en este sentido.
Mesa Ds, carpeta Varios, Nº 12.046, "Nómina de elementos terroristas de

nacionalidad brasilena''. EI legajo se inicia con un parte que la "sección C" de la
DIPBA eleva ai jefe y ai subjefe de Seguridade lnvestigaciones con fecha 30-8-78.
A foja 3, en una "nómina de elementos terroristas de nacionalidad brasilenéi' figura
Daniel José de Carvalho, con los datas personales y una estimación sobre su
paradero. SE ADJUNTA COPIA.
Legajo de Referencia Nº 13698, tomo V, caratulado "Asunto Chilenos'. EI
legajo se inicia con un informe producido por la sección "A" dei Servido de
lnformaciones de la Polida de la Provinda de Buenos Aires (SIPBA) con fecha 109-74, titulado "lnformación relacionada con los actos conmemorativos dei

derrocamiento dei gobierno chilend'. A foja 6, el legajo presenta una nómina de
''ciudadanos brasilenos de ideología extremista que se encontraban en Chile y se
trasladaron a la Argentina, donde se hallaban radicados'; dicha lista fue producida,
para el SIPBA, por el servido de lnteligencia Naval de la Prefectura Argentina, y
elevada por el SIPBA ai jefe de la SIDE. A foja 8 figura Daniel José de Carvalho,
con información personal, supuestos "antecedentes' atribuidos a él, a quien se
cataloga

como

"terrorista

peligroso"

"ligado

a

elementos

subversivos

sudamericanos, y una estimación sobre su paradero en Corrientes, Argentina .
También se incluye un pedido "reservado", de información sobre el Coordinador de
Movimientos de Ayuda a Chile (COMACHI) que el Departamento Central de
lnformaciones de la SIDE hace a organismos provinciales y federales de
inteligencia, para que se investigue a los "componentes" de tal organización, sus
"antecedentes", "sede", "vinculación con partidos políticos", "contacto con exiliados
chilenos", entre otros aspectos. Este parte está fechado 14-10-74. SE ADJUNTA

•

COPIA.
Legajo de Referencia Nº 16998, tomo 8, caratulado "Fotografías' . A foja 805
figura

Daniel

José

do

Carvalho

con

sus

datas

personales,

supuestos

"antecedentes penales" e "ideológicos" y una foto de él. SE ADJUNTA COPIA.
Servicio de lnteligencia de la Prefectura Naval Argentina , carpeta 113, que
consiste en un pedido de captura. Se inicia con un parte "secreto" fechado 24-577, mediante el cual el Ejército Argentino, comando Vto Cuerpo, Teniente Julio
Argentino Roca, comunica ai jefe de la zona sur de la Prefectura Naval Argentina
una "nómina de personas buscadas de las cuales se solicita su pedido de captura ''.
Los ciudadanos brasilerios Daniel José de Carvalho y Joel José de Carvalho
forman parte de esta lista. SE ADJUNTA COPIA.
Servicio de lnteligencia de la Prefectura Naval Argentina, carpeta 119,
memorando Nº 18, 8389 K-3, "S"/978, producido el 26-7-78 y caratulado "Nueva

técnica dei accionar de los VT' en el exteriof. Supuesta información sobre Daniel
José De Carvalho figura en este legajo bajo el asunto "Para conocimiento, se

remite relación de elementos extremistas de nacionalidad brasileiia y los cuales se
encontrarían residiendo en nuestro país'. SE ADJUNTA COPIA.

La documentación descripta por la presente da cuenta de la articulación y la
cooperación entre los organismos de inteligencia de las Fuerzas Armadas y de las
Fuerzas de Seguridad para la persecución ideológica en el territorio sudamericano.
De acuerdo a la denuncia realizada por José Luis D'Andrea Mohr en el libra
E/ escuadrón perdido, LAVECHIA JOSE, de nacionalidad brasileíia, desapareció el

1-12-73 en la zona militar 4, área 450, con jurisdicción en Vicente López.

