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MIGUEL BARROS CAMARA LEÃO DE SOUZA E OUTROS - irmãos 
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ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO 

DOSSIÊ ENVIADO À COMISSÃO ESPECIAL 
LEI 9.140 DE 04 DE DEZEMBRO DE 1995 
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Hernani Barro trinarouza 
carteira de ide tidade 2263237/6 IFP 
CIC 25866478 /49 

\1 

1996 as.  2124:34 4  

stulto - 	- 1 	OFICIO  • uE 	''''''''''''''''''''''' NjiSLA CAP,: 
- Total 81.1.60 	Mito freitad "gadtoó 

AUTORIZADO 
CrPS 83.134 SERIE 105 • le 

Rio de Janeiro. 15 de t4: 
E ffi Testemun ho 

SILVIO FREITAS 
Mirra 	- P1. 

Rio de Janeiro, 14 de março de 1996 

Comissão Especial 
Ministério da Justiça 
Anexo II - sala 621 
Brasília -DF 
CEP 70064-900  

A-ro it4 • 3 , r ,3 

MINI3TE.0 CA JUSTiÇA 
CÓDIGO 08000 

—61411 155 1 rã-, 000000 

olvisAu 
PROTOCOLO - -E AL 

S IAPRO 
DC/C GSG/t4 ..1 

n80 00 •0 03 713 /97 61 

Sr. Presidente da Comissão Especial 
Dr. Miguel Reale Jr. 

Eu, MIGUEL BARROS CAMARA LEÃO DE SOUZA, carteira profissional 
71572 série 079/RJ, CPF 692172117/53, securitário, residente à Rua Rita Ludolf 87/103, 
Rio de Janeiro, e HERNANI BARROS CAMARA DE SOUZA, carteira de identidade 
2263237/6 IFP, CIC 258664787/49, advogado, residente à Rua Francisco Otaviano 60/910, 
Rio de Janeiro, na condição de irmãos de ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO, estamos 
requerendo: 

1 - o reconhecimento de ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO como incluso nas 
determinações do Art. 4°, inciso I, letra "b" da Lei 9.140 DE 4/12/95; 

2 - solicitar esclarecimentos sobre a possível causa mortis, Art. 9, inciso I da Lei 
9.140 de 04/12/95; 

3 - a indenização correspondente conforme o inciso II do Art. 4° e os Artigos 10° e 
11° da Lei 9.140 de 04 de dezembro de 1995. 

Miguel Barros Camara Leão de Souza 
carteira profissional 71572 série 079/RJ 
CPF 692172117/53 

62 Oficio de Notas - Notário CARLOS EDUARDO DE CARVALHO REGO 
Rua do Rosário, 173 loja 'A'/RJ - Tel. 252-0985 - N2 265419 
Reconheço como autentica a(s) firma(s. 	4 
HERNANI BARROS CAMARA DE SOCIZA-103/73.#== 
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MINISTÉRIO DO TRABALHO 

SECRETARIA DE EMPREGO E SALÁRIO 

CARTEIRA DE TRABALHO E PREVIDÈNCIA SOCIAL 
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Criada em 1932, a Carteira de Trabalho e Previ-
dência Social resistiu ao passar dos anos, assimilan-
do com muita presteza as profundas modificações 
que se registraram, nestas décadas, na composiçao, 
distribuiçao e qualificaçao da nossa força de traba- 
lho. 

Sem nenhum exagero, pode-se afirmar que este 	 cri 
documento, por muitos ainda hoje conhecido como 	 L 
"carteira profissional", converteu-se num dos mais 
importantes instrumentos à disposição do trabalha-
dor, fazendo As vezes de cédula de id1entidade, titulo 
de credito, atestado de antecedentes, de boa condu-
ta e de residência, para citar apenas algumas das 
suas múltiplas utilidades. 

Em sua simplicidade, a CTPS reflete a carreira do 
trabalhador e sua evoluçao profissional. Cabe-lhe 	 -6"" 
pois, protege-ia atenta e cuidadosamente, porque 
enquanto pelos seus aspectos externos essa Cartei-
ra revela traços importantes da personalidade e da 
formaçao do seu possuidor, os registros internos, ha-
bitualmente insubstituiveis, se constituem nas me-
lhores garantias da preservaçao e da ofetivaçâo dos 
seus direitos trabalhistas e previdenciArios. 	 2 
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ANII3dL MONTEIRO MACHADO 

Oficial da 5.a Circunscrição do Registro Civil das Pessoas Naturais, Freguesia da Lagoa e Gávea 

Rua Xavier da Silveira, 59, RIO DE JANEIRO, ESTADO DA GUANABARA, BRASIL, 

C E R T I F I C A'‘ que revertdo o Livro  11
9  242• -  

de registro de óbito dêle, a fls. 	278  ww,!! 	, sob o ruiro 	71.194 

consta o de 112RESINHA BARROS CAMARA DE SOUW,--- 

falecido no dia  dez de _Julho de ,mil novecentos e sessenta,e dois,  
na Rua Francisco Otaviano,60 apto 9104esta  

	 ,às  sete.—  horas, 

do sexo 	feminino.— 	 , de côr 	branca.— 	, filho de 

Ernani de Barros Camara e de Mercedes Paiva de Barros  
CaMarafois 

de 	trinta e dois anoso. 	de idade, profissão  Prendas,do— 

-  , eaurs ortis  Infarto pul— 

médico atestante Dr. -Vizeu Barb9sa.- 

cemitério  S 0..João  
declarante João José de Queiroz.— 	(2— 
observações:Deixou  três filhos menores de nomes„Rernani,Aldo e  
Miguelínão deixa bens.— 

.)AB 

J§A. 	1446 

mas$icaso!. 
Leão de„Souza.— 
residente  onde faledeu.— 
natutal de  Estado 4, Guanabara.— 
monar,mal de Hodgen.— 

-êstadocivii  casada  com Aldo 
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residência Rua Joaquim Nabuco 46 /501 - RJ- 

Médico atestante Dr. Jío Batista de Abreu - 

Local do sepultamento: Cemitério 	Sa.° Joao  Batista - 

VIA 

Termo lavrado em 

7535-651-1130 

28 de agosto de 1989 - 

App.l( 3 , ç  i 5 1 91 

Pág. No  -x-x-x-x- 

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 
PODER JUDICIlçRIO REGISTRO CIVIL COMARCA 	•CAPITA1N, 

6   a CIRCUNSCRIÇÃO - 	3 a  ZONA - Freguesia de .ã 	 SanariaH  

• , 

CERTIDÃO DE CSBIT 
Oficial Responsável pelo Expediente 
Vera Lucia Fontella Moda Silva 

CERTIFICA que à fls. 	,53.L do livro n9  C *340   sob. o n°  25713  

registro de óbitos consta ode  Aldo Leso de Souza - 

ecido (a) 	26 . 	de  agosto - 	de mil  1989  - 

do sexo 	masculino 	c9r 	-X-X-X-Xhho (a) 	Aldo de Sá Brito Souza 
e de Beatriz Schilling de Souza - 

dade  65 anos 	protissifo 	aposentado - 

Estado Civil  casado com Maria Augusta Prado de souza:- 

Natural  Rio de Janeiro - 

Causa mortis  Parada cardio respiratória —  

eJT.nr 	 , 

Foi declarante 	Jefferson Teixeira da Silva -  

ospital MunictPal Souza Aguiar - 
à  21.  hora 40.minutos,  -X-X-X-X-X-X-X-X- 
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BIOGRAFIA 

1 - Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964, págs. 98 a 100; 

2 - Poesia escrita por Aldo de Sá Brito, por volta de 1969. 
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Tocar nos corpos para machucá-los e matar. Tal foi a 
infeliz, pecaminosa e brutal função de funcionários do 

Estado em nossa pátria brasileira após o golpe militar de 
1964. 

Tocar nos corpos para destruí-los psicologicamente e 
humanamente. Tal foi a tarefa ignominiosa de alguns 

profissionais da Medicina e de grupos militares e 
paramilitares durante 16 anos em nosso país. Tarefa que 

acabamos exportando ao Chile, Uruguai e Argentina. 
Ensinamos outros a destruir e a matar. Lentamente e sem 

piedade. Sem ética nem humanismo. 
Macular pessoas e identidades. Perseguir líderes políticos 

e estudantis. Homens e mulheres, em sua 
maioria jovens. É destas dores que trata este livro. 
É desta triste história que nos falam estas páginas 

marcadas 
de sangue e dor. 

Este é um livro de dor. É um memorial de melancolias. 
Um livro que fere, e machuca, mentes e corações. 

Um livro para fazer pensar e fazer mudar o que deve ainda 
ser mudado e pensado em favor da vida e da verdade. 

Um livro dos trinta anos que já se passaram. 
Mas também um livro que faça a verdade falar, gritar e 

surgir como o sol em nossa terra. Um livro que traga muita 
luz 

e esclarecimento nos anos que virão. 
Um livro, vários brados, uma certeza verdadeira. 

Nunca mais à escuridão e as trevas. Nunca mais ao medo e 
à ditadura. Nunca mais à exclusão e à tortura. 

Nunca mais à morte. Um sim à vida! 

Paulo Evaristo, CARDEAL ARNS 
Arcebispo Metropolitano de São Paulo 



Seu corpo entrou no IML com guia s/n° do DOPS. O óbito foi firmado pelo Dr. 
João Guilherme Figueiredo e teve como declarante Reinaldo da Fonseca Mota e foi 
entregue à sua família que o sepultou no Cemitério de Inhaúma (RJ), em 14 de fevereiro 
de 1971. 

Nas pesquisas feitas no IML não foram encontrados laudo de necrópsia, nem 
laudos e fotos de perícia local no ICE/RJ, apesar da existência das fotos fornecidas, à 
época, para imprensa. 

ALDO DE SÁ BRITO DE SOUZA NETO 

Militante da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL 
(ALN). 

Nasceu em 20 de janeiro de 1951, no Rio de Janeiro, 
filho de Aldo Leão de Souza e Therezinha Barros Câmara 
de Souza. 

Concluiu o ginásio no Colégio Santo Inácio e fez o 
curso científico no Colégio Mallet Soares, no Rio de 
Janeiro. 

Como militante da ALN foi do Comando Regional 
da organização. 

Foi preso no dia 2 de janeiro de 1971 pelos agentes do DOl/CODI de Belo 
Horizonte, passando a ser imediatamente torturado, juntamente com outros 
companheiros. 

Jornais do dia seguinte publicaram a notícia de sua prisão como decorrência de 
uma frustrada ação armada. 

Entretanto, Aldo, que acabara de chegar do Rio de Janeiro, foi preso como 
suspeito na participação do seqüestro do embaixador da Suíça no Brasil (até aquele 
momento ainda em curso), Giovanne Enrico Bucher. 

Dois dias após a sua prisão, os jornais publicaram um desmentido. 
Aldo, já muito torturado, passou a ser castigado com a chamada coroa de cristo, 

fita de aço que vai sendo gradativamente apertada e esmaga, aos poucos, o crânio da 
vítima. 

No dia 6 de fevereiro, não resistindo a tão bárbaros sofrimentos, morreu, com o 
crânio apresentando um afundamento de cerca de 2 cm. 

Apesar do testemunho dos companheiros de prisão de Aldo, os órgãos de 
repressão divulgaram nota oficial noticiando que sua morte fora em decorrência da 
tentativa de fuga, ao saltar do 3° andar de um prédio. 

Em pesquisa realizada no DOPS/SP foi encontrada apenas uma ficha, marcada 
com uma cruz, onde dizia que o mesmo estava com pedido de Pena de Morte em  

decorrência de haver morrido um guarda no assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, 
em que Aldo era acusado de participação. 

No relatório do Ministério da Aeronáutica é mantida a falsa versão de que teria se 
atirado da janela de um prédio de apartamentos, quando tentava fugir da polícia e que 
teria falecido no hospital ao qual foi recolhido, em 06 de janeiro de 1971. 

O exame necroscópico, realizado no 1ML/MG, em 07/01/71, firmado pelos Drs. 
Neyder Teixeira e Vera Lúcia Junqueira Monteiro de Barros confirma outra falsa versão 
oficial da repressão de que Aldo teria morrido em tiroteio. Esses médicos não foram 
investigados pelo CRM/MG pois sua diretoria arquivou a solicitação do GTNM/MG. 

A certidão de óbito atesta sua morte, em 07 de janeiro de 1971, sendo firmada por 
outro médico, que não participou da necrópsia, o Dr. Djezzar Gonçalves Leite. Informa 
que Aldo morreu no Hospital Militar (BH/MG), sendo enterrado pela família em 
Cemitério do Rio de Janeiro. 

Sua avó relata que o viu pela última vez em outubro de 1970. Estava magro e lhe 
dizia que iria viajar sem dizer para onde. Dizia também, que daria notícias quando 
pudesse e que se precisasse de dinheiro a procuraria. 

Mais tarde escreveu a seu pai, pedindo que levasse a sua avó ao médico e que a 
felicitasse pelo seu aniversário. 

A avó, que o criou desde pequeno, pois perdera a mãe, conta como foi a procura 
nos órgãos de repressão: 

"Fui avisada na repartição, por um telefonema anônimo, que meu neto 

havia sido preso em Belo Horizonte no dia 6 e pedia que eu providenciasse um 

advogado. 

A notícia também foi dada pelos jornais, mas com o retrato de outra 

pessoa. 

Pedi, então, uma apresentação do Cardeal D. Jayme de Barros Câmara 

para o Arcebispo de Belo Horizonte e viajei no mesino dia. Lá, fui muito bem 

acolhida pelo Arcebispo que designou o seu bispo auxiliar para me acompanhar 

onde fosse necessário. Fomos à delegacia de polícia onde nos informaram que 

Aldo havia sido transferido para Juiz de Fora, mas que dentro de dois dias ele 

retornaria a Belo Horizonte, quando então, eu poderia vê-lo. Ao retornar ao 

aeroporto, deparei com a notícia no jornal local de que Aldo havia falecido. 

Voltei novamente à delegacia e me disseram que havia morrido um jovem de 20 

anos por atropelamento, gerando a partir disso uma generalizada confusão, masQ,  
que eu seria levada ao necrotério para certificar-me da veracidade dos fatos. Ao S—
chegar no necrotério constatei que não era Aldo. Diante disto voltei ao Rio. 

Dois dias depois, conforme havia sido acertado com o delegado, voltei-A, 
-rs 

Belo Horizonte com meu genro. Na delegacia, pediram a meu genro para que 
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passasse para outra sala onde lhe mostraram vários retratos de rapazes presos, 
entre eles uma de meu neto que foi logo reconhecido pelo pai. Então lhe foi dito 
que Alho havia falecido em consequência de uma queda, ao tentar fugir pulando 
de uma janela no bairro de Santa Inês e em seguida pediram dados sobre o Aldo 
- filiação, idade, etc. 

Ao anoitecer voltamos ao. Rio de avião. Meu genro estava muito nervoso. 
Ao chegarmos, deparamos com a casa cheia de parentes, ocasião em que me 

disseram que uma pessoa ligava para mim com insistência, mas sem se identificar. 
Em seguida, meu genro, chorando, deu-me a notícia de que Aldo havia falecido. 

Horas depois, a pessoa que não quis identificar-se, ligou novamente dando a notícia 
da morte de Aldo e dizendo que se a família quisesse o corpo que providenciasse a Na 
remoção para o Rio. 

O corpo foi removido para o Rio com ordem expressa das autoridades 
competentes de que não poderia haver velório. Apenas seria permitido a abertura 
do caixão no cemitério, o que foi feito para um rápido reconhecimento..." 

AMARO Luís DE CARVALHO 

Militante do PARTIDO COMUNISTA REVO-
LUCIONÁRIO (PCR). 

Líder camponês do Sindicato Rural de Barreiros, em 
Pernambuco. Conhecido popularmente como Capivara, foi 
preso e cumpria pena na casa de detenção de Recife, 
quando foi morto por envenenamento. 

Na época era diretor da Casa de Detenção o Cel PM 
Olinto Ferraz. Os companheiros de prisão denunciaram 
fartamente o assassinato de Amaro, responsabilizando os 
guardas da Casa de Detenção. Amaro terminaria de cumprir 

sua pena no mês de outubro e a repressão não queria soltá-lo vivo. Sua morte, ocorrida no 
dia 22 de agosto de 1971, foi dada a conhecimento público pela Secretaria de Segurança de 
Pernambuco, com a versão de envenenamento causado pelos seus próprios companheiros de 
prisão, ocasionada por supostas divergências políticas. 

Tal versão é violentamente repudiada pelos companheiros de Capivara, que 
denunciaram mais essa farsa para encobrir o assassinato de um preso político. 

ANTÔNIO SÉRGIO DE MATOS 

Dirigente da AÇÃO LIBERTADORA NACIONAL (ALN). 
Nasceu em 18 de fevereiro de 1948, no Rio de Janeiro, filho de Armando Mattos 

e Maria de Lourdes Pereira Mattos. 

Em 1969, quando cursava Direito na Faculdade Nacional 
de Direito (UFRJ), Antônio Sérgio iniciou sua militância 
política no MAR. Fez parte da Associação de Auxílio aos 
Reclusos (AURES) que dava, à época, assistência aos 
presos políticos do Presídio Lemos de Brito. Em agosto de 
1969, ajudou na fuga de 9 presos políticos da Lemos de 
Brito, o que lhe forçou a entrada na clandestinidade. 
Passou, então, a militar na ALN e até fins de 1970 
permaneceu na cidade do Rio de Janeiro. Posteriormente, 
deslocou-se para São Paulo, como dirigente regional da 
ALN. 

Juntamente com Manuel José Mendes Nunes de Abreu e Eduardo Antônio da 
Fonseca, Antônio Sérgio foi emboscado na Rua João Moura, na altura do n° 2358, no 
bairro de Sumarezinho, São Paulo, e fuzilado no dia 23 de setembro de 1971. Da 
emboscada, conseguiu escapar Ana Maria Nacinovic Corrêa (assassinada em 14 de junho 
de 1972). Os quatro, ao iniciar o tiroteio, nem ao menos tiveram chance de resistir, 
conforme denúncia de Ana Maria a seus companheiros antes de morrer, o que mostra 
claramente que a intenção dos policiais era o assassinato e não a prisão. 

Assinam o laudo de necrópsia solicitado pelo Delegado Alcides Cintra Bueno os 
médicos legistas Isaac Abramovitch e Antônio Valentini. 

Foi enterrado no Cemitério de Perus. como indigente. 
Em 1975, sua família conseguiu retirar seus restos mortais e trasladá-los para o 

Rio de Janeiro, onde foi sepultado no sítio de seus pais, em Macaé (RJ). 
Os relatórios dos Ministérios da Marinha e Aeronáutica, mantêm a versão 

policial, dada em 1971, de que Antônio teria sido metralhado durante um assalto a um 	8 
jeep do Exército. 

CARLOS EDUARDO PIRES FLEURY 

Militante do MOVIMENTO DE LIBERTAÇÃO 
POPULAR (MOLIPO). 

Nasceu em 5 de janeiro de 1945, em São Paulo, 
capital, filho de Hermano Pires Fleury Jr. e Maria Helena 
Dias Fleury. 

Foi morto aos 26 anos. Estudante de Filosofia da 
Universidade de São Paulo e do curso de Direito da 
Pontifícia Universidade Católica. 

Preso em setembro de 1969 e, banido do Brasil em 
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" SEM " 

Sem despedidas 

Muito bem: aplaudo. 

Sem desperdiOio de lágrimas: 

lágrimas sao jóias. 

Sem abraços apertados 

e beijos.  

a oficialisaçao da perda 

Som palavras 

porque palavras não dizem. 

Sem atos 

porque atos comprometem. 

Sem muita tristeza 

e sem também alegria. 

Som caminhar, 	

) sem cantar, 

nem seguir a canção: 

Vamos deixar de frescura. 

Sem nada mais do isto, 

Sem por favôr. 

Por favOr sem saudade. 

Sem porra nenhuma, adeus. 

Aldo Sá Brito. 

( tombado na luta em janeiro 

de 11971 — ALN ) 

Sem siquer arenas isto. 
porque os abraços e beijos sao atestados: 

Sem simbolisar a natureza 

porque a natureza— 

todo mundo sabe — é bela. 

le, Porque as ondas do mar — 

todo mundo sabe — 

São belas quando quebram 

e sao do mar: 

São unicas e exclisivamente 

Ondas do mar. 

Sem desespero, 

sem esperança 

O sem perda de esperança— 

porque a gente sabe — 

a ultima que morre 

E morre. 

• 
Sem vacilar em ceder. a vida. 

Sem despresar a vida., 

Sem ter medo do perigo. 

Som se deixar. prender muito aos amigos. 

ser amigo g perigoso. 

Sem versos, 

sem rima, 

Sem métrica, 

SOM poesia: 

hoje sao todos inuteis. 

Sem amar, 

Sem esquecer do nosso amor. 



AnD, 4 ,  3 1(‘ 4,0(5'5" 
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RELATÓRIO DA CIRCUNSTÂNCIA DA MORTE DE 
ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO 

Encaminhamos este relatório à Comissão Especial - Lei 9.140/95, a título de 
informação complementar ao processo de ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO. 

As circunstâncias da prisão e morte de Aldo, tal como divulgadas pela imprensa na 
época, revelam uma das mais esdrúxulas farsas montadas pelos órgãos de 
segurança para encobrir as torturas e barbaridades praticadas contra os presos 
políticos. A complexa rede de informações criada pelos agentes do Estado contém 
inúmeras falsidades e pontos contraditórios. 

Os jornais do dia 08/01/71 publicaram a notícia de um assalto ao Banco Nacional 
de Minas Gerais, ocorrido no dia 6, na qual relatavam a prisão de algumas pessoas 
que haviam participado desta ação. Na versão publicada segundo a nota oficial 
vinha o seguinte esclarecimento: 

"Em beneficio das investigações os nomes são mantidos em sigilo, sabendo-se 
entretanto, que o assalto interessava a área da subversão." 

Este mesmo jornal acrescentava: 

"Confirmaram a identidade do assaltante que morreu ontem no Hospital Militar e 
foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde deverá ser procurado pelos 
parentes." (Estado de Minas - 08/01/71 - 1° cad., pág. 12) 

De acordo com esta versão, o morto seria Fernando Araújo Barcelar, que caíra do 
terceiro andar de um prédio ao tentar fugir. Com  a queda, teria quebrado a bacia, 
tendo sido levado para o Instituto de Medicina Legal, onde faleceu. 

Note-se que apenas no dia 09/01/71 foi noticiada a prisão de Aldo, como tendo 
ocorrido no dia anterior: 

"Aldo Sá Brito Souza Netto (..) foi apanhado ontem nas 'cercanias de Belo 
Horizonte' (expressão usada pela polícia) e está sendo interrogado debaixo do 
maior sigilo. 

As operações estão sendo coordenadas pelo Centro de Operações de Defesa 
Interna que coordena a repressão ao terrorismo no país." (O Estado de Minas, 
09/01/71) 

Ao mesmo tempo, mantinha-se a informação de que Fernando Araújo Barcelar 
teria morrido e aguardava-se que alguém procurasse seu corpo. Com  o objetivo de 
controlar todo o movimento de entrada e saída de pessoas do Departamento de 
Medicina Legal, "uma dupla de soldados da Polícia Militar está montando 
guarda em frente ao prédio do Departamento de Medicina Legal". Com este 
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procedimento, diziam pretender descobrir parentes e amigos de Fernando de 
Araujo Barcelar e impedir que seu corpo fosse furtado por grupos de subversivos. 

No Diário da Tarde, ainda do dia 09/01/71 (última página) informava-se sobre a 
prisão de Aldo: 

"O sétimo terrorista preso na cidade - na madrugada de ontem é Aldo de Sá Brito 
de Souza. 

Foi uma prisão surpresa. Ninguém imaginava que fosse o próprio Aldo que 
estivesse reorganizando em Minas a 'Aliança Libertadora Nacional'. 

Renato Divani Aragão, delegado da Ordem Social, reuniu a imprensa ontem à 
tarde em seu gabinete, para anunciar o estouro do sétimo aparelho na cidade e a 
prisão de Aldo Sá Brito de Souza. 

O delegado disse que o homem forte da ALN no Brasil estava sendo interrogado 
naquele momento, 15:30 hs, não permitindo fotos e nenhum contato dos 
reporteres com ele. 

O delegado do DOPS não quis dizer onde foi estourado o sétimo aparelho 
subversivo na cidade, com a prisão de Aldo." 

No dia seguinte (10/01/71), o jornal Estado de Minas publicou a seguinte notícia: 

"O terrorista Fernando Araújo Barcelar (27 anos, pernambucano) poderá ser 
enterrado a qualquer momento como indigente pois ainda não apareceu ninguém 
para reclamar seu corpo no Departamento de Medicina Legal" 

Na primeira página deste mesmo jornal mantinha-se a afirmação de que Aldo 
estava preso: 

"Todos os órgãos de segurança de Belo Horizonte, Rio e São Paulo estão de 
prontidão rigorosa à espera de ataque dos terroristas que vão tentar resgatar 
Aldo Sá Brito, um dos chefes da Aliança Libertadora Nacional. Aldo foi preso em 
Belo Horizonte depois do assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, 
quarta-feira" 

Na página 16, ainda no mesmo jornal e dia, pode-se verificar o grande interesse 
que os órgãos de segurança tinham por Aldo: 

"Agentes do Centro de Informações do Exército e do CENIMAR estiveram em 
Belo Horizonte ouvindo o sequestrador, tentando localizar o diplomata através de 
suas declarações". 

Outras informações foram publicadas nesta notícia: 

"Mercedes Barros Câmara (..), avó de Aldo Sá Brito, retornou ao Rio sexta-feira 
à noite depois de procurar no Instituto de Medicina Legal o corpo de seu neto. 
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Ela foi informada de que o homem morto não era seu neto e foi para o DOPS, 
onde não pôde ver Aldo, que está incomunicável." 

Como se poderá ver mais adiante, Dona Mercedes afirma que já havia constatado 
que o corpo que estava no DML não pertencia a Aldo. 

Nos dias 11, 12 e 13 não foram divulgadas quaisquer informações sobre o caso. 
Somente com a libertação dos 70 presos que foram banidos para o Chile em troca 
do embaixador suíço, no dia 14/01/71, é que os jornais voltaram a divulgar 
notícias sobre o caso, desta vez, com os títulos "Terrorista morto é Aldo Sá Brito -
Informação do CODI" e "Aldo é o terrorista que pulou e morreu" (jornais 
Estado de Minas e Diário de Tarde, respectivamente). 

Em uma Nota oficial à população, publicada no Estado de Minas em 14/01/71 e 
em outros jornais, o CODUBH informava o seguinte: 

"O terrorista que veio a falecer em virtude dos ferimentos recebidos ao tentar 
escapar do cerco policial, jogando-se do 3° andar de um edifício, por ocasião da 
operação policial de captura dos assaltantes do BNMG, dia 6 p.p. e dado 
inicialmente como Fernando Antonio Araújo Barcelar, foi na data de hoje, 
reconhecido oficialmente pelos órgãos de segurança e por familiares, como Aldo 
de Sá Brito de Souza Neto. 

O detido que havia se identificado como Aldo Sá Brito, visando dificultar a ação 
policial, será processado, tendo sido transferido para o Rio de Janeiro, por 
requisição das autoridades de segurança". 

No mesmo jornal, novas explicações eram dadas para elucidar as confusas 
informações veiculadas anteriormente: 

"A convocação da imprensa e a afirmação da captura de um dos líderes do terror 
eram a primeira etapa de um plano de investigação, organizado para levar o 
pânico aos homens do terror, em liberdade. As autoridades sabiam que quem 
estava preso não era Aldo Sá Brito Souza Neto, pois num simples confronto de 
impressões digitais qualquer dúvida seria esclarecida. 

O plano de investigações não podia sofrer alterações porque Aldo Sá Brito, vivo, 
era sempre um trunfo nas mãos das autoridades, na coleta de informações sobre 
o próprio local onde estaria o embaixador da Suíça. 

A prisão de Aldo Sá Brito era tão importante para as autoridades policiais que 
até elementos de órgãos de segurança nacional estiveram em Belo Horizonte. 

As autoridades precisavam de um nome para o morto da Medicina Legal, para 
ampla divulgação. Surgiu o nome de Fernando Antonio Araújo Barcelar para o 
morto do DML, à espera de identificação." 

Também os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo noticiaram a morte de Aldo: 
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"Aldo de Sá Brito, tentou saltar do apartamento de segundo andar onde ficava o 
'aparelho' e acabou por se ferir gravemente, fraturando a bacia, atingido também 
por vários tiros, veio a falecer no Hospital do pronto Socorro." (O Globo, 
15/03/71) 

A Folha de São Paulo, em sua edição do dia 15/01/71, publicou apenas a nota do 
COM/BH. 

Os jornais do dia 15/01/71 noticiaram o translado dos restos mortais de Aldo para 
o Rio de Janeiro, onde seus familiares o sepultaram. Até depois de morto Aldo foi 
"escoltado", conforme se pode verificar pelas notícias publicadas nos jornais 
Estado de Minas e Diário da Tarde. 

Enquanto estes acontecimentos se passavam, a avó de Aldo procurava, pelos 
parcos meios que dispunha, saber o que havia acontecido com seu neto. Seu 
sofrimento e angústia relatadas na carta ao Grupo Tortura Nunca Mais- RJ, 
transcrito do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir de 1964 -
págs. 99 e 100: 

"Fui avisada na repartição, por um telefonema anônimo, que meu neto havia 
sido preso em Belo Horizonte no dia 6 e pedia que eu providenciasse um 
advogado. 

A notícia também foi dada pelos jornais, mas com o retrato de outra pessoa. 

Pedi, então, uma apresentação do Cardeal D. Jayme de Barros Câmara para o 
Arcebispo de Belo Horizonte e viajei no mesmo dia. Lá, fui muito bem acolhida 
pelo Arcebispo que designou o seu bispo auxiliar para me acompanhar onde 
fosse necessário. Fomos à delegacia de polícia onde nos informaram que Aldo 
havia sido transferido para Juiz de Fora, mas que dentro de dois dias ele 
retornaria a Belo Horizonte, quando então, eu poderia vê-lo. Ao retornar ao 
aeroporto, deparei com a notícia no jornal local de que Aldo havia falecido. 

Voltei novamente à delegacia e me disseram que havia morrido um jovem de 20 
anos por atropelamento, gerando a partir disso uma generalizada confusão, mas 
que eu seria levada ao necrotério para certificar-me da veracidade dos fatos. Ao 
chegar no necrotério constatei que não era Aldo. Diante disto voltei ao Rio. 

Dois dias depois, conforme havia sido acertado com o delegado, voltei a Belo 
Horizonte com meu genro. Na delegacia, pediram a meu genro para que passasse 
para outra sala onde lhe mostraram vários retratos de rapazes presos, entre eles 
uma de meu neto que foi logo reconhecido pelo pai. Então lhe foi dito que Aldo 
havia falecido em consequência de uma queda, ao tentar fugir pulando de uma 
janela no bairro Santa Inês e em seguida pediram dados sobre o Aldo- filiação, 
idade, etc. 

Ao anoitecer voltamos ao Rio de avião, Meu genro estava muito nervoso. Ao 
chegarmos, deparamos com a casa cheia de parentes, ocasião em que me 
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disseram que uma pessoa ligava para mim com insistência, mas sem se 
identificar. 

Em seguida, meu genro, chorando, deu-me a notícia de que Aldo havia falecido. 
Horas depois, a pessoa que não quis identificar-se, ligou novamente dando a 
notícia da morte de Aldo e dizendo que se a família quisesse o corpo que 
providenciasse a sua remoção para o Rio. 

O corpo foi removido para o Rio com ordens expressa das autoridades 
competentes de que não poderia haver velório. Apenas seria permitido a abertura 
do caixão no cemitério, o que foi feito para um rápido reconhecimento..." 

As notas oficiais e as entrevistas coletivas do delegado do DOPS de Belo 
Horizonte em nada contribuíram para esclarecer as verdadeiras circunstâncias da 
morte de Aldo. Alguns fatos no entanto, puderam ser apurados por seus 
companheiros de prisão: 

- Aldo foi preso no dia 06/01/71, após intensa perseguição policial, no interior de 
um apartamento; 

- Aldo caiu deste prédio e machucou as pernas, não conseguindo andar; 

- foi levado para o DOPS onde foi interrogado sob tortura; 

- estava consciente e assim permaneceu até morrer na tortura, sinal bastante 
evidente de que a queda não ocasionou lesão craneo encefálica (conforme consta 
no Atestado de Óbito); 

- morreu assassinado pela polícia mineira, conforme relatado por Paulo Henrique 
Oliveira Rocha Lins em depoimento prestado em Auditoria Militar (Apelação 
39.932 - Vol. 1°, pág. 333v - "...quer denunciar que Aldo de Sá Brito foi 
assassinado pela polícia mineira...") 

- no dia que sua avó foi ao Departamento de Medicina Legal, o cadáver que lhe 
mostraram não era o de Aldo, e sim aquele que chamaram de Fernando Araújo 
Barcelar. 

Uma autoridade do DOPS teve o desplante de afirmar que D. Mercedes não 
reconhecera seu neto por se encontrar muito nervosa. (Estado de Minas, 15/01/71) 

A nota do CODI, do dia 14/01, diz que outro preso havia se identificado com 
Aldo, "visando dificultar a ação policial". Porque um preso iria se fazer passar por 
um militante ferozmente caçado e perseguido como um dos comandantes da Ação 
Libertadora Nacional, acusado de seqüestrar o embaixador? 

Esta versão é desmentida pela própria nota do CODI, na qual se afirma que a 
"convocação da imprensa e a afirmação de captura de um dos líderes do terror 
eram a primeira etapa de um plano de investigação, organizado para levar o 
pânico aos homens do terror". 



Aí-0 .4 3 , r  Jt. 	3' 

De quem era o corpo que foi visto pela avó de Aldo no DML/BH? 

Onde Aldo se encontrava naquele dia? 

Tais pontos não podem ser totalmente esclarecidos a partir das notas oficiais 
divulgadas pelos órgãos de segurança, que tiveram como objetivo exatamente 
encobrir a tortura e o assassinato de quem estava sob a custódia do Estado. 

A inclusão do nome de Aldo de Sá Brito de Souza Neto na lista das vítimas da 
repressão política é justa, porém tardia. Sua avó, Dona Mercedes Câmara, que foi 
quem o criou após a morte de sua mãe, em 1962, quando Aldo estava com 11 
anos, sob a emoção da espera deste reconhecimento teve um derrame e já não se 
encontra capacitada para acompanhar o processo como sempre fez e gostaria de 
fazer. 

Pelo exposto acima, tem-se elementos de convicção suficientes que permitem 
afirmar que Aldo de Sá Brito Souza Neto foi detido pelos agentes da repressão e 
estava sob a custódia do Estado, tendo morrido após sofrer graves torturas. 

Este relátorio foi elaborado a partir das pesquisas realizadas e das contribuições 
oferecidas pelo GRUPO TORTURA NUNCA MAIS - Rio de Janeiro/RJ, 
COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS 
POLÍTICOS - São Paulo/SP e Brasília/DF. 

Brasília, 21 de março de 1996. 