Sin otro particular, saludo a Uds cordialmente.-
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MASSACRE DO GRUPO DE ONOFRE PINTO
VERSÃO

CORRENTE

[LIVRO

ONDE

ENTERRARAM

NOSSOS

MORTOS, DE ALUÍZIO FERREIRA PALMAR E DEPOIMENTOS DE
OTÁVIO RAINOLFO DA SILVA]
Versão de Aluízio Ferreira Palmar
Aluízio Ferreira Palmar, jornalista e ex-militante do MR-8 ("André") e da VPR, preso
no Paraná e banido do país após o seqüestro do embaixador suíço, em 1971, no seu livro
Onde Vocês Enterram Nossos Mortos? relatou em detalhes a operação do massacre do
grupo de Onofre Pinto [além de Onofre, composto por Joel José de Carvalho, Daniel de
Carvalho, José Lavecchia, Enrique Ernesto Ruggia e Vitor Carlos Ramos], baseado em
pesquisas e depoimentos de Otávio Rainolfo, Antônio Maffi, Roberto De Fortini, João
Bona Garcia, Umberto Trigueiros Lima e de alguns parentes de Alberi Vieira dos
Santos.
Pontos principais:
• O cabo Anselmo chegou ao Chile em outubro de 1971 e foi procurar Onofre
Pinto. Foi anunciado como alguém importante, que havia chegado do Brasil e
pedido ao José Duarte para levá-lo até o Onofre. Duarte pediu então ajuda de
Vatutim para chegar ao "comando" da Organização.
• A partir de informação de Inês Etiene Romeu, Maria do Carmo Brito informa o
marido, Ângelo Pezzuti, da desconfiança que pairava sobre o cabo Anselmo, Ângelo
Pezzuti saiu atrás de Onofre para convencê-lo da traição do ex-cabo. Onofre, porém,
além de fazer pouco caso da informação, deu US$ 50 mil para Anselmo montar em
Pernambuco uma infraestrutura destinada a receber os militantes que estariam
voltando do treinamento.
• Enquanto a armadilha começava a ser montada em Recife, chegavam ao Chile
informações da Ação Libertadora Nacional (ALN) dando conta de que as prisões e
as mortes de seus militantes Paulo de Tarso Celestino e Heleni Guariba ocorreram
no dia em que tiveram encontro com o ex-marinheiro. De acordo com a ALN, quem
tinha contato com Anselmo acabava sendo preso.
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• Consolidando todas as denúncias anteriores, algum tempo depois chegou a
Santiago o dirigente do PC do B, Diógenes de Arruda Câmara, que relatou à direção
do VPR ter visto o cabo Anselmo no DOPS em São Paulo "rastejando aos pés do
delegado Fleury''.
•

Mesmo diante de todas essas informações e evidências, Onofre Pinto continuou
defendendo Anselmo energicamente.

•

Em janeiro de 1973, Eudaldo Gomes da Si:va, Evaldo Luiz Ferreira de Souza,
Jarbas Pereira Marques, José Manoel da Silva, Pauline Philippe Reichstul e
Soledad Barret Viedna, militantes da VPR . foram chacinados no episódio do
massacre da chácara São Bento, na Grande l<ecife.

•

Em 1973, com a ida de Antonio Maffi parz. o Chile acompanhando Alberi foi
iniciada a Operação Juriti1, coordenada nessoalmente pelos coronéis José
Teixeira Brant e Paulo Malhães. Alberi farh o papel de pescador e Maffi seria
usado como isca, uma espécie de salvo-cor)duto para grupos de militantes de
esquerda;

)

'

l
C'
l

José Brant

•

•

•I

'J'~ixe

ra. em foto de 200-1 (revista Istoéj

Da mesma forma que o cabo Anselmo teve co1 o apoio o agente do DOPS (hoje
delegado) Carlos Alberto Augusto , infiltrado no grupo com o nome de César,
Alberi Vieira dos Santos, para executar o plauo de massacre do grupo de Onofre
Pinto, faria dupla com Otávio Rainolfo da Silva, apresentado como base de
apoio da VPR no Paraná, mas na verdade militar do CIE, motorista conhecedor
da região.

1

A referência que encontramos de Juriti é que é um tipo de pomba. muito arisca, logo voa e se esconde.
sendo que 1w maioria das vezes nota-se sua presença pelo canto caracterisrico que é melancólico e
repetitivo: "pu ... puuu'', de onde vem seu outro noniejurüi-pupu (Rio Grande do Sul).
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•

É Valdir (que precisa ser escutado pela CNv), filho de Niquinho Leite e Eva de
Lima, que traz átona o nome de Otávio Rainol fo ("de repente, a Operação Juriti
seguia o mesmo modus operandi [de Pernambuco]. Perguntei então ao Valdir se
era o Alberi que dirigia o veículo usado pelo grupo. Prontamente ele respondeu
que não e revelou que o motorista respondia pelo ncme de Otávio Camargo.")