IARA XAVIER PEREIRA 
COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPRECIDOS POLÍTICOS 
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DOCUMENTAÇÃO RELATIVA AO RELATÓRIO DAS 

CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE DE 
ALDO DE SÃ BRITO SOUZA NETO 

1 - Cópia xerográfica do jornal Estado de Minas - 08/01/71e 09/01/71; 

2 - Cópia xerográfica do jornal Diário da TardelBH - 09/01/71; 

3 - Cópia xerográfica do jornal O Globo - 09/01/71; 

4 - Cópia xerográfica do jornal Estado de Minas -10/01/7 1 e 14/01/71; 

5 - Cópia xerográfica do jornal Diário da TardelBH - 14/01/71; 

6 - Cópia xerográfica do jornal O Globo - 14/01/71 e 15/01/71; 

• 7 - Cópia xerográfica do jornal Folha de São Paulo - 15/01/71; 

8 - Cópia xerográfica do jornal Estado de Minas - 15/01/71; 

9 - Cópia xerográfica do jornal Diário da TardelBH - 15/01/71; 

10 - Cópia xerográfica do jornal Diário de Minas - sem data; 

11 - Cópia xerográfica do jornal Folha de São Paulo - 23/12/78; 

12 - Cópia xerográfica do jornal Estado de Minas - 05/10/91; 

13 - Cópia xerográfica do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos a partir • 	de 1964, págs. 98 a 100; 

14 - Cópia xerográfica do depoimento de Paulo Henrique Oliveira da Rocha Lins -
Apelação 39.932, vol. 1°, pág. 333v; 

15 - Cópia xerográfica do Auto de corpo de delito - necrópsia, transcrito da 
Apelação 39.135, vol 1, pág. 43, no livro Brasil Nunca Mais, vol. 4, pág. 11 a 13; 

16 - Cópia xerográfica da Certidão de Óbito de Aldo de Sá Brito; 

17 - Cópia xerográfica da ficha de Aldo de Sá Brito no CENIMAR; 

18 - Cópia xerográfica da ficha de Aldo de Sá Brito no DOPS; 

19 - Cópia xerográfica do livro Esquerda Armada - testemunho dos presos 
políticos do Presídio Milton Dias Moreira, no Rio de Janeiro. Vitória/ES, Edições 
do leitor Ltda, ago/79, pág. 71. 
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3ITNAS a Altos!. Llbertaginfa 
Nacional" le rturganiiaua. Anui 
seriem ditem o" primeiros golpes 
de uma nova onda de terror e 
violértela. que, aos poucos aé! in-
tenderia a todo o Paia, Em Minas 
começa o fim drama orava. ~daa 
da tira terror? 

*.lrun Barbe (da Suiça). 014 dc4i% ¡dígito 
rui diplomatas foram soltos, em 
I;t( rdade 	terroristas preaos. 	UI 
cantinas em poder .de seus seques 
que batem toda; os recordei 36 
"4" 	 Alguma já están ilph 
1, 1 loa para a Guanabara; de ornit. 	141 

aa araaubli, ailedratt P101  

nia s otportuntea eia ka 
ti,:e terror, .homem: 	commitio regional 
thi Al,' ni t;uattabartt. 

Urn salmo apaielto littirireititn etc. 
laxwalln n:1 	 .$1 	14 kin IrW05. 
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Delegado afirma que a 

policia não 

deu tiros ""na Floresta 

p
ELA segunda vett, o delegado Remato Divani 

Arado ene responde há mais de uma se- 
mana pelo comando do DOPS, convocou a 
imprensa para nova apresentação do terroris-
ta Newton de Morais. Com  a mesma roupa 
que usava com o seu primeiro contato com 

os jornalistas anteontem à noite — calça escura e co-
caina branca, de malha — e estudante do terceiro 
ano de engenharia em Ouro Preto, dessa vez algemado, 
falou durante apenas alguns minutos. 

Newton participou do assalto à sendo do Banco 
Nacional de Minas Gerais e foi preso na Floresta quan-
do tentava fugir. Na hora dos tiros, com o Volks sendo 
interceptado na Rua Santa Maria, Newton e o seu com-
panheiro Fernando Barcelar abandonaram e carro e 
entraram correndo num prédio de apartamentos. Fer-
nando pulou do terceiro andar, na tentativa desespe-
rada de fuga, fraturou a bacia e morreu anteontem no 
Hospital Militar. Newton foi preso escondido atrás de 
um guarda-roupa. Dois dos cinco assaltantes — um 
deles Aldo Sá, de Brito, que comandava o grupo — con-
seguiram fugir no Amo Willys. 

Durante o tiroteio, com carros da policia perseguin-
do o Voas dos terroristas, o garoto Marcelo Tavares foi 
baleado na cabeça, na porta do edificlo, morrendo na 
madrugada do dia seguinte, quinta-feira, no Hospital 
de Pronto Socorro. 

De onde partiu a bala perdida que matou Marcelo? 
Antes do terrorista ser ]evado à sua sala, o dele- 

gado Renato Dtvanl Arado explicou que havia cenas 
cado aquele segundo encontro da imprensa com Newton 
para que ele próprio esclarecesse o assunto. 

— Está havendo certa discordancia no noticiário 
dos jornais. Não houve troca de tiros da policia com 
os terroristas. Apenas eles dispararam as suas armas. 

Em seguida, o delegado mandou doia detetives bus-
carem o assaltante. Demonstrando cansaço, com os olhos 
roxos e os pulsos prèsos pelas algemas, Newton ficou 
poucos minutos na sala, confirmando à frente de câ-
maras de televisão e microfones de emisseraa de rádio, 
alguns trechos de seu depoimento, que iam sendo lidos 
pelo delegado. Confirmou que entrou no edificio ati-
rando para trás, visando os policiais que o perseguiam, 
e que assim pode ter matado o garoto. 

O delegado disse depois que, além da policia nflo 
haver trocado tiros com os assaltantes no bloqueio ao 
Volks na Rua Santa Maria, tôdas as armas que os de. 
tetives usam são de calibres 38. E que a bala que atra-
vessou a cabeça do garoto era de calibre 33. do mesmo 
revolver tomado das mãos do assaltante, com várias 
cápsulas deflagradas. 

A entrevista que havia se atrasado mais de meia 
hora, com os reporteres esperando nos corredora.. a hora 
do entrar na sala, terminava at. Nenhuma pergunta 
pôde ser feita pelos jornalistas ao terrorista. O dele-
gado tinha avisado antes: Newton apenas iria confir-
mar ases trechos do seu depoimento. Depois foi leva-
do de volta para o porão do prédio, onde estão os 
xadrezes. 

O tenente-coronel Carlos Augusto da Costa, da O-2 
o %eme() secreto da Poleia Militar, esteve todo o tem-
po ao lado no delegado Renato Divani Aragão e não 
fez nenhum comentário. Antes da salda dos jornalistas, 
o delegado pediu a todos que os fatos não !Assem "mais 
distorcidos. 

— A sociedade não deve ser confundida quanto à 
autoria da morte de crianças. Nenhum policial atirou 
nos assaltantes durante a perseguição ao:. mesmos. .  

Ao finai, Renato Aragao pegou um pedaço de pa-
pel e uma caneta, fazendo um "croquis" do local onde 
o Volts d:s assaltantes foi interceptado, para mostrar 
que a bala que matou Marcelo saiu ela anua de Newtob, 

Sb para sair da sala é que os reporteres não en-
contraram dificuldades. A entrada, foram exigidas car-
teiras de ldenttdad. Muitos não as tinham e o dele-
gado expllc:u que a exigência era do Exercito. Mas 
acabou dizendo que qualquer documento servia. Os que 
nao tmtiam nenhum documento, considerados "casos 
omissos", foram "abanados" pelo prdpr'o delegado. En-
traram um de rada s'C7 na sala, onde um detetive batia 
a maquina os nomes, em-terem,. os jornais que estavam 
repre,:mtamio e numeres do, documentos. 
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Com erpre. são 
abatida, Newton 

disse estar 
arrependido de 

haver participado 
de "ações mal 
organizadas". 

E concordou 
com a possibilidade 

de ser o autor 
da morte do garõto. 



Ã1.1114:11. 	
• 

ft • 	; ale,̀• 

• .re 

ta 4a't; 

STíAkie Sá Brita 
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Loeuanto ea Etrattila • G/ericem dImigirrs salda 
dando por eamp..-.ada a Mia d• frear a is-
rcm emrcidoe para • citerior ma trata dr 
rlda d• Embaixador da Suiça e Bela 11•44 
',watt • DOCA anunciava amem- a miais. 4i• 
terrorista .Altto 33 Brito da Soma Neta, acusa-
da de partkipacii• em 15 maltes a Ihilleaei e 
nos sequestras der sIsaisad.rea Vos Holleisen 
e Glorranni Suciser. Segunde as autarldalea • 
terreseiata prego Integra • ~anda regional da 
AL*! n• Ri* e sua prisão está relacionada ousa • 
tramado d• ~ali* de euarta-feira ultima a ursa 
aedescia 1a 13enc• Nacional. MG Belo It.ris•nta  
¡OUTRAS NOTICIAS NA QUINTA PAGINA) 

FUNDAÇÃO DE Iltrall ~UNHO 
tiftwer-Lhazter-cmu 	era MAIINSSO Diretarl'eamerirs. ~MIT enfirt 
Doette-Semtin• 	RIGAIDO atá111d40 toretar-Soismav • noateda0 ~M.0 

Apêlo dramático aos tupamaros 

SOFRE DO CORAÇÃO 
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EMBAIXADOR INGL"'ES! O "1...quer'' de Embaixador foi abandonado depoil da 3extãestrir 

• 

OESTRADO "-O 
1{.0 

{ 

UAI 
MÉnIco 

NO MAR 
No mo; 
de adrit:as• • 
n.edsro Gr:-.'..:  

•a de Andtsc.r. 
ri anoa, sumt r • li 
metro da proldn 
didade, na arca de 
trono entre as dna, 
d• Palma e Compo-
da, no litoral do fiso. 
O a:Uterino sumiço 
do mergulhador 
or•srreu quarta. mia 
ul 	a 	ele 

-.....•••••e•oose,•Po•r!,  Depnla de dem:na/em a ,zr ,pea de porrete Anu nentea de 
oiurança e ..:n motor:ata. ura terri,,tstas turatIlarT. 
'. :aram ontem. no centro de Montes:Cru. 	to do Pilado 
l'7essdencial.. o F.mbala•dor s•:-.'..1mco no Ur•,gual, Geottery 
Jacina Su rp ree nden tem e rt te 'ti t 	as ratava= do- 
sarmadna e :tio tiveram comes resistir. A policia informou 
que Mola d• dez terrort•t•s• Nar*.trii•arirn 	saquestra.• À 
:_tnivaixada 	 fta ,I$Susdir apelos pe.o radio roa tu- 
par, rsic o diplomata Intr. do rnraçin e precisa de tomar 
1: ,quentarnente Veccrol. sN 	PAGIN A3 3, 4 f 3) 	 Krnbahador 

• 

1$. 	A LOURA QUE Os "adrizirci;v:rarlì, 
• 

ABALA A CÔRTE4  
casal uhdre 10~ 	11111~- 

A- • • 
• •;* ifflinaiL;n3TEEM= 	 0...fr./ Uai... 0~ *amém ao 

-.1m~ voir .ala .1 a Iam.. prirMnui 



Md* é 1.• enfeada Pa-
( onal ta AL"' da Ba ona• 
brarl_ Ii.Lta na ort~ 

caro d• dom anca mudo 
•e-zatie d• ter pritleado na 
arma:ates • atoar munam ~al- 
ma a Mama d• ala; muno-
r•la da aennsela da TV-Ca- 
rtier: paroopod• 	Na 
aedo/ocra do E ra b a r o .dor 

.,si rts 
a•qüenro do Emoalnador 

coo.-denacao • meras 1. 
',acamado amalto I ••eneia 
a, art.. Pra.... do Banco Na- 
r:onal 	MInkil Gvr- 
....ade quarta- tmra d- • a.a. 
DY2t111 	ate-Innen-. 
• Ha deitaeam-m a aeguln-
tee. dennde à violam-ia Plan-
:o da "atua, agancla lanar 
•Call. Pano Nbo• Mundo. 
Rateei. Flamengo (GBI. Bas-
co Nano.-; de Riam Gera..a. 
'gamem Sung Peru 1GB), 
Basco Trances Branteln, 
agéncia LU. 1C.10, Banco 
Tnort•I, a tenda Ber2/1)- 
re•va •GBI • Baste Nanonal 
d• Mina. (BR/ 

Estudante matou 

N• tarda do Datam na pra-
ienc• da !morram dast. ta- 
• • ntudant• ada eng•-
nnar.a anda alotais. palmo 

-nLamtnt• com Milton Cata-
ra. de Saturar no tiroteio cem 
aPe U... :ngo  rep.. o frustra. 
de arala rentes • afinca 

Carla• Pratas 4. Mane Na-
OMMI dá Minai Gerai& caia-
temeu que ler • amber doe 
dopar. ~a s t•bidatà• 
Mareai. Corta Tararia 04 
rema) morta hora. depois a• 
Pramt•-lincorne PnlIciaL An-
um dime men. :troo na ia-
rao por.mre prama que 41• 
16~ 81-•pallar a fuga atro- 
• ...anda à ma trona. Diz 
alada que DM. acredlUT• •• 

s
..atoo do truatrulo multo 
oc,ra a aproem bancaria. 

una. 
• Predominado. NCton 
toe oda marta aa ALH des-
de tear. • ele mia •Ji•jo... 
dedo dm alma rtura matarem 

N• madrugada da mama 
da DMegarla da 

ralr's‘''a•co• Bouba . quis is ta-
maal ronda pela ciciada. m-
camm•ram • Arre- Willy* pla-
ca all-aa, ~da na traga deo 
doia maaltante• da •gincla 
da B•nco Nacional de Mana, 
Grrasa. O carro ratara n• 
Riaa Ruulo, ~laia/ da Ara-
a.da António Carlo., . dm 
metro• da resida:mia do Co-
ronel dome OrMgga, comandam-
:e geral d• ?Mina laIntar. 

O incida rol inaedlatanien-
Ur retocado para a garagem 
da DOM onda per toa 4a 
r-dieia Termo colneram do-
am. d• Inalarem.. diptaa 
• olear, Cogritr,V-,1•J na ar- 
• 1etdorearenren do Inse- 
riu 	14•01taficcalre. 
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No Rio, o estudante Aldo Si Brito de Souza Ne-
to i acusado d• ter chefiado Helio Pereira Fosses, 
Chóni Guirnar3es Júnior e Sdria Maria Ferreira. no 
.1512,t3 1 agència Olaria do Banco Nac.Onal de Minas 
Gerais, onde fo: mor to o guarda de vigil)ncia Wag-
ner LObo Vitcreno da Silva. Aportado irckJsive corro) 
possivel sucessor de Jr-eguirrt Cr'..;ár 	:Tule. 
M. Velhol, Ardo Brito foi denunciado pelo 
'a .fririt Mures Leira° — 1‘,,.menra com seus  !,es 
tOrepar incrn dal ttSel i. de O'Jr , a — como incurso 

2 .4 da lei d• Segura- 	Nacional, crie ore 
•.• a ^roa d• morto cu marido Je . Peru• 

IMMIria~..1•~IL aa. 

Pena 
de 

morte 

r* 

CEP" s1Pla i'mffalf"a1111" —11111L—INIFLAINEL.,~EILi 
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ago *micra . (O GLOBO) — 
Zeit. ~sela chefiada peio Delegado 
Baeato.Divany Aratio da Silva, na qual 
tomaram parte vinte detetives do De-
pirtitioento de Ordem Politica Social 
(DOP8), em um dos bairros da cidade, 
foi Pra) na madrugada da ontem o ter-
rorista Aldo Sá Brito de Sousa Neto, 
também conhecido por "Wagner". "Re-
ne" e "Clurkni". 

Ao Indo de seu cornpanhtirP Milton Campos, o estudante de engenharia 
Nitro-. Moras ri d rIhr a) :r1r,.hu ter sido o autor dos ,5-10.4 ,01 Q..• mata-
ram o eStlada,re i'.‘arCel0 C:-.Sta Tavares, de 14 anos, aipos o fracasso do as-

sado a uma agencia bancária de Belo Horizonte 

BRASILIA (O OLOoG) --
Os Ministros de atado da J.o-
tiça e das Relações Exteriores ex-
pcdiram ontem as ;.-trite nota, 
ziLitribuida ta 21 ticraa, pela Se-
cretaria de Imprensa da Presi-
dência da República: 

"O Governo, reafirmando o 
propósito de ativar a vida do Em: 
balxador da Suíça, Sr. Gico•arun 
Enrico Bucher, 11.11x-oiti que, 
após o recebimento da lista en- 

Chegam mais 3 
, Para acompanhar até o :2-a1 t.te. de 

•Randloa rtle:Irmaian coro o 'ecrt~ de uh' 
blizadOr Otorantal lanchar, alargaram catana 
ao RIO mala ha. Jornalista. da t•lendo 

puta foram recebido, ne ()alma., pele *a-
nelara-Geral da imba:cada. Sr. Danlad 

tarde. Re* foras ► arde da Kaalmtgada 
,e4a. .0 Cat•ta onda ae aetrarem dm • 
Emb.:moer Interna.. lha Filie`. O mor-
d:ente na trabellada continua 
:tda a ramma arpoctatIra com re.acla la na-
:oc:•Cdca roca og Xne-mtractorr,  

o zoam...Sor Man reser *atéia ratada 
,1•21 ema aumllarm tilretot para tratar da .4-
.u-e. d• ro.a• • .guardar • rue'. ais -e 
5•Ct•c6.4 :oro 	tATTOM•t•• 

o Aedrário-omm da Iranollada M. 
:)ar..t1 	tal, ris m:ta d• minha pua 
.rt•orrr no 312eln a toda •xreariztark zoe rhe-
r•rear reelaremr.bo dn ralar'. -,:tnand0 battr.., 
ir Groarta. • teMarratur• era 40 seu tas 
• .. 	•••• 

dereçada ao Ministério da Justi-
ça, datada de 7 de janeiro do cor-
rente, e firmada pelo aeqüertra-
do. considera completa a relaçio; 
em conseqüência. esti tomando 
as providencias para c embarque 
dos terrorista& 

Branlia, 8 de janeiro de 1271. 
(a) Alfredo Buzaid, Ministro da 
Justiça. ( a) Mário Gibeon Bar-
boa& Ministro das Relações Ex-
teriores". 

jornalistas suíços 
A prima do Eratalzador lã:beber. MB. 

Schaatta, que me encontra no Palia ocaL4 em-
minorarei* 441 um Sornai AMO, ratava á tar-
de na Labatrada partteloalatl• da ~e. 

Dada leria 'etneerd~ @MO* 
lrePktall e 1Mae Begmel remara-

maa"). sideraram ene • para • • ~km* 
mama mantém-ao confiante. nas ~aba. 
kerlititamoo rue sé "aatorla.dea toraamtras ro-
t4laa conduzindo aa omodm••• dm adies` 
mancha 

O. 	fornaltataa M mtlreram na arme 
roa là" para fazer urna reparar. 16402 
turbam e a colônia atiça cose rei:denta.  
Arlrmaraa mia ad rrerenartla manda • &a-
busador Buchar 'Ir Ilber•ado. -• iro rrla 
companh la- 

oa }orna:tatu brmtlakroa, 	amam ale 
datara Ikroca para botar VÁ a andar da Bm. 
benzia balça, agora 34 e fases annettpaah•-
dna por sim acidado d• Mlku lithtar. •1•11 

trAteCT.111-104 ;In orirna ..roatn•nl•• 
... 

GfiNTêiii.O já' proidèiiciá 
e 	arque de terroristas 

Seqüestro de inglès 	O balanço 

pode solta r Gornide 
	(los seu cstros 

.soemo 4. ImMdzador 
kNalakt• •• 	pedia Ia- 

.1 21~0 	4.•t• 
momeroloo ore paia da.: 
"'apuam.. • CilmtM Aloado 
G••••‘• • • leN§~ len•rta-
americam• Clama. Mar, can •• 
T•paemem ~eu • Mãe da 
••••• amam ~iam" mama-
do ta ar/•• miacaMta mm- 

mamm•Mea ima medeia 
mirelmagan 11, as ~- 

neto Gaga. 
O ~Mia ra•tra . Embai-

aaárs ~dag Jactam mem- 

na • •••••••da, ••• mim Ma 
Tapafflarea Quamea, a• ~a-
teira, 01 é• Jona* da, as. 
~mau, •• lorworeabm• 
~arara. • CIIMI 11•1•• 
•11•4• • • memamoricone 
lam Manem' Unham ma 
•••I pmlar • lan [Mana PO-
noa Marta. molaalead• ama 
amuas nata 11. MeMorkildm 
brimmar retwarva••••• mima. 
nem • momiaarear leedno•e• 
~Ma: da Mat. omeratim-
da qui. ai. a•pela 

A. Ma anal •• .atavia. ema  

1.4421 al 	ri (.f_GAOI 
- 	to+ • 	n. 
T•te 	 ,,,a1 
nee 157$ e , •co•d• arnalan• 

ormado•..taa d. gateeis 
madeat•.• rd• 1111 •• rorpttre,  
• li.lomats b•11•••••.. A •••- 

•• 	 • /o bialmãeo 
(imitar" 1,1,00, amava-
nue! ele ..retratar. atm • C.a-
mi are•Jaár•Ciamid• • 
• yr,  6.4.43 mor t 

1.
•-•••••*••••• 

Cl•••• !Ia 'ougado. Y ~e 
•••••• • ate aol• aia nnmata-
dm ,.6. 0o.orr•• •namoa. 



e Polícia faz 32 pris 

e tem esquema contra 

reso-ate de Aldo 

residente la rua Francisco Otaviano, OO. Copaca-
bana. aio, a ave. de Aldo Si Brito -etornou ao 
R:o sexta feira à ot ice dnxiis de procurar :io 
1:Istituto de Medicina Legal o corpo de seu neto 

foi 

ia que e irdrnra:tal i cin 	tin eceol 

qu

e locés"likeal rn  Meri‘nedes rt.3  Sare 
soo neto e .:11 para o DOPS, 	não pilde 
Al 

 

oos chegou to Rio e foi logo para Petrooilis, on-
de passa ,1 o.n de semana na rasa de om Irmão. 
por ordem odica. 

Durante -'ia molda permanência em Belo Ho. 
Oentite 	--nrreaou ao hino de Belo 

Serafim de Araujo. urna carta io ttm 
':eco ia Guanabara, rolo teor não foi tio-osa- 
, a 	.oeve em Minas -m companhia 	um 30- 

Metralhadoras 
A poUcia de Miras. Rio a Sáo Pato° esta 

o-parada ira anular lua:quer açáo 	O:anca 
LOoertadczo. Nacional, o a •',,s1:12. 
ra. '-:hera: a:do Si oroo 	Sousa. •^ n .  

em 3elo Horaonte sexio-toon derioos 	_ 	.1.+" 

Winandiar o 	 Oanso Nacnono 

.1.4o. que parooipou do sequestro ,a era-
hattectorm ia -L'emanaa e Suíça, no :o. aná 
;raso =cor:um:cavei no DOPS. A policia tos, -as 
ditadas horas, 32 ortsées de elementos sulaversi-
'Oro eco Minas, detendo inchistve um es-padre, 
qoe foi liberado mais tarde. 

A policie dos toas notados teme que coman-
da- da ALN consiram ca2C14õen para cingia a Li-
bertação do terrorista m'eso 'm troca da vida 
de algozes pessoa muito importante, que seria 
sequestrada. Aldo, um dos lideres de subversão 
ã4' liisssB, Já: ~fuma no DOPO sua participa-
ção too- sequestro do embeirador da Sulom, Oto-
uni-Baacher, no pio. Agentes do Centro de lir 
f~s do ~to e do CENIMAR, estiveram 
em,  Deão Maristela ouvindo o sequestrador, teu-
aiintle bica/Asar o diplomata através de sanas-  da-
clare~ 

Nos interrogatatioe. éle jii falou muita colga 
lielleavaa.aélulsa canonistas- ~ta em Belo 
elaste~.. mas a polida acha que Mi eabe ama 
glog-salla:  tentando ganhar tetors, 

~sia procurados dois subas:Mos tion 
armareis nomes de Flávio • 311renctinisa (bebe Ca-
doca)...ds 27 anca. ccosickeado muito ~mo. 

fig- "do 031400  Pedro II. na  ~Ia, 
is matou --um ~ia do Forte de Copecabuk 
tardo-participado de quase todos os assaltas a. 

'arcas praticados por Alio de Sá Brito. 312rã.a. 
inclusive. haleon um capitão do Ezercito, 

C.I..E, no Rio. As autoridades de segurança 
isasediller..- quede o Flavio estio -.juntas • MIL 
nem natações para prenda/os. 

Onde-mora 
Plivioo— seu nome verdadeiro é Arnaldo 

Roceis — mora, rm rua Boa Esperança, 18.5, no 
Carmo. Antes da mela-noite de ontem. a casa 
foi cercada por policiais, que levara' familiares 
seus para prestarem esclarecimentos sobre seu pa-
radeiro no DOPS. João de Deus Rocha, lidar 
sindical, informou que ti  r: mais cie sete meses 
não ve o seu filho. 

A poliria. ene atanto. rolo acredita nesta in-
formação. Amoldo * 341randinim teriam paosado  

a 	 para sexta-feiro noota case de. 
ou:.:cada oonha 	Flátoo. .\rves oe sair. 

o- 	.J1TISCIO 	!S 	LIO :der 1 :1- 
:ualdo. 

O 

Foram realizadas em Belo Barbante= pn-
%deo depois do basalto. A maioria delas. para es-
clarecimento de pistas. O Centro de Operações 
de Defesa Interna. que ~roda u investigações 
está realizando novas batidas e pede a colabo-
ração da população da Capital ;xota muitas ca-
sas estão sendo vasculhadas. 

Mercedes 3arros COmara. tesoureira do Irou-
tuto de Prendando do Estado da Cuanabara, 

.10 contrário do que aconteceu nos 
d,13 	Centri 	1:rJertcèes 	oa 
• , ,„40 	ontem. tt orei-noa yara {:4r 
: 	-;are 1s dilitomeas poIlcials que -too Jon-

- Is eat :Belo noorne para 
is 	:Usa do :error 

Y Dom onde ostao os pratos. a:-apesara 
continuava sendo impedida 	de entrar no pra 
dio. Na porta, homens armados de metralhado-
ras mantinham guarda. enquanto todo o quartel-
roo da Afonso Pena, em frente, continuava inter-
ditado com cavaletes e nades de ponta. 

O movimamto de policiais que entravam e 
solam era o mesmo dos outros dias. O delegado 
de Ordem Social, Remato Arado, voltara a dizer 
que não estam autorizado a prestar qualquer 
informação, negando apenas que Fernando Araú-
jo Borratar, um dos assaltantaa que mOrrau, 
vosso sido enterrado.. 

Ele esta nas geiadetras do Instituto de Me-
dicina Legal, esperando que seu coroo seja pro-
curado por alguém da familia. Seus oompa-
nhefros, Newton Morais, Milton Campos do Sou-
za e Aldo Si Brito de Souza Neto, continuam 
Vexo, incomunicáveis. no DOPS. Estão pagos 
também Luis Fernando dos Beta Serve dos uma 
• ataria Célia de MOO e Morto Aurille, datidoli 
nos setas 'aparelhar estourados. 

A roticta de que Lanaras estaria em 71efa 
Ilorisonte não tare confirmação. 

Caça oo terror 
eram 158.10 mi de ontem quando o delegado 

F.enai•.b Anglo entrou numa rural and e bran-
co com um cachorro pastor alemão. dizendo que 
it para casa. Quatro homens desceram de um 
Aero Wlllya prato do DOM e um. com um pape( 
na ma°. chegou perto do delegado e falou ra-
pids.naenta: 'O negddp é quente, doutor, o carro 
é mesmo roubada.• 

O delatado voltou para o prédio, de onde 
sanam. 20m, mala tudo erico homens que en-
traram no mesmo serowillys. Dois carregavam 
metralhadoras. O veiculo desceu a avenida Afon-
so Pena. A policia aio disse o que estava "C" 

Certfig) 

Durante o resto da tarde, o movimento f01 
o mesmo: carros que chegavam a ,alam, armas 
entrando e saindo rorvosarnente ao pradlo. 

A noite, o movonento continuou intenso. 

.1 as 	 ._s 'soou ... 
DOPS, a policia esZ3 	oiecendo tudo ore o 
assalto A ação foi ;_roicade por efirandasha. 
toldo Si 3roct, Newton Morais. Milton Campos 
e Fernando 2.arcelan que norreu. 

Segundo os planos do assalto, os cinco tro-
Jariam de carro na rua Dia:moura e fugiriam 
com o dinheiro. No :oca', astavain esperando 
Arnaldo Rocha -avio) e Visivelmente Horta 
do Meio, po  perto do Mercado Municipal, na 
ro.adruoada seguinte ao assalto. 

Herve é o tesoureiro da Aliança Libertado-
ra Nacional em Minas. A polfc:a usou ardil pa-
ra prenda-1o: conseguiu falar com Me pelo 
fone, dizendo que era Mirandinha. sem dinhei-
ro, precisando fugir. Hem" marcou um encon-
tre com o suposto companheiro no Mer-
cado. onde foi preso com 50 cruzeiros no bolso. 

Hero& mora no apartamento 31 da rua 
oe Santa Catarina, 475. A sua participação em mo- 
• ',imanto. esquerdistas foi descoberta através da 

confiado de Milton Campos de Souza. A tur-
;kin, sem sacar atreito o seu nome, (sate& ape-
nas o apelido). conseguiu multas informações 
S seu respeito, nos arquivos. Soa Irmã. Marta 
Célia do Melo, foi presa na rua Santa Catarina. 

Eduardo, um Outro terrorista. esta tendo pra-. 
estrado. Ele trabalha na FEBM • dedsou tua 
cheque em branco com um ez-padre, no colega 
de serviço, para receber seu salário. O ex-padre 

- foi -atido e. no ECPS, provou que aio tinha nada 
coro as atividades de seu companheiro sendo li-
bertado. Eduardo estava h espera do dinheiro 
roubado do banco na rua Diamantina. 

O comerciante noir El Abras, dono do Acre. 
Willoo usado por bois &saltitantes. na  fuga, dopai 
no DOM. EM deve receber o ato carro amuada 
feira. 
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var Bucher 
SAO PAULO, RIO, ARGEL e BERNA 

— O aunutre, da 
.1, mile:a do Uraeil, professor Alfredo Bu- 
::sid, leclarou 	São :exulo .-me ata 
tre.wei •:-cario soluciuradea 
prOblerra.4 	-I o erntai-;t...d 	pra 

305 
- e. 	• iraelia, dm 	ilo 
..a(1.,r 	.0 i:lwear-ul. 	u riur.-.er. 

nau aliada uze •ião !tona na 
nhuma 	fa ;ara qual :ala -,-- alariam os 
preaoa. ;ene u assunto a da a-Armei:3n-
eia do Min:atado da ReLaçe-s Exterio-
res. que, sita :ornando as providenciai 
necessárias :ara que Bucha: seja , iber. 
indo o inala ilecressa posaivel. Hoje, o 
ci,tlemsta 	,-..rordeta 34 cilas em 
;oder dos terrcrutaa. 

Argélia oti• Chile 
I • " 

Ata a non* da ontem ainda não se 
sabia. no Rio ou em Brasília, para oa 
de segulild os 70 presos políticos que 

. 	govárno concordou em trocar pela 
' vida do embaixador Giovanni Enrico 

' • Buther,,  saqueai:Ido na rua Conde de 
llaapendi. no Catei*. dia sete do nu.i 
passado. 

O govánao. argelino continuava :srpe• 
rendo ontem e- aolicitaçáo oficial do 
Brada para psblicar '411 comunicado 
an•mxiantk, que weeliava contxder sai-
lo politica aos 70 presos, tal corno more 

. reit em liam CIO ano passado, 1:9113 
:imane:roo trocados pelo embatr....lot 
alemão Von H011eben. 

Quanto a um possível embarque de 
parta dos premie para o Chile cada ae 
soube ontem. A embaixada dessa pais 
no fio de Janeiro não quis fazer qual• 
quer declaração, multo embora tivesse 
anunciado antas que o govérno da Ai-
11:X14.8(.44a disposto e aceitá-los. 

"- 	'• O embarque • 

O Mlniatérlo de Relaçeise Exterioreli 
brasileiro, encarregado de providenciar 
a Ida dos brasileiros para um ou am-
bos c; esteei, também não divulgou no-
ta oficial a respeito das gestões que 
vem realsando para o banimento doe 
70 terroristas que scrtõ trocado* pelo 
einba!xador Gloriai Enrico Bucher. 

A Variz, emprese, ..ncarreqada de 
Iranspurtá-los, m!, )rtneu untem (.1' le Ni. 
t6. em ondiçoer 1e ruer embarcar os 
terrosa/tia imediatamente apeia receber 

91 atelcitaçáo oficial do governo tareallat. 
1'0, para qualquer uns da doia palies. 

Si ferem enfiados pana a Argélia. 
o Boeing 707 gastara pouco mais de 
oito hora, para chegar a seu ~tine. 

v!agepi pata o Chile, entretanto. 
e.,.40. ex. coberta em a penas quatro 

ria da aJo. No aeroporto do Galeto la 
M encontra urna tripulação especial, 
api,4 puria 	jia 

O avião que condutert os 70 breai- / 
letra, tem capacidada para levar aia 
180 passageiro*. Sua tripulaçáo nor• 
mal é de 19 pessoas. com  uris coman-
dante, um primeiro °Velai, comitsá-
rios, aeromentia. operador de rádio • 
engenhe!ro de navegação. Sua autn-
nomla de veio é de 18 horas. 

Preocupação suiça 

Um porta-vos do governo %oiço dlie 
se ontem, ent Berna. que as autorida-
des de .eu pala nâo haviam recebido 
rii!a.quer i•unfIrrnaçâo Jhre um :ara- 
5.0 	r.;kieria .:rue rer .1a truta 
70 presos pela vida do embalxador En• 
rico Buclier, 

• Dme t. porta-voz: "A Ultima como. 
nicação recebida em Berna confirmou 
a decisão do governo do Brasil de 
aceitar a lista modificada doa 70 pra-
Doo, apresentada pelos sequestradorea, 
e de adotar si medidas necessárias pa 
ra sua saída do Pala". 

No Rio, o ambienta de tensão que 
dominara a ?Embaixada da Bulça deado 
o sequestro de Giovanni Bucher, há 
mala da um méis. acabou com o coe 
intmloado cus o Mlnistario da Justiça 
distribuiu dizendo que a lista dos 79,1 
pregoe estava compista. • que ar prerrk,......,  

denotas J3 estavam sendo tomadas para 
o embarque tios Yirsalleiros. 

A no,a oficial, salnada ?siou minis- 
tros $,:irecto .)iwaid, 'a 7'Lltiçli, 

Jt'aon 	 '22 —%11Laçõei 
J a 3"ri.inte: 

- '!") mverno. 
to de -Uva: . 	t ,to i.mbaaa.ittr da 

'oiça. 	G., 	 3,1,..'er. 
.norma que, apcs o recebimento la 
..ita, endereçada u ,Ilnistario da jua-
tlça, datada. da 7 de 'melro corrente e 
firmada pelo sequestrado. considera 
completa a relação; -m consequèrtega 
tá tornando as pr 'At:Jandaia para o em. 
barque dos terroristas. lraeilia, 3. de 
janeiro de Lru". 

Tudo pronto . 
Se gundo inforrnaçOes procedesi. 

teta de Juiz de Fora, à excesidlo 
Afonso Junqueira Alvarenga. todoe•ol 
mineiro,' que participam da lista doe 
70 preik e políticos que deixara° á 
Para se encontram nessa, 
efusiva Mara Curtiu Alvarenga. inuw 
ih-e de Afonso Junqueira Alvarenga, 
que está perimo em São Paulo. 