•

Utilizando o nome falso de Otávio Camargo, Rnin::>lfo conduziu o carro que
trouxe para o sítio em Boa Vista do Capanema, distrito de Santo Antonio do
Sudoeste, o grupo de Onofre Pinto, que saíra de Buenos Aires em 11 de julho.
[segundo informação de Aluízio Palmar. César Cabral o teria ameaçado de
morte se revelasse no livro o nome de Otávio Ra inolfc l

l

Otávio Raino(fà do Silva. emfóto do final dos anos 1970.
1

•

O grupo chegou à fronteira e foi levado por Alberi

e Rainolfo

em uma rural

Willys para o sítio de Niquinho Leite, tio de Alberi, cuja família tinha ligações
com movimentos de esquerda e nãosabiam da atuação de Alberi como cachorro.
•

Durante a viagem pela Argentina, desde que saíram de Buenos Aires, os
exilados foram monitorados por agentes do CIE. Toda a operação foi controlada
a distância pelos coronéis Brant Teixeira e Paulo Malhães.

•

Para cumprir a ordem de extermínio, um grupo do CIE iria esperar no Caminho
do Colono, seis quilômetros mato a dentro do Parque Nacional do Iguaçu. Ao
anoitecer do dia 13/7 de 1974, Alberi e Rainolfo saíram [segundo Rainolfo à
meia-noite] com Joel, Daniel, Victor, Lavecchia e Enrique para executar a
primeira ação revolucionária, uma expropriação na agência do Banco do Estado
do Paraná, em Medianeira -PR.
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•

Onofre não acompanhou seuc: companheiros na "ação de expropriação em
Medianeira", pois, segundo a avaliação do pessoal, ele era muito conhecido e
poderia chamar atenção. Iria depois num outro esquema.

•

Antes de entrar na balsa de Porto Moisés Lupion, que conduziria o grupo à
margem direita do rio Igua;u, José Lavecchia disse que desarmado não passaria
para o outro lado, ao qu ·'

iinolfo, que era o único armado do grupo, lhe

entregou o revólver 38, dizendo que "do outro lado tem muito mais [armas]"
•

Ao chegarem do outro ladc, entraram na rural e seguiram pela estrada do
Colono. "A a escuridão era t )tal" [obs: além do frio úmido, era dia de lua
minguante, pouca luminosid1Jej . Depois de rodar quase 11 quilômetros, a rural
seguiu por uma curva fechada e entrou num picadão à direita que dava acesso a
uma clareira.

•

O grupo caminhou um pouco e, de repente, antes de chegar à clareira, fez-se no
meio do mato um clrrão e fuzilaria abur.. clante. A ordem era, ao se dar o clarão,
)

Alberi e Rainolfo se j garem no chão, enquanto os outros seriam executados
(

com tiros de grof so

calibr~ .
f'

•

• (:;

Os militares do grupo de extenrJnío saíam de seus esconderijos para fazer um
balanço da chacina. O jove1? Emíque Ernesto Ruggia era o único ainda estava
vivo e foi executado.

•

Alberi e Rainolfo seguitam

Y Ü1 ~;em

de volta em seguida e chegaram ao sítio de

Niquinho Leite por volta Jas .. 7 fa manhã e encontraram Onofre tomando o café
da manhã com dona Eva (é pn ciso a CNV colher o depoimento de dona Eva).
Niquinho havia saído ced' i para ;·::lidar das criações. Nenhum dos dois sabia que
1

naquela noite os cinco
covardemente
sobrinho.
•

J

r~voJ Jcio-iúflos ;qu ~ haviam saído de sua casa tinham sido
'

assassinadci~ .

.

1-

ap(1:; serem atraídos para a armadilha pelo seu

'

Otávio Rainolfo da Silv3 não e111 rou na casa, ficou no pátio mexendo no motor
'
da Rural. Alberi fez um relato da ·missão a Onofre. Disse para Onofre que havia
tudo certo e que o pe ssoal

c~~ tava

acampado no mato esperando por ele.