Da lista apresentada pelos terroristas 
constam onze mineiros. Um dal" liaria 
Imaculada Dinis, está em Uberdade," 
outro, o exeargento da Pokicia 
tas', Jobb Raimundo da' Oliveira.' não 
ouer deixar o Paia. José Raimundo. en-
tretanto, já se encsntra no Quitei Ge• 
nerai de Juiz de ?ora, de onde será lia 
vido para o Rio de Janeiro. ' 

Os nomes - . 
Embora não tenha sido confirmada 

oficialmente, a lista doe mineiros que 
embarcarão para a Argélia ou para o 
Chile é esta: Afonso Celso Lara Leito, 
Irma Campos, Júlio Antônio Bittane 
cen.rt 	f-:, PrIro 	r.retat. 
lio de Oliveira Tantied. ?daria Imacula-
da da, Conceição, Mara COrtna Alvares. 
g*, J3ilá Raimundo da Olireira • ANO. 
ao Alvarenga. 

Por outro lada. autoridades policiais 
de São Paulo disserem_ ontem que 
aguardavam aNnaii um__,coraunicado do 
ministro da Justiça piira--  providenciar 
o embarque, para o Rio, doi .23 1.rroii 
datas que se encentiare presos na ca. 
pitai paulista. O avião que sa1 cone.'41- 
los devera sair do Campo de Marte, da 
4a. Zona Aérea. 

O ataque 
Talo. ef órgloe de ecterseCa de Mb,  

Horizonte. Rio e São Paulo calo da 
prontidão rigorosa. k aspara de ataque 
dto. terroristas que valo tanta/ remata, 
Aldo 84 grito, 'na'dos chefe* da Aliais. 
ça Libertadora Nacional. Ald0 toé etal• 
aos em Belo liceelainnta ~as 60 adiaU 

JÓ 
quarta-tedris. 

A polícia conhece a importam% de 
Aldo Sá Brito no terror nacional e cota 
certo de que os terroristas elo tentar 
um sequestro para 1.icluir o terrneistli 
na lista de prema políticos que deitaria 
ser libertados. A prontidão é das malk 
rigorosas doa últimos meg" com polia 
data colocados em pontos estratégia* 
dai cidades. 

Os presos 
Trinta e duas p..saosa já foram primá 

em Belo Horizonte/ depois do assalto 
ao "'mico 7 /1clural de '''nits Geris, ^a 
Rua lila cirande do jul, 2mbora o li-
der dos terroristas — Aldo 9t Brito — 
esteja préso, a atenção da policia está 
concentrada agora na caça soa terra 
datas Arnaldo Rocha e Nelrandinha, 
doia que também participaram do assai-
to e que são considerados da cúpula de 
terror nacional. 	. 	 . • 

Arnaldo Rocha é de Belo Horizontes, 
filho de um líder sindical. Ela e Mi-
randlnha permanecem na cidade. A po. 
lida descobriu que oa diria dormiram . 
em Belo Horizonte • estão sem poder 
sair, pois =as as barreiras asilo sob 
rigorosa flacalizaçao. Begundo ~Ase pe 

Tudo sObrs o embelgados atilo) nas 
páginas 13 a 
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Daveail Manei dl, que foi só èle que atirou noa terreriatai. 
Lie niO vlst ter nome nos jornais, mas na* está magoado 

4 

Policial do tiroteio 
quer o nome no jornal 

O guarda armado de metralhadora con-
tinua guardando a .ifedleima Legal 

Ninguém quer 
o corpo do 
terrorista 

O terrorista remede de Arai} Saudar (27 
ia" pernaealanouse) pedira ser *aterrada a 
qualquer ntoasodia eme Sellared% pia aluda ale 
apenses ainisidee para ~asma Mil corpo ua 
Departautent4 de Medidas Legal. 

Na pede. um  policial emulai* de nietmlbade. 
rs 	todos voa ~cela na Deputa:mulo; 
e oe que falem perguntam a respeite do assaltai:. 
Nb • qualquer hmelandrío, estua Insediataments le-
vados presença do ~dal d• OOP& Cem ruas 
~lides • polícia tua a eiperinça de Wenn:Irar 
mala perna rotulam"' crua e temor. 

A telefonista de Medicina 1~1 emblim se 
recusa a prestar qualquer inferem" A menor 
refertexcla a• assunte é Intedhtantelte Ante ro.-n 
pida por uma Informatlie! Moa: "informaram sé 
n• DOM" 

Quem está fri,strado no caso da caça aos assal-
tantes do Banco Nacloc.al b Davenil V.a.rçal, da De- 
legacia de Menores. e que tem 27 anos de policia. 
Ele diz que enfrentou a bala os subversivos, recu-
;ierou oe  100 miitiões do assalto e levou o menu.o 
Marcelo :avaras para o Pronto Socorro. E apesar 
de tudo isso aat nome mio saiu no noticiárto do 
assalto. 

Tranquilo, faland0 com desembaraço, contam. 
do -nal detalhes trkla a ação que teve depois do 
assalto ). agência Carlos Trates, do Banco Nacio-
al de \finas Gerais, aveirui explica que cumpriu 

stiu dever de 	numa nDoruradade !atra. 
porque não faz parte do esquema tateia& de com-
bate à su'-:^rsão. 541 num ponto Devanil esta con-
trariado: . )1 esquecido nas manchetes e ne•icia-
rtos. 7.fas •tle conta a Itta, :"ttst.ciria. 

Itials das :Sh de i , ..irta-P1•1 
m a, :'..van 1 1.11!-....al c.4t,va num 	!.4 

rode trabalha. tio 
,g3 f.ad!t• 	ra (V. 8 :•.a 	, ioía `.3rn  

conversandr, tranqullatnente, sem Imaginar mie 
da( a instantes iram participar I uma .ti;:t 
ao terror. Entrando na avenida Contórno, 
pois da M.}14)1,a, (orno que orientado por 
lo que se.'trtAxna de "faro policial", Devanil • 	:a  
a movirrtertMt1;ão •:a porta ;10 Banco Nach tais  
ouviu fi4 :1r011. E começou a caçada. 

i'erseguha o Volita los assaltantes passandot 
pela  1-.¡,11Viitria, ponte •-la rua Curitiba, rua Pou- 
so Alegre. até o , , t-co na rua Santa Maria. Os 
,....bversis;o47  jogaram o Volks no :nelo da ia, 

-! 10 P011eÉri transversal, dando •.:m taro de 
Sina W'fich-crer 44 contra 
resistência a bala, com o ';olicial atirando 
que o..x Ái4r,..kaltsintea oiço re•-uperassem o di 
ro que -':.p•trla •,-tttva derem 
qwe >ua #ítiu acabaram. e que oe 	, :1  

cru.: 	jd'r.clo •-•-•••1•-•••. 
TalmIte+. 	 i• 

tte ottirnt.!in, ì:)! :!:!-.ncteo pêlo :;-• :ara 	1 

Socorro. 

Y 
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BritO está morto 

011 Terrorista morto é Aldo 
Brito, Informação do CODI 

Nota oficial à 

j"--• 
• 4111tfjolt de Menores António Anibal Ps-

,elkodep jsrnibin, expressamente, toes 
qualquer romaria ao menor Jerry Adria-
r1. da.fillva ata que o mesmo asja re. 
amuado de tuna encefalopatJa (água ,ita 
cabeça), • da subnutrição que compro. 

• Matosa sua mulde. O magistrado, em 
. 	puttada -baixada ontem, deixou claro 

gins os-pele e as autoridades emelt:tst 
das devem responsabilizaree peio trib. 
timsentat médico adequado ao menor. 

0:1921a acolheu o perecer do curador 
de Menores Caio Leite Guimanes, que 
afirinOu estar skompanhando de longo 
ternpc, o caso de Jerry Adrian! da Silva. 

Dirimido que desde o principio visou 
h proteção do menor que, segundo aia 
guns do povo, estaria faxinado milagres, 
acresoNaton o curador que procurou 
• uar toda e quairoer aglomeração em 
terno de Jerry Adrisni. 

Palavra do curador 
' Historiando o caio, afirroou o erra. 
dor que. depois de notificado por dois 
~o de conceito da doença do rna 
nor. tudo fés junto aos pais para fios' 
pitalh1410. 

Multidão de fiéis 

• • , raiada o curador quem disse: "Cria 
v isado a uma das dependéncias do Juta 

fui cercado por verdadeira multi. 
M• o de fiéis, que vieram me pedir para 
Étlio tirar o menino de lã. Retrucai o 
curador que todos aqueles q*,:e 
M• 	t. Cióértitri 	mas não O b$ 

ha+ Wide do menor. 

r mais: pediu ao juiz que baixam* 
Portaria normativa, pois entendia que 
o menor estava sendo vitima da cren-
dice popular. 

O Centro de Operações de Defesa In-
fensa divulgou nota oficial ontem Às iSh 

dizendo qu^ quem morreu ao tentar es-
capar do cerco policiai depois do assai. 
to ao Banco Nacional de Minas Gerais. 
quarta feira, jogando-se 	3.• andar de 

• edifício foi tido S. Brito de Sou-
Neto e não Fernando António trinai* 

Barrela:. 

O corpo ato terrorista indiciado em 
efetiva le inquér4toe policial. e milita. 

ler 	 , ar* o Rio. a 
yettikrio da (4011110. 	ttrm "•,i ce¡chr-idi 

• de 	 inerinet 
.40.4•4•04,".. 

psíquicas nem fincas para suportar a 
veriadetra  ...Ama  de trabalhe de que 
foi encarregado pe/Os paia. 

Considerando ainda que o módico 
Benjamin Nicolau. de confiança doe 
pau do menor. reconheceu atra.* de 
atontado que'  Jerry Adriand encontra-se 
doente, portador de enosfalopatia crd• 
nica e de distrofia pluricarencial. De 
acordo com o artigo 131. do Código de 
Menores, baleota a portaria n. 1. publia 
cada ontem no Diário Oficial. 120s ge• 
guirrtea ta:mar 

1- Fios, em beneficio de sua saúde, 
expressarr.ente proibida reata Capitai 
USE& e qualquer visita ou romaria ao 
menor Jerry Adrian' da Silva, ida que 
o mesmo seja recuperado finca e men-
talmente; 

2. ?iam os polé do rir:crido menor e 
as autoridades constituídas, responsá-
veis ,xiir um tratamento médico ade-
quado 6 reclamado pela pessoa de Jer. 
ry Adrian' da Silva. 

Comendo rosas 

/no que circulou o boato de que 
Jerry Adrian' encontrava-a no :uizado 
de Menores, ontem a tarde, urna cente-
na de pessoas pars tti se deslocou a fim 
de receber os milagres do menor. No 
entorto, tudo não passou de simples 
boato: Jvn-y Adriant passou o dia de 
ontem em companhia doe pais, em casa 
de parenta. 

Além das doenças diagnosticadas Pe-
ies médicos, Jerry 4 surdo, rogo e mu-
do. Detenvolvent um grande sentido 01-
fati-o e, em vez de comida, alimentale 
de rosas. 

Quaienta e oito horas após o 
frustrado assalto ao Banco Na-
cional d.2 Minas Gerais, as au-
toridades policiais convocaram 
t imprensa para anunciar a 
prisão do terrorista Aldo Sá 
Brito Souza Neto, apondo co-
mo uni d(1.3 sequcstradores de 
doiá embaixadores e autor de 
vários crimes contra a segu-
rança nacional. 

A convocação da imprensa a 
afira tção da captura de 

dos lideres .1.) '.error 
de um ...ano de 

orgazia.z:,do pa-
ra levar o  pânico aos homens 
do terror, em liberdade. As au-
bridades sabiam que quem es-
tava preso não era Aldo M 
Brito Souza Neto, pois num 
simples confronto de impres-
sões digitais. qualquer dúvida 
seria esclarecida. O plano de 
investigações não  podia sofrer 
alterações porque Aldo Sã Bri-
to. vivo, era sempre um trun-
fo nas mãos das autoridades, 
na coleta de Informações sôbre  

a próprio local onde  estaria o 
embaixador da 3ulça. 

A prisão  de Aldo Sá Brito 
era tão importante para as au-
toridades policiais, que até ele-
mentos de órgãos de seguran-
ça nacional eeiveram em Belo 
Horizonte. dentro do estuema 
de ação do plano  de investiga-
:.),s para levar o  pânico ao 
terrorismo. Para os subversi-
vos. Aldo Sá Brito estava vivo 
e  entregue ao DOPS. 

_Itoridades precisavam 
noins 	morto --1 1. 

-!na Legai. 	amola 
Sur-7,-:. o 

_ando AniZniu Araujo 
colar para o morto do DML. 
espera de identificação. Tudo 
funcionou dentro do esquema 
de investigações para unia re-
pressão  aos terroristre, que 
chegaram a se desorganizar. 
quando foi anunciada a pri-são 
de Aldo Sá Brito. As autorida-
des policia52 conseguiram obter 
importantes informações para 
desmantelar o terror em Minas 
e em outros Estados.- 

população - 

Juiz. proíbe romaria ao 

menino que faz milagres 

O centro de Operações .  d. Defesa Interna (CODI/311) ta. 

forma o seguinte: 

O terrorista que veio a falecer em virtude dos ferimento* 

recebidos ao tentcr eacapar do circo policial, jogando-te do 3.° 

andar de um edifício, por ocasião da operaçdo policial de captura 

aos assaltantes do BNMG, dia 6 p. p., e dado inicialmente como 

sendo  FERNANDO ANTONIO ARACJO BARCELAR, foi, na data 

de hoje, reconhecido c•ficialmente pelos drgdos de segurança e por 

familiares, como ALDO S.A BRITO SOUZA NETO. 

ALDO SÁ BRITO SOUZA NETO, 4odinotne `'Wagner", ese 

lava indiciado em dezenas de inquiritos Policiais milita/a. por 

autoria de assaltos e casas/inatos. 

Seu corpo,  a  pedido  da família, orá transferido para o alo 

ae Janeira 

O detido que havia se idenUficado como  ALDO SA rano. 
visando dificultar a açdo policial, ser  á processado, tendo sido tratts• 

ferido para o Rfe; 44 gagfko. po  requisiçdo das autoridades d. 
'egurança. 
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Aldo éo terrorista 
que alou e morreu 

O terrorista que está morto há 
oito dias numa 
geladeira do 
Departamento de Medicina Legal 

Aldo Só Brito Soube Neto. O 
DOPS havia anunciado a sua 
pisôo dois dites apôs o assalto 
agência do Banco Nacional de 
Minas Gerais. Um dia antes, 
anunciou a morte de um dos três 
assaltantes presos na Floresta, 
suando tentavam fugir com o 
dinheiro: Fernando Antônio 
1,?cú'o Barcelar. Ontem b tarde, 
n Centro Onerações de Defeso 
Interna (CODI) distribuiu nota 
oficial dizendo 
que o terrorista morto í Aldo e 
não Fernando. Quem é Fernando? 

Quando ele chegou 
ferido no HPS, 
disse chamar-se 

Haroldo. Depois ses 
nome foi dado 
COM Fernando 
Barcelar. Agora 

confirma-se qve o 
morto • Aido Sd 

Brito. Uai à 
direita, ornem d? 

`4,:',4:•:" • " .h'ss  * 

r 	91 4 

Aldo Sá Brito 

.01 

1 	 

Quarta-frisa à taede: o assalto à 
gelaria tio Iketeo Nacional de MI-
Das Gerai., a ,,,ereegnição ao Volka 
rem (Is cinco ussaltantes, os tiros, 
a Irdi de 1: és dèle*, a fuga de 
dois . z, o eotodante Milton Cam-
pal  de !ousa, foi préso na porta 
da arreia dn BN MG, no bairro 
fartos Vrates k esquina da Rua Rio 
Grande do 	com Tupinarrobãs), 
Os ont•hs does foram presos na 
Rua S lata Afaria, na floresta. 

Newton Mondo (estudante do 
terceiro ann de angenharia em 
Orm Preto) :nvadiu um aparta-
mento de um relatei° de quatro 
andares e 1.1 •neem escondido 
atrás do guarda. impas. Fernan- 
do Antonio 	Barcelar (27 
Anna, pernambJealio) tentou se li-
vrar (los poliel ila une o Perseguiam 
pulando do tet ,,eir ,) andar. Com  a 
hari.1 e n eritrin fraturados, foi le- 
Lu!. 	i1o.,11151 de Pronto 

Quinta-feira à noite o delegado 
Renato Ararão, do DOPS, convo-
cou a ir prensa para apresentar 
dois dos assaltantes 	Newton e 
Milton — e anunciar a morte de 
Fernando %melar, no Hospital 
Militar, O assalto frustrado à 
agencia tio Banco Nacional de Mi-
nas Gerais fazia parte do plano 
dA reorganiraçáo da "Aliança Li-
bertadora Nacional" A organiza-

' 4'10 sabrerstsa se preparava para 
uma nova ~atada de 

terrgn.true Rei PdatbárIcaestende- 
ria a todo e palor 	•• 

O corpo do Fernando' Bareelar 
foi levado para o Departamento de 
Medicina Legal, ande -passou mui-
to,  dias — sem ser reclamado por 
alguém — guardado por agentes 
armado, de metralhadoras. Nin-
gt.4'm tinha acesso à sala onde éle 
cotava, a não ser médicos legistas 
e funcionários. 

Sesta-feira à tarde, o mesmo 
delegado voltou a apresentar à 
imprensa os terroristas Newton Mo- 

raia e Milton Campos, anunciando. 
ao final de uma entrevista que 
não durou 20 minutos, a prisão 
de um quarto assaltante: Aldo Sá 
Brito Sousa Neto, um doto homens 
fortes da ALN no Brasil, do co-
mando regional da -sornanização-na 
Guanabara. Ele havia sido preso 
num sétimo "nparelbo" subversivo 
estourado na cidade por agentes do 
DOPS, G-2 (Policia Militar) e 
CODI (Exercito). E comandara o 
assalte frustrado à agéncia do 
BNMG. 