Almoçaram mais cedo 'e 5ef,uüam viagem. Era uma hora da tarde quando
chegaram ao Porto Moisés I JÍ1km. Já na outra margem, os três entraram na rural
e seguiram pelo Caminho do Colono, tr:Ihando a mesma rota que levou os
outros cinco membros do grupo à mo1te .
.(

.. ·'

\

.
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•

Ao descerem da rural e caminharem alguns passos, de repente, Onofre correu.
Pressentiu traição e disparou ao sentir que havia caído numa emboscada. Na

...

clareira, um outro negão o deteve:- Era Laecato, policial militar do Rio de
Janeiro, membro do Esquadrão da Morte e ativo torturador. Dominado e
algemado, Onofre foi empurrado para o banco de trás da Rural. Ao seu lado se
sentou Laecato, enquanto no banco da frente se sentaram Alberi e Rainolfo. [no
depoimento de Rainolfo, este diz que somente ele e Alberi conduziram Onofre
Pinto, algemado - ele armado e Alberi desarmado, e que a rural deles foi seguida
por carros do grupo de agentes do CTEJ
•

Durante o trajeto até Foz, Alberi "cantou" Onofre para ele abrir mão de suas
convicções e passar a trabalhar para a repressão. Após cruzar a floresta, a perua
tomou o rumo de Foz do Iguaçu escoltado por outras viaturas do Exército,
cruzaram a cidade de Medianeira e entraram na BR-277, seguindo em direção ao
Oeste. Onofre olhava para o ex-sargento da Brigada do Rio Grande do Sul com
desprezo.

•

Antes das três horas da tarde chegaram a Foz do Iguaçu. Onofre foi levado para
uma casa de madeira localizada nas proximidades do hotel Cassino e do então já
desativado porto oficial que ligava o Brasil ao Paraguai. De propriedade do
Exército, a casa era usada para trânsito e hospedagem de militares e agentes da
Polícia Federal.

•

Dentro da casa, guarnecida por soldados nos quatro costados, o coronel Paulo
Malhães, "Doutor Pablo'', e o capitão Areski de Assis Pinto Abarca, chefe do
Serviço de Inteligência do 1° Batalhão de Fronteiras de Foz do iguaçu,
perguntaram ao Onofre se ele estava disposto a colaborar. Onofre respondeu
dizendo que tinha de mandar um telegrama para sua mulher que havia ficado em
Buenos Aires.

•

Mandaram Otávio Rainolfo da Silva acompanhar Onofre até a agência dos
Correios, enquanto outros agentes o cuidaram à distância.

•

Onofre ficou num quarto, submetido a interrogatório pelos oficiais do

Ex~rcito

e

à lenga-lenga de Alberi. Não disse nada, pois nada sabia além daquilo que os

militares já tinham conhecimento. Do grupo, Areski era o mais impetuoso.
Ambicioso, via naquela situação uma oportunidade de ouro para realizar seu
sonho de subir para Brasília e usufruir das mesmas mordomias que os chefões
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do Centro de Informações do Exército. No entanto, a sorte de Onofre foi
decidida pelos altos escalões do Centro de Informações do Exército em Brasília.
Os homens da inteligência consideravam o "Negão da VPR" uma" bananeira
que já deu cacho". Era madrugada quando o coronel Paulo Malhães chegou
coma ordem "vinda de cima", de Miltinho Tavares, chefe do CIE.
•

Onofre Pinto morreu na casa após receber uma dose de Shelltox, injeção para
cavalos e animais de grande pc,,rte. Seu ventre foi cortado e entre suas tripas
colocado uma caixa de câmbio de um jipe. seu corpo foi posto no porta malas de
um Opala e levado para fora de 2oz do Iguaçu. No meio da noite, os militares
subiram pela antiga estrada de acesso a Guaíra e antes de chegarem a Santa
Helena, pararam na ponte e jogaram o corpo nas águas do Rio São Francisco
Falso. Seis anos depois a região fo i inundada para formar o Lago de Itaipu.

•

Segundo Palmar, Maria Madalena Lacerda e Gilberto Giovannetti deveriam
viajar via Curitiba e encontrar Alberi na rodoviária de Foz do Iguaçu, nestes
mesmos dias de julho de 1974, 0'1de atravessariam a fronteira para juntar-se a
Onofre Pinto, que vinha da Argrn tina. O casal foi atraído por Alberi, porém foi
seqüestrado na rodoviária de Cufitiba por agentes do Centro de Informações do
1

Exército. Após interrogatórir Gilberto e Madalena passaram a trabalhar para a
repressão. [é possível que M: cdalcna Lacerda e Gilberto Giovannetti estivessem
:

desde o início colaborando para a execução da operação Juriti, pelas viagens
dela para encontrar Onofre no exterior e pelo grau de colaboração que tiveram
com comandantes do CIE. Chama atenção também o fato de Madalena ter sido
companheira de Euclaldo Gomes da Silva, morto na chacina da São Bento,
pouco meses antes de já estar acompanhada de Giovannetti]