As 	autoridades não quisera n 
apresentá-lo à imprensa. 	:Na» )e 
mesmo dia, a aná de Alho — h a-
via chegado do Rin num avido ‘ta 
carreira — fel an DOPS para ten-
tar vi--10. 31,s não obteve permis-
são. Depois foi ao Departamento 
de Medicina Legal para ver o cor-
po do t"rrorista morto — Fernan-
do Bare.-ler — achando que fusse o 
seu nele Informar.am que não era. 
A mulher voltou para o Rio, 

Ontem à tarde -- com o corpo 
ainda numa geladeira do MIL — 
o Centro de Operações de Defesa 
Interna (CO!)!), orgão subordinado 
à ID/4 distribuiu uma nota 
oficial dizendo que o somem mor-
to é Aldo Sá Brito Sonsa Neto e 
não Fernando Antonio Araujo 
Bareelar, como havia a a anun-
ciado. A nota acrescenta que o 
terrorista que se identificou como 
Aido (não dizendo o seu nome) se-
rá processado por dificultar a ação 
da policia e que havia sido trame 
ferido para o Rio. E que o corpo 
de Aldo, a pedido daLamllia, tam-
bém será levado para a Guanabara. 

O arai e avó do terrorista mor-
to estariam de nessa na cidade, pa-
ra acompanhar o corpo. 

A nota 
A nota do CODI é essa: "Nota 

oficial à população. O Centro cie 
Operações de Defesa interna (C0-
Di/Bsi), Informa o seguinte: 

O terrorista que veio a falecer  

em virtude dos ferimentos recebi-
dos ao tentar escapar do céreo po-
lic'al, Jogando-se do 3.• andar de 
um edifício, por ocasião da opera 
Cão policial de captura aos assal-
tantes do Banco Nacional de Mi-
nas Gerais, dia 5 p.p., e dado ini-
cialmente como sendo FERNAN-
DO ANTONIO ARAI:MO BARCE-
LAR, foi, na data de hoje, reco-
nhecido oficialmente pelos órgãos 
de segurança e por frangiam co-
mo rendo ALDO SA BRITO SOU-
SA NETO. 

ALDO SA BRITO SOUSA NE-
TO, codinome "Wagner", estava 
indiciado em dezenas de Inquért" 
tos policiais militares, por autoria 
do ,  assaltos e assassinatos. 

Seu como, a pedido da fami-
lia, terá transferido para o Rio de 
Janeiro 

() detido que havia se Identifi-
cado como AUX) SÁ BRITO, 
mnntio dificultar a ação policial. 
será processado, tendo sido trans-
ferido para o Rio de Janeiro, por 
requisição das autoridade% de se-
gurança". 

Assaltos e sequestres 
Aido Sã Brito participou dez 

sequestros do embaixador Voa 
Holleben (da Alemanha) e Gio-
vanni Bucher (da Saio') Rase fri• 
timo pode ser libertado a qual• 
quer momento quando os 70 pre-
sos político% exigido(' pelos seus 
senueatradores est'verem dosem-
barcendo no CirDe. 'Honram forte 
no esquema do terror, participara 
também de quinze assaltos a ban-
cos. no Rio, assaltando e matando 
também a sentinela da TV Excel-
alor, em São Paulo. 

Entre fleti ao bancos da /Salda 
(Meter), Nervo Mundo (flamengo), 
Nacional de Minas Gerais (Praça 
Saenz Pena), Francis e Italiano 
(Lido) e  Territorial (Bonaieezmo). 
Seu ült'mo ato no terror foi et.-
mondar o assalto à arfara' do 
lINNIG aqui, quarta-feira à tarde. 

lia pouco tempo, no Rio, o Oen- 

aeltro Pspecial de Justiça da P-i• 
meira Auditoria da Aeronautiea da-
va procregultrento a fase de Ma 
traição criminal de oito elorm•utos 
subversivos bripHeados sal autialtot 
a bancos naquele Estado. Alho e 
um mineiro (Eduardo 'Wh°, o lia• 
cari) estavam entre Ater tio Itteoti 

do terrorista morto ao pular di' 
terceiro andar do edifirin 	Fita• 
resta, tréa es azdantes ini'c'io Pe-
reira Fortes, Otoni Guimarães 
Fernandes Junior e Sônia Maria 
Ferre'ra) estavam incursos no ar. 
sigo 27 da LM de Segurança.  Na:—
dons!, que prevé a pena de morte 
em grau woáximo e prisão nerpe 
tua em grau mínimo. 

As acusações: assaltos às agen-
cias dos bancos Comercio e indus-
tria de Minas Gerais (Leblon) e 
Nacional de Mina,' Gerais (em ita-
moe). No assalto em Ramos, dia 
19 de agosto do ano passado, foi 
morto a tiros o guarda de segu-
rança Wagner Lucio Vitorino Sil-
va. Como Meio veio parar em Mi-
mas? 

A missa de Marcelo 
As 13 horas, o padre Belém su-

biu ao altar. Na igreja de Sio 
Pedro e São Paulo, na Rua saem, 
411, (na floresta a deis quar-
teirées de onde o garbtn morram 
baleado, quarta-feira à tarde) Já 
não havia anais lugares. Estaca 
começando a ser remida a missa 
de sétimo dia de Marcelo Tarares, 
o menino de 14 anal, morto quan-
do a policia prendia os assaltantes 
alo Banco Nacional de 	Gerais .  

Muitos amigos de Marcelo — me-
ninos cem os quais brincava na 
Praça Negrão de Lima, onde mo-
rava — choraram durante a missa 
Inteira. A maioria de ternos, outros 
sujos, descalços, os garotos come-
çaram a chorar quase uma hor . 
antes do horário, muitos levando 
flores, colhidas na bordaria praça 
onde acoitavam "pipas" e jogavam 
`peladas" com Marcelo, 
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banco dos réus 

Terrorista em Minas 
sujeito à pena de morte 

SeL 
dá Cl 

êS1 

BELO HOR ONTE (O GLOBO) — O pe-
dido de pena e morte apresentado pelo Pro-
motor Milit Joaquim Simeão de Faria Fi-
lho para o terrorista Newton Morais, apon-
tado como autor do disparo que matou o 
menino Marcelo Costa Tavares, de 14 anos, 
começa a ser apreciado hoje pelo Conselho 
Especial de Justiça da 4.a  Região Militar, 
com sede em Juiz de Fora. 

RECIFE (O GLOBO) —
Tarzã de Castro e nove ou-
ros terroristas presos nos 
aparelhos" das praias de 

Candeias e Maria Farinha 
estão sendo ouvidos, na 
manhã de hoje, no Conse-
lho. Permanente de Justiça 
do Exército, da 7.a Região 
Militar. Nos locais onde 
êles foram presos os poli-
ciais encontraram cinco 
revólveres 38, três pistolas 
automáticas, cinco bombas, 
estopins para a fabricação 
de bombas, 263 cartuchos 
de balas e quatro metra-
lhadoras. 

Os réus são Tarzã de Cas-
tro, sua companheira Ma-
ria Cristina Uslenchi Rizzi 
(uruguaia). Lylia Silvia 
Guedes. Mário Miranda de 
Albuquerque. Carlos Alber-
to Soares, Maria Ivone de 
Sousa Loureiro. Rosa Maria 
Barros Soares. Cláudio Ro-
berto Marques Gurgel. An-
tonio Esperidião Neto e 
Odigias Carvalho. 

O desmantelamento dos 
dois "aparelhos" permitiu 
que as autoridades policiais 
desmontassem um outro na 
praia de Pirangi. 

O disparo que provocou a 
morte do menino ocorreu em 
meio a um tiroteio entre ter-
rorisias e' policiais. logo após 
o assalto a uma agência ban-
cária desta capital. na  pri-
meira quinzena de janeiro. 

.J unta mente com Newton 
Moraes será julgado seu com-
panheiro de assalto. Nilton 
Campos. O terceiro subversi-
vo que participou da ação ter-
rorista. Aldo de Sá Brito, ten-
tou saltar do apartamento de 
segundo andar onde ficava o 
"aparelhc" e acabou por se 
ferir gravemente. fraturando 
a bacia: atingido também por 
vários tiros. veio a falecer no 
Hospital do Pronto Socorro. 
Pena de morte 

Com base no processo poli-
cial sôbre a tentativa frustra- 

da de assalto e nos depoimen-
tos prestados por Newton Mo-
raes. tanto na Policia como na 
Justiça Militar. o promotor 
Joaquim Simeão de Faria Fi-
lho pediu. há um mês. a con-
denação do terrorista á pena 
de morte. 

Para o julgamento de New-
ton foi formado um Tribunal 
Especial de Justica do qual 
fazem parte os Tenentes-Coro-
néis Mauro Marques de Melo. 
Sténio de Paula Cunha. Moa-
cir Corrêa e Lourenço de Oli-
veira. 

Os fatos 

O assalto fracassado à agên-
cia do Banco Nacional de Mi-
nas Gerais, na confluência da 
Rua Rio Grande do Sul com 
Tu pi n ambas, começou bem  

para'os terroristas. que retira-
ram 140 mil cruzeiros PM uma 
pasta. Entretanto, sua fuga 
foi interceptada logo após o 
assalto por um carro da • Rá-
dio Patrulha, que passou a 
persegui-los. Quarenta minu-
tos depois. na  Praca Negrão 
de Lima, os carros dos assal-
tantes estavam cercados pelas 
fôrças policiais. com  as quais 
se iniciou então um tiroteio. 

Um dos carros dos terroris-
tas foi abandonado por New-
ton Moraes, Nilton Campos e 
Aldo de Sá Brito. que se es-
conderam num apartamento 
daquela praça e continuaram 
o tiroteio com a Policia. 
Quando os terroristas abriam 
caminho a bala. na  rua. o es-
tudante Marcelo Costa Tava-
res foi atingido por um tiro 
na nuca e teve morte instan-
tânea. As provas de balística 
feitas no DOPS atestaram que 
o disparo partiu da arma usa-
da por Newton Moraes. 

O pedido de pena de morte 
a p r es entado pelo promotor 
militar foi aceito pelo juiz au-
ditor Mauro Sales Teixeira,  
que determinou a formação de 
um Conselho Especial de Jus-
tiça, que hoje inicia suas ati-
vidades ouvindo dois dos ter-
roristas implicados.  
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Deu nome errado , 
BELO HORIZONTE — O 

Centro de Operações de De-
tesa Interna — CODI BH, 
informou em nota oficial que 
a identidade do terrorista 
morto durante o assalto em 
unia agencia bancaria de 
Belo Horizonte, na semana 	 4r 
passada. 	Aldo Sá Brito de 
Sousa Neto. e não Fernando 
Antonio Araujo Bacelar, co, 
mo foi noticiado. 

Ele morreu no hospital, vi-
tirna de fraturas e hemorra-
gias internas, depois de ter. 
saltado do 3.o andar de t- tr. 
predio, quando fugia do cer—
co policial. 

Considerado perigoso, In-
diciado em inumeros inque-
ritos w:liclais e militares, era 
atuante, e. homem-forte no 
atual esquema terrorista 
brasileiro. 

Outro terrorista, que s? 
identificara como Sendo o 
verdadeiro Aldo Sá Brito de 
Sousa Neto, continua preso,: 
devendo ainda ser 'processa-' 
do por ter dificultado a ação 
policial no esciarecimeny, 
das identidades. 

O corpo do terrorista, que 
foi identificado por pessoa. 
de sua familia, será removi-
do para a Guanabara., onde 
será sepultaao -t,  

• 
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No Rio o entêrro 
do terrorista Aldo 

Lidar mundial na sua especialidade. 
Agora em dois endereços: 

Rua Cs rijes, 558 - Loja 7 - Fone: 28-0551 
Galeria do Ed. Brasília 

a Pernambms 12N • Fone: 37-8820 (Praça 

Más elástiôas 

b corpo de . 
Ardo foi levado 
ontem. da Mão. 
para o Rio. 

kA 

Quando o AeroComander PT.DEL pa-
rou os seus motores. na  pista de tardamento 
do Santos Dumont, parentes de Aldo se apro-
ximaram e receberam o corpo. Depois o avião 
decolou de volta, trazendo o inspetor Walter 
e o  coronel Moreira, da ID-4. Desceu na Pant-
planta i 15,45 horas. 

*' . *ido 8á,  Besto entrou para o terror mui- 

toe abancas .outras 
to natos aos 17 noa g 	ta de anal" 

armadas da sub-
versão. Morreu aqui aos 19 anos, quando co-
mandava o assalto frustrado à agência do 
Banco Nacional d e Minas Gerais. Coordena-
ria em Minas o esquema de reorganização 
da Aliança Libertadora Nacional, organiza-
ção it qual pertencia. Era um dos homens do 
comando regional da ALN na Guanabara, um 
dosterroristas mais procurados pelas autori-
dades 

 

Conhecido  pelos codinomes Wagner. Mo-
vanni ou Renê, Aldo Sá Brito era considera-
do pela policia um elemento frio, audacioso 
e muito violento. Essa violência — além tam-
bém de muita inteligência — se comprovou 
nos atos terroristas que tiveram a sua par-
ticipação. Reagindo sempre à bala, muitas 

vezes-Wein necessidade. Aldb A respeasúj 
pela morte do vigia da TV Excelslor, em asõ  
Paulo. S. 

,; ,„, 

Aldo Sá Brito  era filho do Aldo Leão 
Sousa Brito e Terninha Barros Câmara, te" 
sidentes no Rio, na rua Pires Saldanha, '11a; ' 
apartamento 904. Era sobrinho do crdeel 
Dom Jaime de Barros Câmara. Sua avç Me 
cedes Barros Câmara é a mulher que vrid 
Belo Horizonte quinta-feira passada, urr ãMé 
após o fracassado assalto à agência do Bario 
co Nacional de Minas Gerais, tentandi; vé-10 
no DOPS. 86 anteontem Aldo foi ideritlei-
do pelas autoridades como o terrorista que  
havia pulado do edificio na rua Santa 1V43riik 
na Floresta, tentando escapar do cèfrn de 
policia. E que morreu no dia seguirlUt ne 
Hospital Militar. 

Estava respondendo a vários inquftitos  
policiais militares por assaltos a banco& hilig 
nunca havia sido preso. Isso explica e NO 
aparecimento em Minas, 45 dias após ter ab 
do ouvido pela Auditoria de Aeronáutica is" 
Guanabara, onde respondia a processo. 
15 assaltos a bancos. Num &ases assaltos  fel 
morto um guarda de segurança. 



N. 

r 

' 

AEr j 4. 
to 

n- cari o -motorista\.., 
.queda, o mestria, 

rp, e o lambretista que 
mas depois .• ram ,levados pari. o. Prol'.. 

1115minio do carro e Socorro,. onde; depois • de se.; 
b entrar:na pista opos-,' • rem socbrridors, foram libe= 

pu com uma laMbretil7.• ridos. Ao local; comparece-
4 por'. Azevir Nogueira,", ram a perícia, do DETRAN. 

ida ria, caminhoneta'N  Com 	Ileritos MaUrielo", Os- 
'MO41-89-; 	ubini.  

_ 	• 	. 

.PS'ija' • identificou. 
• . 

p"'-errórista, 
que _assaltou., 'Ba-neo--..,-rx-::» 

Marcbs Nonato Ponsecanl anos, 6.0 átimo .terrOrista do 3.  

• 
tassalt^OrBanç° 	al deon 	Minas Geraislragéncia  Carlos 	• 	; 

• „.--Prates, que fugiu  no .Aero villlys, roubado no bairr da Fio- 
resta. Marcos que é ctinheercio  também por 	 ' 	- 
nabara e tMiranda,5m.Mirkaa  Gerida, futÁgntific,asio tintem  â 

„ 
pelos entes o e e  I e do DOP ' 	 - 
•'. O terrorista. é apontado como linhi'd freaste,. Piiislà-par-,-  

ticipou de cinco assaltoti a Bancos, 	o-  da agència' dó prilue  

	

!Banco da Bahlártendo, também, participado, doi atentado ac. 	G 
vigia da TV ExcelsiorrMarcos encontrava-se em Belo Hort:. a'.xa 
zonte 'fazendo parte da equipe do terror,, comandada por Aldo liga 

çuck 
Sá Brito: 	 . 	 'fedek 

gação 
• SETOR. ARMADO 

	
deveu. 
ie. 

	

"Walter" ou "Miranda" é peça importante ns setor armado 	, 
dal Alkits, Guar.... a.,,,argta- se de elemento perigoso, apesar 
de sua pouca idade. Marcos Nonato estudou no Colégio  Pedro  
II, no Rio  de Janeiro,  onde conheceu Aldo  Sá Brito, que era o 	DE 
lidar do grupo terrorista, descoberto em Belo lioazotite. 

Enquanto isto o corpo de Aldo Sá Brito de Souza Netcrsegue 
hoje para a Guanabara, onde será sepultado. O terrorista que 	O dele 
participou de mais de 15 assaltos_  a Bances.na Guanabara. usava  lida Fec 

f 

1 

r 

d. 	n• . 	: 	e 	e 	,.1`. de: Antônio Santana de nel Arrri 
1. 	Freit: vIourival Pi 	ntónio AralljolFRaimundo Pedro Gon- tem. um 
n. 	çalve0 Antônio SantanaA polícia apreendeu seis identidades 

e um titulo de eleitor falsificados. 	 - 

• ......... 	• 	 . 

1? 

Belo Hoi 
iniciar. 
campanh 
do. princ 
mc to ristt 
reza. que 
cadorias 
campanha 
foi lança( 
trevista c 
tu 11 hon 
gabinete. 

Explicou 
do. hoje. 1 
dido graça 
ristas de 

hões que 
lis altos 
ualquer 
'ia qu 
is"• Um dpã docum1Miolleitãdi usad 

• .. 
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CBA do Recife 
relaciona mortos 
e desaparecidos 

e instrução do advogado 
está em Montevidéu e 
ar como deverão ser 

remetidos os II mil cruzeiros. A bra-
sileira está presa há seis anos em Punia 
Meles sob a acusação de atividades 
políticas consideradas subversivas. 

Na próxima quarta-feira, uma comissão 
da Anistia terá encontro com o cõnsul 
uruguaio em Porto Alegre para informa-lo 
de que o dinheiro exigido para a libertação 
de Flávia está á disposição do governo 
uruguaio, 
com o c 
17 horas, qua 
públleo ni f 
PraW 

re o resultado da campanha 
diNgin olvida em quase todo o Pais para a 
qbtenção do dinheiro. O encontro, no en-
tanto, acabou sendo transferido em con-
sequência dos graves Incidentes resultan-
tes da violenta repressão policial que im- 
pediu a realiza 	do ato público. 

Lida Pe 	be da proibição da Se- 
cretaria de Se 	nça mas conseguiu per-
missão para levar duas faixas ao local 
programado para o ato público, explican-
do sua transferência. Todavia, grupos de 
jovens pertencentes a outro movimento 
iniciaram um protesto em frente ao con-
sulado, sendo afastado violentamente por 
policiais militares, num ambiente clas-
sificado por Lida Peres como de guerra. 

Há esperanças, no Rio Grande do Sul, de 
que Flávia possa ser libertada ainda neste 
fim de ano, de vez que o total necessário 
para pagar sua hospedagem no presídio 
uruguaio de Punia Rieles já está prati- • 
cemente à disposição do governo uru-
guaio. Pelo tempo de prisão, Flávia será 

• obrigada a pagarcercadel5 mil dólares às 
autoridade; Carcerárias daquele país, 
como se estivesse pagando a estadia num 
hotel. Os contatos com as autoridades 
uruguaias estão sendo mantidos em Men- • 

- tevidéu pelo advogado Bernardo dei Cam-
po, além do advogado gaúcho Décio 
Freitas, que também faz gestões no mes- 
mo sentido. 	 • 

CULTO ECUMENICO 
O Comité londrinense pela Anistia e 

Direitos Hutnanos e o MDB realizam hoje, 
às 20 horas, na Praça Primeiro de Maio, 
em Londrina, culto ecuménico pela es-
tudilifte brasileira ,Flávia Schilling. 
Dirigentes do Comitê JuStIfIcarin o ato CM 
praça púbite.11argumentando que somente 

.11 	 do governo brasileiro, 
IlDertar  /to aJoveu?. 	' 

la Peres tinha um encontro 
à quinta-feira passada, às 

seria promovido um ato 
te do consulado, na rua da 

1 intenção de informar a po- 

imprensa uruguaia, 
Flávia "está bem" 

pagar a carceragem de Flávia Schilling 
ao governo uruguaio está depositado na 
Caixa Econtiml a Estadual, em conta es-

urnakpecial, á esper 
illin 	Décio Freit 

aia n  que deverá 
acionai. 

, 	avia afir-
trÁfamento na 

à e fazer trata-
m reclamações 

eu que o materi-
ecebido de seus 
a entrega seus 

PORTO ALEQ 	Outro brasileiro 2,. , munlcayel, einTacuarernbe, depois traiu-. 
Preso em Mon 	bit Mais tempo do ;ferkici para Mera (bem na fronteira com 
nTIn 	 coiminn 	 rIn 	- 	 - fl..,1,•••••0 rs•••••,, 

me de rua 
refeito Olavo Setúbal 
ontem, Integralmente, 
eto do reador Flávio 
:nbac 	o MDB, que 
ide c' 	rua Quatro, 

ai São Paulo, 
ne e 	a "Vladimir 

justificando que o 
Inconstitucional e 

' porque "invadiu a es-
aja iniciativa é da com-
:ia exclusiva do Exe-
, assegurada pelo ar-
; da Lei Orgânica dos 
'pios". 

ojeto, no entanto, que 
mi a subscrição do líder 
refeito na Câmara 
ipal, Au'onio Sampaio, 
.rovado, por unanimi-
pelos vereadores no dia 
novembro passado, a 

dias da sentença 
ii que responsabilizou 
ão pela morte do imo,  
a ViadimIr Herzo 
da nas dependência 
I-CODI do 2.° Exército 
25 de outubro de 1975. 

ornar conhecimento do 
o vereador Flávio 

•nbach considerou o ar-
ito usad pelo prefeito 
"uma saida pseudo-

:a para um problema 
o" informando que em 
oleio havia incluído um 
m do jurista Geraldo 
a Nogilwafirmando 

mpeténcia 
Tente: ' sim como o 
ativo pode alterar 
de ruas, também pode 
mine às ruas". Para o 
for, já que o projeto 
I; a aprovação unã-
dos vereadores, "a 

'a tem o' dever im- 
o de rejeitar o veto". 

Bierrenbach infor-
ambém, que, antes de 
Ir sua cadeira na As-
léla Legislativa, 
:ntará no começo do 
no ano um outro •pro-
ando a outra rua da 
• o nome do operário 
(irgico Manoel Fiel 

9U vai 

crédito 

Alemanha 
UNÇÃO — Os diretores 
alou Binacional José 
Cavalcanti (Brasil) e 

Debernardi (Paraguai) 	 CBA ATINGE OBJETIVO 
AO ;330—lwaxima mês 	- -*presidente em exercício, do Morlineri7, 

	

República Federal da ' * to Feminino pei 	latia no Rio Grande 
infla, .a  fim de  assinar  - 	do Sul. Lida Pe 	tese ontem, em Porto . • 

Me • que 

no 
crédito será liberadd.4- 21  " 	W 

un grupo de bancos , 
es,-gtanttodo,-assim.a," --- • 

o financiamento global •"..r 	r $ 
ipu 

Ao mesmo tempo que uma ca, ela teria se suicidado com 
concentração ontem, em 	a alça de uma sacola; José 
Recife, marcou a passagem 	Carlos 	vais da Mata 
do 30.° aniversário da De- 	Machad 	Gildo Macedo 
claração dos Direitos do Lacerd 	ortos em Recife 
Homem (ocorrida no último 	num tiro elo simulado na 
dia 10), e o protesto dos see., 	avenida Caxangá, em ou- 
participantes pela prisão e 	tubro de 73; E 	as Be 
Edival Nunes da Sil.: 	zerra da Roch 	sapare- 
Cajá — considerada m 	cido desde ma o de 72 
exemplo do desrespeito aos 	Segundo informações extra- 
direitos humanos no pals,o 	oficiais, teria sido jogado no 
Comité Brasileiro pela Anis- 	Rio Capibaribe em RecN 
tia local distribuiu uma 	David Capistrano da Cosi 
relação sobre 21 péssoas natural de Pernambuco, 
mortas e 10 desaparecidas no 	desaparecido em março de 74 
Estado, desde 1964 	 no percurso São Paulo — Rio 

de Janei .•umberto CA- 
LISTA INCOMPLETA 	mara Ne It,é aturai de 	• Per- 

nambuco, . -saparecido , no 

	

Na lista que segue, ainda 	Rio de Janeiro. Foi visto pela 
Considerada incompleta pelo 	última vez no 	de 73; Rul 
CBA,figuram os nomes dos Soares Frazá 	reso em 
pernambucanos e a versão 	Petrolina em ma de 74, às 
da entidade sobre as circuns- 	11 horas, na feira livre dá , 
tanclas de suas mortes ou 	cidade, e até hoje de- 

Agula 	onas José Albu- e Fernando Au to de Sai ,llid2  
desapar cimentos: Ivan »as parecido; Eduardo Coll 

querqu 4 ortos em manifes- 	Cruz Oliveir 	e Pernam- 
tações, a I.° de abril de 	buco, desapa 	os no Rio 
1964, no Recife-  orge Gon- 	de Janeiro em fevereiro de 
uives Ferrelr 	zilado em 	74; J0o ulm Mariano dos 1..0  
• 1970 no ecife, osé Edésio 	Santo aturai de Pernam-• 
• Brianes 	liado em 1970 no 	buco, pra em maio de 71 no 

Recife 	aro Luis de Car- 	Rio de Janeiro, e desa- 
valh envenenado mis- parecido; Ranúsia Alves 
teriosa 	te na Casa de 	Rodriguéitnatural de Per- 
Detenção do Recife em agos- nambuco, dada como de- 
to de 1 1; Odijas Carvalho de 	saparecida mas, posterior-
Souz /. 	em  janeiro de 71 	mente, segundo a nota do 
pelo ps em Maria Farinha, 	Ministério do Exército de 
município de Paulista, e 	novembro de 73, tida como 
Imediatamente submetido a 	morta em tiroteio com a 
violentas torturas e espan- 	policia, no Rio de Ja 	-, Al- 
carnentos. Morreu dia 8 de 	mir Custódio de LimpJikiorto 
fevereiro de 71 de ruptura dos '' no mesmo • tirote o com 
órgãos internos (rins, baço, e 	Ra:insta 	mires Maranhão 
fígado) além de fraturas 6e 	do Vall 	saparecido desde 
várias costelas, no Dol-Codi 	outubro 	'73. Segundo infor- 
do ; João Mendes 	mações extra-oficiais teria 
Ara .11119 zllado em Olinda 	sido fuzilado junto com Almir 
em 1 	ro de Z_1'J osé Bar- 	e Ranúsia. 
tolomeu da Silv aturar de 	CULTO PELOS MOR 
Pernambuco, filho de José da 	O pastor Márcio More 
Costa Lima e Nilza de Souza 	sete padres celebraram on- , 
Lima, fuzilado em dezembro 	tem em Belo Horizonte um 
de 72 no Rio de Jane 
Luciana Ribeiro da Sil hsi 

culto ecuménico em me- 
mória dos vinte e sete ml- 

natural de Pernambuco, 	neiros que perderam a vida 
fuzilada em dezembro de 71 	na defesa dos direitos hu- 
também no Rio de Janei o; 	manos. Vários familiares doa 
Jarbas Pereira Marqu 	mortos e desaparecidos 
filho de Antonio Pereira Mar- 	falaram. durante o culto,que 
ques e Rosália Pereira Mar- 	teve a participação de mais 
quer,, morto em janeiro de 73 - de 500 pessoas. O pastor Mar- 

, 	em . Paulist
• 

••oledade 
aturai do it: 	 cio Moreira, por sua vez, 

.,- Barrett Vledm  

	

;::Paraguai, . filha de Alex 	,delts 
 de pedir a anistia para 

"todos os presos.poltticos e 
Rafael Barrett e Deolinda:;,  -,- exilados", tez a chamada dos 

r •Viedma deBarrett, mortatww, n3inekottmortw 0,,, de...,  

anidro de 73 	eig latle.:20.4areeldo‘ér g% Xel-reapon-1 

Selman 
»Edite' Relchatul, morta em 	sã 

janeiro de 73 em Pauli 	„Fo 
Eduardo Gomes da Sll 	,5'1311 	Angelo 
Bahia,. filho de João Go es 	tiinto arlos /Me 
da Silva e Isaura Gomes da Joaquim Mecha 
Silva, morto em janeiro de 73 	Augusto Roch r- 

MONTEVIDÉU — Vest com unifor- 
me de presidiária e po 	do uma tarja 
laranja — o que sig • ica "periculosi-
dade", segundo as aut idades ur 
— a estudante brasil a Flávia 
foi apresentada à i rensa 
sede do Ministério 	Def 
Aparentemente bem 
mou que tem recebido 

lcisão, pode ouvir m 
hos manuais, que não 
da alimentação. Esciar 
aI para o artesanato é 
familiares, a quem 
trabalhos. 

Flávia comentou a visita que = ebeu do 
cfins 	sileiro no Ur uai, Ag- r dos 
San 	bservando q • '.sua 
abri 	ança de voltar ao 
poder re iciar vida nova". 

feita verbalmente. Os jo 
ram vê-la mas para entrevistá-la tiabaid 
que formular as perguntas por escrito) MI 
questões eram lidas à Flávia por intetti 
médio de um funcionário da penitenciária, 
e respondidas por ela através de um 
microfone. Sua voz parecia frágil em vir-
tude das sequelas da operação a que foi 
submetida, para tratar o ferimento a bala 
que recebeu na ocasião de sua prisão. 

Flávia Schilling informou os jornalistas 
sobre sua saúde. Disse que há dois meses 
haviam diagnosticado um fibroma em seu 
útero, e que terá de se submeter a unia 
operação para removê-lo em futuro bem 

lróximo. A brasileira negou, por outro 
ado, que tivesse ligações ou contatos com 

associações políticas do exterior, quando 
os jornalistas uruguaios quiseram saber 
se ela recebia instruções de alguma as-
sociação subversiva estrangeira, 

Depois da entrevista os jornalistas 
comentavam a decisão do governo, de 
apresentar Flávia à imprensa, observan-
do que o fato deve ter relação com as 
manifestações em favor da libertação de 
Flávia, que vêm sendo feitas no Brasil. E 
lembravam que no Uruguai o público ig-
nora tudo que se refere às mobilizações 
provocadas pela situação de Flávia no 
pais vizinho, uma vez que as publicações 
estrangeiras que tratam do assunto são 
sistematicamente apreendidas pela cen-
sura policial. 

A conversa entre Flávia eohornalistas 
uruguaios, que se con 	am turpresda 
com a licença para en 	á-la não ftli 

listas pUdd- 
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• A vereadora Helena Greco é interrogada pelo juiz que ouviu também a médica legista Vera Lúcia 

Helena diz em Juízo que não fez 
acusação direta contra a médica 

• 

A vereadora Helena Greco (PT), 
75 anos, da Comissão de Direitos 
Humanos da Câmara Municipal, de 
Belo Horizonte, disse ontem que não 
fez nenhuma acusação direta contra 
a médica legista Vera Lúcia Junquei-
ra de Barros, 50 anos, e apenas soli-
citou ao Conselho Regional de Me-
dicina a apuração das denúncias 
contra 12 médicos mineiros acusa-
dos de fornecer laudos falsos duran-
te 2. época da repressão para enco-
brir crimes políticos. Segundo a ve-
readora, os nomes dos médicos cons-
tam do livro "Brasil, Nunca Mais", 
produzido pela Cúria Metropolitana 
de São Paulo com colaboração do ar-
cebispo Dom Evaristo Arns. Ela ex-
plicou ainda que o pedido foi enca-
minhado através do movimento 
"Tortura Nunca Mais", que ela 
coordena. 

Helena Greco foi interrogada pe-
lo juiz da 7 Vara Criminal, Paulo 
César Dias, no processo por calúnia 
e difamação, movido contra ela pe-
la médica Vera Lúcia, depois que o 
Conselho Regional de Medicina de-
cidiu arquivar o processo contra os 
médicos. Vera Lúcia era acusada de  

ter fornecido laudo de necrópsia fal-
so para o preso Aldo de Sá Brito Sou- 
za Neto, há 20 anos. Segundo o dos-
siê do movimento "Tortura Nunca 
Mais", Aldo foi preso e torturado pe-
la polícia até a morte, e o laudo in- 
formava que ele fora vítima de uma 
hemorragia cerebral causada ao cair 
de um prédio no bairro Floresta, du-
rante uma perseguição policial. Al- 
do era apontado pela polícia como 
"perigoso assaltante de Banco". 

Outro nome 
Dizendo-se "veementemente" con-

tra qualquer espécie de tortura, a ve-
readora Helena Greco negou tam-
bém que tivesse incluído por contra 
própria quatro nomes na lista dos 
médicos e o pedido encaminhado ao 
Conselho Regional de Medicina foi 
todo baseado no levantamento feito 
pela Cúria de São Paulo. Depois do 
depoimento da vereadora, o juiz Cé-
sar Dias ouviu a médica Vera Lúcia. 
Antes do seu depoimento ela entre-
gou ao juiz um videotape das decla-
rações de Helena Greco à imprensa 
confirmando as acusações. A médi-
ca confirmou que deu o laudo do  

preso Aldo, mas junto com o seu cor-
po recebeu um relatório informan-
do que seu nome era Fernando An-
tônio de Araújo Bacelos — "assal-
tante de Banco". 

A médica Vera Lúcia esclareceu 
ainda que fez todos os procedimen-
tos habituais para a produção do 
laudo de necrópsia e confirmaram a 
morte por hemorragia cerebral. Ela 
disse desconhecer ainda que o preso 
tivesse ligações com movimentos po-
líticos, mas admitiu que ele chegou 
ali procedente do Hospital Militar e 
não lhe foi encaminhado o histórico 
da origem das fraturas e lesões. Ela 
afirmou que trabalhou no Instituto 
Médico-Legal por 25 anos, no perío-
do de 1965 até o ano passado. 

Defesa e acusação 
Além da médica e da vereadora, 

o juiz Paulo César ouviu cinco tes-
temunhas de defesa e acusação. As 
testemunhas não trouxeram fatos no-
v03 sobre o processo de calúnia e al-
gumas delas foram testemunhas da 
operação policial montada para 
prender Aldo. As arroladas pela de-
fesa falaram mais sobre a atuação da  

vereadora Helena Greco como polí-
tica e sobre sua luta pelos direitos hu-
manos desde a repressão política. 

As testemunhas de defesa foram o 
diretor da Faculdade de Direito da 
Universidade Federal de Minas Ge-
rais, José Alfredo de Oliveira,Bara-
cho, o jornalista do ESTADO DE 
MINAS, Dídimo Paiva e o professor 
Aloísio Pimenta, reitor da Universi-
dade Estadual, que não chegou a 
prestar depoimento porque não ha-
via sido intimado e tinha uma au-
diência com o secretário de Fazen-
da para acertar liberação de verbas. 