Versão de Otávio Rainolfo da Silva
•

Otávio Rainolfo nasceu em Arapongas, perto de Londrina, era S2 do Batalhão
de Fronteira de Foz do Iguaçu (quando recebia ordens dos tenentes Aramis e
J amil J ornar de Paula, ambos R2 do Exército). Depois passou para os quadros do
CIE, por dirigir bem, conhecer a região e falar pouco ("era boca fechada").
Tratava o Alberi como "Pampa".
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•

Disse que recebeu a ordem para a missão do então tenente Aloizio Ramos
Pedroza (que depois teria saído do Exército e foi ser tenente da PM no Mato
Grosso);

•

"Saímos do sítio do tio do Alberi à meia-noite e chegamos por volta de 3 da
madrugada no local"

•

"Chegamos ali no parque, tinha uma entrada, a gente entrou, até ali eu não
estava sabendo muito do que se tratava. De repente, as luzes acenderam, deu um
tiroteio. Aquilo assusta qualquer um, se jogaram no chão, os outros não sabiam.
Deram um tiroteio praticamente acabou com todo mundo. Mandaram-me, na
mesma hora, sair dali e voltar com o Alberi, onde nós voltamos, 'para pegar o
Negão."'

•

"O ponto era um toco.( ... ) Eu me recordo bem, eram 6 quilômetros a distância
dali, quando chegasse em uma árvore em urna curva era para entrar ali. Agora
mudou tudo, a estrada lá não tem como passar."

•

"Eles não chegaram a perguntar e nem fazer conversa comigo, porque o Alberi
não deixava."

•

"Tinha muitas pessoas. Muitas que eu digo, dez, quinze pessoas que estavam.
Depois daquilo, as luzes se apagaram. Lembro que deram um sanduíche. O cara
falou: quer coca ou quer whisky? Não, eu quero whisky, até nem comi."

•

"O Curió, várias vezes falaram o nome dele."

•

"O Pablo, comentaram que ele estava no quartel. Euvi no quartel um senhor de
óculos, barbudo, devia ser da minha altura, mas não trocava conversa com a
gente."

•

Segundo Rainolfo, estavam na ação Laecato, Presuntinho e Camarão.

•

A volta para o sítio: "Ali seriam vinte e seis quilômetros, depois mais vinte de
Capanerna, depois mais quarenta de Santo Antônio, mais quinze até chegar no
sítio. Não era perto não."

•

Sobre a fuga de Onofre: "Na entrada. Saindo da estrada. Ele quis correr, o Alberi
segurou, já estava do lado de fora, ele sentiu. Quis sair e o Alberi juntou ele. Daí
eu peguei ele também. Aí veio um negão bem mais forte que ele [ele identificou
como o Laecato] e segurou melhor (o Onofre)."

•

"O Alberi me disse que eles queriam o Negão (Onofre) vivo."
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•

"O Alberi falou para ele: Negão, a coisa já caiu, eu já estou em outra, passa para
o nosso lado que você vai ficar vivo. O Negão: não, eu não vou, eu não sou que
nem você, quinta coluna, não."

•

"[O Onofre foi] passar um telegrama para a mulher dele, que ele estava em Foz
do Iguaçu e estava muito bem. Isso eu olhei e vi ele escrevendo."

•

Sobre a injeção com Shelltox: "[isso] compra fácil, é um inseticida. Eu nunca
mais esqueci do Shelltox."

•

Sobre o transporte do corpo de Onofre: "só podia ser Opala, porque oresto era
tudo Fusca, não ia caber em Fusca."

•

"O Espedito [Mário Espedito Ostrovski] é meu compadre, foi meu padrinho de
casamento, é padrinho de meu filho."

•

"Eu saí do Exército, foi até mesmo porque chegava em um ponto que eu não
dormia, tinha que tomar remédio calmante para dormir. Fui ficando daquele
jeito, a família: sai disso aí, vamos comprar um taxi para você trabalhar, larga.
Aí eu saí dali, fiz um curso, fui trabalhar na Marinha. Em 87 eu saí, aí fiquei um

pouco na Marinha. Tinha amizade com uns políticos, digamos assim. Você vai
para a polícia e levou, eu já queria mesmo. Faz mais de 29 anos que eu estou lá."
Chama atenção nos depoimentos de Otávio Raino]fo a riqueza de detalhes e, em minha
opinião, a pouca capacidade que teria para criar uma abstração, uma história fictícia. É
muito determinado e objetivo em algumas afirmações. Parece realmente querer
colaborar, tentando lembrar os fatos.

OUTROS RELATOS
Livro Ditadura Mortos e Desaparecidos políticos
Em 11 de julho de 1974, entrou clandestinamente no Brasil um grupo de seis
brasileiros: os irmãos Joel e Daniel José de Carvalho, Onofre Pinto, José Lavecchia,
Gilberto Faria de Lima, conhecido como Zorro, e Vítor Carlos Ramos, todos militantes
da VPR, além do argentino Enrique Ernesto Ruggia.
Em 1985, Lilian Ruggia, irmã de Enrique, obteve informações sobre a viagem de
seu irmão ao Brasil de Flávio R. de Souza, brasileiro exilado na Suécia, que, em 1974,
esteve no Hotel Cecil, na Argentina, onde se encontravam outros brasileiros exilados.
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De acordo com Flávio, a viagem e a ação foram idealizadas por Onofre Pinto. Ele
relatou também sua suspeita de que o grupo tivesse sido preso no Rio Grande do Sul.
depoimentos de Maria Madalena de Azevedo (ex-militante da VPR, conhecida como
Ana Barreto Costa) e seu marido, Gilberto Giovaneti (também ex-militante da VPR),
prestados à Comissão de Representação Externa sobre os Desaparecidos Políticos da
Câmara dos Deputados, em 1992, declararam que foram aliciados pelos militares antes
do desaparecimento de Onofre e colaboraram com os órgãos de repressão, espionando
durante vários anos seus companheiros.
A esposa de Onofre tornou públicas suas suspeitas de que Maria Madalena teria
sido o último contato de Onofre e a delatora da missão que fariam.

Livro Habeas Corpus
Em 2010, relato anônimo, que pode ser de um ex-agente do Centro de
Informações do Exército (CIE), chegou à Comissão Especial sobre Mortos e
Desaparecidos Políticos (CEMDP). Forneceu informações que reforçam o relato
contido no livro "Onde foi que vocês enterraram nossos mortos?'', de Aluizio Palmar,
sobre emboscada e assassinato de seis militantes políticos na região de Foz do Iguaçu,
no Paraná, em 1974.
O autor do relato faz descrição dos fatos semelhante à feita no referido livro de
Palmar, com a diferença de que cita os nomes dos agentes que perpetraram o massacre:
capitão Paulo Malhães, que ficou dando apoio no quartel em Foz do Iguaçu, capitão

Enio Pimentel Silveira, os agentes cujos codinomes eram Camarão e Laecato
(mesmos nomes mencionados por Inês Etienne Romeu em sua denúncia sobre a "casa
da morte" em Petrópolis) e outro só referido como Presuntinho.
A partir das novas informações, equipe composta por representantes da SDH e
da CEMDP, e com a participação de peritos forenses e geocientistas, empreendeu
trabalhos de buscas com escavações em três expedições no Parque do Iguaçu, em 2010,
sendo a mais recente em fins de novembro. Em nenhuma delas foram encontrados restos
mortais dos desaparecidos políticos.

Marival Chaves
Entrevista a Veja (Autópsia da sombra, 18 de novembro de 1992), o ex-sargento
Marival Dias Chaves do Canto, que trabalhou 17 anos como agente do DOI-Codi, em
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São Paulo, e do Centro de Informações do Exército (CIE), em Brasília, confirmou que
os agentes da repressão aplicavam em presos políticos injeção para matar cavalos de até
500 quilos. A injeção era aplicada na veia do prisioneiro, que morria na hora. [esta é a
versão para a morte de Onofre Pinto, embora chame a atenção o fato de o produto da
Shelltox, citado no caso de Onofre, ser um inseticida e não produto químico usado para
matar cavalo J
Segundo Marival, "matar subversivos era uma

atividad~

altamente profissional (para os

agentes do CIE). (... )Depois (de morto), amarravam as pernas para trás, de que forma
que o corpo ficasse reduzido à metade, e esfaqueavam a barriga. O esfaqueamento era
para evitar que o corpo, se jogado num rio, viesse à tona algum tempo depois. Eles
tambem colocavam o corpo dentro de um saco e amarravam-no num concreto, de 40 a
50 quilos, para garantir que o corpo ficaria no fundo do rio. [também se aproxima da
versão para o destino do corpo de Onofre Pinto]
Em 24 de março de 2004, em matéria da revista IstoÉ ("Os Matadores"),
Marival Chaves declarou que os coronéis José Brant Teixeira e Paulo Malhães
ganharam fama dentro dos órgãos de repressão ao montar uma emboscada em
Medianeira, cidade a sudoeste do Paraná, para atrair, no dia 11 de julho de 1974, um
grupo de militantes de esquerda e guerrilheiros vindo da Argentina. Malhães era ligado
à DINA [Direção de Inteligência Nacional].

Segundo Marival, Malhães montou a emboscada no Paraná com a ajuda da
DINA e do ex-sargento Alberi Vieira dos Santos, responsável por atrair os militantes
para uma área de guerrilha fictícia na zona rural de Medianeira. A chácara [ ... ] foi
arranjada pelo então capitão Areski de Assis Pinto Abarca, chefe do serviço de
inteligência do Quartel do Exército de Foz de Iguaçu, que, após a operação, passou a
integrar os quadros do CIE. "Presos, os irmãos Carvalho, Lavechia, Vitor, Ruggia e
Zorro foram torturados e executados imediatamente", conta Marival.
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ltreski de- Assis Pinto Abarca:

INFANTARIA
São Po:uk

Em um dos depoimentos à Comissão Nacional da Verdade (CNV), Marival
Chaves disse:
•

Eu tenho notícia de uma operação clandestina realizada pela CIE, veja só, eu
vou dar o nome de quem me falou: Laecato Bezerra Boamorte, esse é o nome
fictício, ele é Rubens Gomes Carneiro, era sargento do exército.

•

Era um grupo do Onofre Pinto. Faz parte da operação condor. Quem comandou
a operação em Medianeira - PR foram dois coronéis, Dr. Pablo o Paulo Malhães
e José Brant Teixeira, não estou lembrando o codinome dele. O Brant foi um dos
fundadores do GAR, eles eram majores do CIE.

•

Foi em julho de 74. Morreram os irmãos Carvalho, Onofre, agora veja só, você
sabe quem é zorro? Gilberto, o zorro é remanescente da guerrilha do Ribeira,
fugiu do Ribeira junto com Lamarca, eu tenho notícia de que ele morreu nessa
operação, dito pelo Laecato. [Obs: segundo Ivan Seixas, Gilberto Faria Lima, o
Zorro, teria sido visto no Rio de Janeiro. Está vivo e provavelmente mora nesta
cidade. Zorro teria mudado de lado em meados de 1970 ao ser detido por
agentes do Centro de Infomrnções da Marinha (Cenimar). Zorro deixou o Brasil
em 1971, quando já era suspeito de colaborar com os órgãos de repressão e
passou a transitar entre Chile, Argentina e Uruguai. No Chile. teve contatos com
o espião uruguaio Alberto Conrado, um elos principais arapongas ela Operação
Condor. Na Argentina estava integrado ao grupo liderado por Joaquim Pires
Cerveira. [ou seja, é possível que tenha participado mais ativamente ela operação
que envolveu e executou o grupo de Onofre Pinto] Uma irmã de Zorro, Sonia
Lima Bone1li, disse que a família recebeu uma carta do irmão em novembro de
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1974 (portanto, depois do massacre), mas não teve mais contatos com ele.
Segundo Sônia, a família foi informada pela polícia, por meio de outra irmã,
Rita, já falecida, que Gilberto teria feito um acordo com o Cenimar para
sobreviver.]
•

O Alberi que trouxe o grupo para o Brasil, para Foz do Iguaçu. (intervenção
simultânea). Espera ai, o coronel então capitão que localizou o sítio onde foi
realizada a emboscada, isso é muito interessante para o senhor.

•

Areski de Assis Pinto Abarca - ele era o capitão chefe da 2ª. Seção da unidade
militar de Medianeira, foi ele quem organizou o local da emboscada.

•

Não sei se o Curió participou, ao que me consta apenas o Pablo e José Brant,
os dois que chefiavam. Essa confidencia se estendeu ao ponto de ele me dizer
que a chefia do CIE foi consultada a respeito da conveniência ou não de virar o
Onofre. O CIE foi consultado e o chefe, Milton Tavares de Souza, o Miltinho,
disse não. Ele disse não porque o Onofre sendo oriundo das forças armadas,
sargento do exército, sua morte ia servir como exemplo para desencorajar outras.

•

O Alberi (Alberi Vieira dos Santos, ex-sargento) era um infiltrado controlado
por Laecato e Paulo Malhães. A operação foi montada sob o pretexto de
estabelecer uma área de treinamento de guerrilha na região do Paraná.

•

Eu ouvi esta história contada pelo Laecato, que participou da ação. Ouvi em
Fortaleza, bem depois do ocorrido.

Próximos passos
Após descoberta de documentos pela CNV (documento André Saboia) e a
recente agenda da CNV em Foz do Iguaçu (André Vilaron e Ivan Seixas, na qual foram
ouvidos César Cabral, Adão Almeida, Otávio Rainolfo e parentes de Alberi Vieira dos
Santos) ficou mais clara uma extensa rede ligando agentes da repressão e ex-militantes
de esquerda na região. Entre as evidências estão as informações de que José Anselmo
dos Santos, o cabo Anselmo, morou durante anos em Foz do Iguaçu, em uma casa na
Vila Yolanda, próxima às residências de César Cabral e Mário Espedito Ostrovski; o
fato de Rainolfo ter dito que foi a "vários churrascos" no sítio de Roberto de Fortini, o
"sítio da VPR"; a amizade entre César Cabral, Adão Almeida, Otávio Rainolfo e Mário
Espedito Ostrovski; e a familiaridade com que César Cabral se referiu a Presuntinho,
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um dos agentes do CIE responsáveis pelo massacre do grupo do Onofre (sobre o mesmo
Presuntinho, Rainolfo disse que ele "sempre ficava na minha casa", evidenciando que a
presença do agente não foi apenas pontual na região de Foz do Iguaçu).
Virgílio Soares de Lima, tio de Alberi, ouvido em Foz do Iguaçu, confirmou que
o sobrinho recebia muito bem do CIE e que o Coronel Teixeira (José Brant Teixeira)
queria levá-lo para Brasília.
Sugestões de próximas ações para a CNV avançar neste caso:
•

Reconstituição, por Otávio Rainolfo da Silva, diante de equipe técnica da CNV,
dos principais locais da chacina, indicados por ele (local onde existiu a casa
onde Onofre Pinto foi morto, agência dos correios da avenida Brasil, sítio em
Santo Antonio do Sudoeste e local da chacina no Parque Nacional do Iguaçu),
nos dias 2 a 4 de dezembro 2013;

•

Pesquisa de arquivos da Polícia Federal;

•

Procurar/confirmar informações no INFOSEG etc. sobre Areski de Assis Pinto
Abarca, Aloízio Ramos Pedroza e J amil J ornar de Paula;

•

Procurar identificar Presuntinho (o Rainolfo tem informações importantes, ele
frequentou sua casa mais de uma vez, naquela época) e Camarão (segundo Inês
Etiene, era "baixo, claro, natural do Ceará,com família em Fortaleza. seu nome
real é Wantuir ou Wantuil. Era (na época) do Exército e fez parte da segurança
pessoal do Presidente Jango );

•

Além de Otávio Rainolfo da Silva, outras pessoas que precisam ser escutadas
pela CNV:
./ Rubens Gomes Carneiro, à época agente do CIE, codinome Laecato
Bezerra Boamorte;
./ Paulo Malhães, à época coronel do CIE, um dos comandantes da
operação;
./ José Brant Teixeira, à época coronel do CIE, um dos comandantes da
operação;
(sugestão de que estes três sejam procurados da forma como Juliana Dal
Piva abriu interlocução com Malhães, ou seja, de maneira informal, para
conseguirmos informações-chave)
./ João Bona Garcia;
./ Roberto De Fortini;
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./ Mário Espedito Ostrovski, advogado, ex-tenente, lotado na 2ª. Seção do
1º. Batalhão de Fronteiras de Foz do Iguaçu;
./ João Neusar Machado, ex-tenente lotado na 2ª. Seção do 1°. Batalhão de
Fronteiras de Foz do Iguaçu (quem deu a pista, aparentemente falsa, de
localização dos corpos em Nova Aurora-PR);
./ Júlio Roberto Cerdá Mendes, à época capitão lotado no 1°. Batalhão de
Fronteiras de Foz do Iguaçu;
./ Maria Madalena de Azevedo (ex-militante da VPR, conhecida como Ana
Barreto Costa);
./ Eva de Lima, viúva de Niquinho Leite;
./ Valdir, filho de Niquinho Leite;
./ Iloni Schmalz, viúva de Alberi;
./ Idalina Maria Pinto, viúva de Onofre Pinto.

•

Análise, por comparação, pelos peritos da CNV, de imagens aéreas da área do
Parque Nacional do Iguaçu, a partir das coordenadas e de datas relevantes, em
diferentes períodos de tempo.
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