A defesa da vereadora está a car-
go do vice-prefeito de São Paulo Luiz 
Eduardo Greenhalgh (PT) e outros 
dois advogados, Aton Fon Filho e 
Michael Mary Nolan. O advogado 
Marcelo Leonardo é assistente de 
acusação do promotor da 7 Vara 
Criminal, Heitor Figueiredo Souza 
Filho. Helena Greco está sendo pro-
cessada também na 2a Vara Crimi-
nal pelo mesmo crime, em queixa-
crime movida contra ela pela médi-
ca Maria Nice Leite, também rela-
cionada na lista enviada ao Conse-
lho Regional de Medicina. 



Nome 

QUALIFICAÇÃO E INTERROGATÓRIO 

PAULO HENRIQUE 	OLIVEIRA DA ROCHA LINS 

Onde exerce sua atividade 	prejudicada 

1947 
ano 

Alo 	l ç  191 - 

PODER PODER JUDICIÁRIO 

JUSTIÇA MILITAR 

1.* CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA MILITAR 
SEGUNDA AUDITORIA DE MARINHA 

ASSENTADA 

Aos  vinte e quatus do mês de 	junho  

mil novecentos e 	setenta e um 	, na Sala das Sessões, em pública 

diência, perante o Conselho 	Peftmanente 	de Justiça, e o Dr. Procurador da Justiça 
PAULO HENRIQUE OLIVEIRA DA ROCHA  ;In, 

ALFREDO 	DUQU 	IMARIES  

qualificado e int rogado na f' 

Naturalidade  da Guanabara, brasileiro, solteiro  

Idade,  23 anos 
dia,  27 
	mu  novembro 

Filiação  FERNANDO OITICICA DA ROCHA LINS  FILHO e De MARIA DE LOUR= 
DES-01IVE1RA—DA—ROCHA —LINS- 

Residência 	 Siqueira Campos 142-802 

Profissão  sem profissão 

Se sabe ler e escrever • 	sim  

Se tem Advogado 	 sim,  o Dr. Augusto Sussekind de Moraes Rego 

Perguntado : Onde estava ao tempo em que foi cometida a infração e se teve noticia desta 

e de que forma 
 disse que encontrava—se na Guanabara 

Perguntado : Se conhece a pessoa ofendida e as testemunhas arroladas na denúncia, desde 

quando e se tem alguma coisa a alegar contra elas 
 disse que se nega a respèn  

der a pergunta formulada  
dr..... -1. 

Perguntado : Se •conhece as provas contra êle, denunciado, apuradas e se tem alguma coisa 

a alegar a respeito das mesmas 	  
disse que se nega a responder, reger—

vandoese  para as declarações finais  

Militar compareceu o denunciado 

passou a ser, pelo Dr. Auditor, 

r 	star, lavrk^ste termo. Eu, 

Escrev te-Juramentado que dactilo- 

do ano 

grafei e assino, e Eu, 	 dittos• 	, Escrivão, subs- 

crevo 

5.9 q3 

AiGio 
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4. 

Perguntado : Se conhece o instrumento com que foi praticada a infração ou qualquer objeto 

com ela relacionado e que tenham sido apreendidos 	disse que se nega a res- 

ponder  

Perguntado : Se é verdadeira a imputação que lhe é feita 
disse que se nega a 

responder 

Perguntado : Se, não sendo verdadeira a imputação, sabe de algum motivo particular a que 

deva atribui-la ou conhece a pessoa ou pessoas a que deva ser imputada a prática do crime 

e se com elas esteve antes ou depois desse fato 	Preá3g14çada 

Perguntado : Se está sendo ou já foi processado pela prática de outra infração e, em caso 

afirmativo, em Juizo, se foi condenado, qual a pena imposta e se a cumpriu 	disse  

que 	está. .c.ondenado .pela. 1§  de Marinha .a. .3. &noz. 	estand..o....a...s.en- 
tença em  grau  de recurso e responde a  5 processos nesta Audito-
ria e 1 na 11 da Aeronáutica 

Perguntado : Se tem quaisquer outras declarações a fazer disse 	que assume __..4 

..L..responsabilidade..4a...ação....mencionada_na_deránciat....poia_acha_. 
_que 	esta é ánica.forma_que 	canduzirLa, 1ibertação_do h.omam 

brasileiro; q11.9 os depoimentos na fase Wlid81,  as confissões 

foram arrancados sob torturas; que no DOPS foram sob coação e 

quer denunciar que ALDO DE SÁ BRITO foi assassinado pela pol‘ci 

mineira; que protesta contra o tratamento desumano a que está 

sendo submetido na Ilha Grande; que reafirma sua disposição de 

luta até que o seu objetivo seja alcançado. E como nada mais 

disse nem lhe foi perguntado, deu 	por encerrado o presente 

interrogatório que lido e achad .nforme vai assinado na forma 

Escrevente Juramen da lei. E 

tado datilo 

crevo. 

Escrivão sub 

Pred--;4f-ezz-Q- 

dl/4JY~ 	 .0-0 - C?"--r/"V 
_zAr 

A52. 
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Aldo de Sã Brito Souza Neto 

PROF, IDADE 	19 

LOCAL 	M. 	Gerais ANO 	1971 

APELAÇÃO 	39.135 VOL. 19 PAG, 	42 CCXLVIII 

PARTE 	auto de corpo de delito - necrópsia. 

Obs.:-Sabe-se, por outras fontes que, Fernando Antônio de Araú 

jo Barcelos, era Aldo de Sã Brito Souza Neto. 

QUALIFICAÇÃO: - Fernando Antônio de Araújo Barcelos, cor brar 

xo masculino. DIAGNÕSTICO DA REALIDADE DA MORTE:- 

se (neg.). Horas aproximadas da morte: aproximadamente 

ras. EXAME DAS VESTES:- uma calça brim azul. EXAME EXTERNO:- Ictaae 

aparente 19 a 22 anos, cor branca, sexo masculino, biotipo longilí 

neo, 	atitude distendido, compleição média, estatura 1,78 m.,ca- 

belos castanhos, olhos castanhos, supercílios unidos, barba raspa-

da, bigode lisos e aparados, nariz aquilino, lábios médios, dentes 

em regular estado de conservação, mento reto, orelhas médias, pes-

coço médio, genitália externa normal. Sinais particulares: mácula 

hipercômica em faixa, de 7 cm de extensão, ao nível da região me 

sogãstrica(Nevo pigmentar) 	LESÕES EXTERNAS: contusão com escoria 

ção profunda nas regiões: lombo-sacra, infra-escapular direita, su 

pra-escapular direita, ombros,joelhos, terço médio da perna direi-

ta em sua face anterior, regiões maleolares, frontal esquerda. Con 

tusão com equimoses arroxeada ao nível das regiões peri-orbitária 

esquerda, cotovelo esquerdo, joelho direito. Fratura da bacia.EXA 

ME INTERNO - aberta a cavidade tóraco abdominal constataram-se: 

contusão de ambos os pulmões. Rebatido o couro cabeludo e examina-

do o couro cabeludo verificamos: contusão com hema ---

to da musculatura e das partes moles da região frei_ 

Duas fraturas lineares incompletas ao nível do frontal á e 

medindo 4 cm de extensão respectivamente. Aberta a calota cranian 

constatou-se hematoma sub-dural ao nível da região fronto-parieto-

temporal esquerda e intensa hemorragia sub-aracnóidea difusa. Fra-

turas múltiplas lineares ao nível das grandes asas do esfenóide. 

CAUSA DA MORTE:- Fratura do crãnio com hemorragia cerebral. RESPOS 

TAS AOS QUESITOS :- ao primeiro: sim; ao segundo: ver acima; 	ao 

terceiro: contundente; ao quarto: não.(...) 
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Aldo de Sã Brito Souza Neto 

PROF, IDADE 	19 

LOCAL 	 M. Gerais ANO 	1971 

APELACÃO 	39.135 VOL, 	19 PÁG, 	42 CCXLVIII 

PARTE 	auto de corpo de delito - necropsia. 

Peritos = Dra. Neyder Teixeira e Dra. Vera Lúcia Junqueira Mon-

teiro de Barros. 

Data 	= 07 de janeiro de 1971. 

órgão 	= Departamento de Medicina Legal - B. Hte. - MG. 

(O. 
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Aldo de Sá Brito Souza Neto 

PROF, IDADE 	19 

LOCAL 	M.Gerais ANO 	1971 

APELAÇÃO 	39.135 VOL, PÁG. 	152 CCXLVIII 

PARTE 	certidão de óbito 

Causa mortis = fratura do crânio com hemorragia cerebral. 

Sepultamento = Cemitério da Guanabara 

Médico-legista = Dr. Djezzar Gonçalves Leite 

Local do falecimento = Hospital Militar - Belo 

Data do falecimento 	= 07 de janeiro de 1971. 

• 
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Aldo de Sá Brito 

PROF, IDADE 

LOCAL 	R. de Janeiro 	(PE) ANO 	1970 

APELACÃO 	39.932  VOL. 	19  PÁG, 	333v XLIV 

PARTE 	Morte: Declarações de Paulo Henrique Oliveira R. Lins. 

(...)quer denunciar que Aldo de Sá Brito foi assassinado pela po-

lícia mineira;(...) 
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(TESTEMUNHO DOS PRESOS POLITICOS DO PRESIDIO 

MILTON DIAS MOREIRA, NO RIO DE JANEIRO) 

r-r4,„rigr,": 

• 

• PELA ANISTIA AMPLA, GERAL 
E IRRESTRITA 

• PELO FIM DA DITADURA MILITAR 

A luta pela Anistia Ampla, Geral e Irrestrita interes-
sa a todo o povo brasileiro, enquanto arma para a conquista 
de um regime democrático, com ampla participação popular. 
Somente a esse regime militar ilegítimo e espúrio interessa 
uma anistia parcial e restrita, que excluiu os presos políticos e 
milhares de trabalhadores e estudantes atingidos pelos atos de 
exceção. 

Somente à ditadura interessa manter presos os oposi-
tores que pegaram em armas para combatê-la. Ela precisa 
fabricar bodes expiatórios para encobrir seus crimes — os 
sequestros, as torturas e assassinatos. Criminoso, o regime 
tenta estigmatizar seus opositores inconciliáveis como tal. E, 
assim, procura excluí-los não só da anistia, mas também de 
qualquer participação na vida política nacional. 

Este livro é um canal de comunicação entre os presos 
políticos do Rio de Janeiro e a sociedade brasileira. Reúne 
seus depoimentos e um testemunho sobre a institucionaliza-
ção do aparelho repressivo e da tortura, sistema montado 
pelo regime com o objetivo de perpetuar a exploração e a 
opressão do povo brasileiro. Porque a tortura foi, é, e será 
sempre, uma arma dos opressores contra as classes oprimidas. 

EDIÇÕES DO LEITOR LTDA. 
Vitória — Fsnirito Santn 



0 belecimento. Por volta de dez dias após sua prisão, recebia ali entação por ter-
ceiros, pois era incapaz de se mover. Gritava à noite que ia morrer. Esteve du-
rante algum tempo na cela número 7 do xadrez da PE onde chegou a falar 
com outros presos que foram transferidos durante algumas horas para aquela 
cela. Deixou inscrições e pequenos poemas nessa cela que puderam ser vistos 
até setembro de 1971, quando o prédio do PIC foi reformado e pintado. Celso 
morreu a 29 de dezembro de 1970, após ser levado às vistas de outros presos, 
para a sala de tortura (Chamada Sala Roxa ou Boate). Nunca mais foi visto. Par-
ticiparam ativamente de sua tortura e morte o major Teixeira, o Capitão Gomes 
Carneiro, o Capitão Friedmann e outros. 

IVAN MOTA DIAS — Preso em 19 de maio de 1971, no bairro do Catumbi, 
Rio de Janeiro, foi levado para o CISA, na Base Aérea do Galeão. Sua chegada 
foi vista e ouvida nas celas que ficavam próximas à sala de rádio daquele centro 
de tortura. Por volta das 16 horas daquele dia o rádio anunciou a captura de 
Ivan, dando um currículo de suas atividades e anunciando sua chegada ao 
CISA. Nunca mais foi visto. Dado como morto nos próprios autos de um pro-
cesso a que respondia, foi pedido informação pelo juiz auditor da 2a Auditoria 
de Aeronáutica. Um ofício remetido pelo delegado do DOPS de Minas Gerais 
dava conta de que Ivan se encontrava preso naquele órgão, em Belo Horizonte, 
em 1972. Posteriormente outro ofício deu o primeiro como equívoco. 

CARLOS ALBERTO SOARES DE FREITAS — Preso em meados de feve-
reiro de 1971 no Rio de Janeiro. Em abril de 1971 foi visto no CISA ainda com 
vida. Posteriormente foi levado à uma das chamadas "Casas da Morte" (apare-
lhos clandestinos de tortura e assassinatos de presos políticos), onde foi morto 
durante o mês de maio de 1971. 

WALTER RIBEIRO NOVAIS — Preso em 12 de julho de 1971 pelos agentes 
do DOI/CODI/RJ. Antes tinha sido preso durante dois meses em 1970 e solto. 
Morto a 19 de julho do mesmo ano apesar dos esforços de sua família em locali-
zá-lo. Sua prisão não foi reconhecida pelos órgãos competentes, tendo sido no 
entanto lido trechos de um depoimento seu quando de sua passagem no DOI/ 
CODI, para outros presos que lá estiveram, o que demonstra nenhuma preocu- 
pação de seus torturadores em esconder o fato dele ter sido interrogado ainda 
com vida naquele departamento. 

JOSÉ RAIMUNDO DA COSTA — Preso a 3 de agosto de 1971, no Rio de 
Janeiro. Conduzido à mesma "Casa da Morte" onde foi morto Carlos Alberto 
Soares de Freitas. Há testemunha que viu José Raimundo ser torturado durante 
todo um dia, sendo interrogado sobre o paradeiro do ex-capitão Carlos Lamarca. 
Foi levado no dia 5 de agosto ao bairro do Encantado, onde foi fuzilado num 
suposto tiroteio com agentes de segurança. 

MAR I LENA VI LLAS-BOAS PINTO — presa no bairro de Campo Grande, 
Rio de Janeiro, no dia 2 de abril de 1971, durante um tiroteio onde morreu 
Mario de Souza Prata. Levada ferida para a Brigada Aeroterrestre foi lá tortu-
rada por oficiais e soldados daquela unidade. Posteriormente foi transferida 
ainda com vida para o DOI/CODI, onde sofreu novas torturas. Veio a falecer 
no Hospital Central do Exército, onde seu corpo foi velado pela família em 
caixão lacrado, não sendo permitida sua abertura. Consta laudo de exame cada-
vérico no processo 148/73-C da 2a Auditoria de Marinha da 1a CJM. 

JOSÉ MENDES DE SÁ RORIZ — Ex-combatente da FEB. Após sua prisão, 
em 1970 se "xilou no Chile. Retornou ao país em 1973, seus familiares foram 
presos e a condição para a libertação dos mesmos é que Sá Roriz se entregasse. 
Este procurou o marechal Cordeiro de Farias, seu ex-comandante, tendo rece-
bido do mesmo garantia por sua vida e de que tampouco seria torturado. 
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Depois de se entregar às autoridades de segurança sumiu sem nunca mais ser 

visto. 
ALDO SÁ BRITO SOUZA NETO — Preso em janeiro de 1971 em Belo Ho- 

rizonte-MG. Inicialmente foi noticiada sua prisão. Passados alguns dias fci noti-
ciada sua morte por ocasião da prisão. Seu corpo, bastante mutilado, foi entre-

gue a seus familiares. 

C) Denúncia de assassinatos de presos políticos feita em documento pelos pre-
sos políticos de Sai" Paulo e enviado à OAB. Neste documento dão seu tes-
temunho e provas insofismáveis de alguns crimes perpetrados pelo regime 
militar. Citaremos alguns assassinatos presenciados diretamente pelos com-
panheiros de São Paulo. 

Virgílio Gomes da Silva, em 29/09/69; Olavo Hansen em 20/05/70; 
Edson Cabral Sardinha em 22/09/70; Eduardo Leite em 08/12/70; Joaquim 
Alencar de Seixas em abril de 1970; Aloísio Palhano em 15/05/71; Luis Eduardo 
da Rocha Merlino, em julho de 1971; Hiroiki Torisoi, em 05/01/72; Helcio Perei-
ra Fortes em 28/02/72; Frederico Eduardo Mayr em 25/02/72; Kleber Gomes 
em junho de 1972; Lourival Paulino em maio de 1972; José Julio de Araújo em 
18/08/72; Carlos Nicolau Danielli em 20/12/72; Alexandre Vanucchi Leme em 

17/03/72. 

D) Casos de pessoas nas quais as torturas ocasionaram graves e às vezes irreme-
diáveis problemas de ordem psíquica. Muitos dos companheiros aqui citados 
foram levados ao suicídio em consequência das torturas que sofreram. 

LILIANA WAINBERG — presa a 8 de maio de 1971 por agentes do 
DOI/CODI/RJ e levada para o CISA, na Base Aérea do Galeão, onde teve os 
ossos da bacia quebrados em ação comandada pelo suboficial Abílio José da 
Silva ("Dr. Pascoal") e o capitão Lucio Barroso ("Dr. Celso"). Depois de liber-
tada, em consequência dos abalos psíquicos ocasionados pela tortura foi levada 

ao suicídio. 
E LIAS 
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Preso pelo Cenimar em 1969 no Rio. Entrou em estado 

esquizo-paranóide, sentindo-se constantemente perseguido pelos órgãos de segu-
rança. Após ser libertado passou 2 anos totalmente recluso em seu apartamento, 

em Cordovil, de onde pulou do 40  andar num dia em que pensou que o aparta- 

mento estivesse sendo invadido pelo Cenimar e veio a falecer. 

RICHARD 	 . Preso em 1970 no Rio. Torturado no DOI/CODI, sofreu 

fortes alterações psíquicas. Acreditava que os torturadores tinham colocado um 
aparelho no seu cérebro, que captava todos seus pensamentos. 

FREI TITO DE ALENCAR — Em decorrência das torturas sofridas veio a 

suicidar no exílio, na França. 
MARIA AUXILIADORA LARA BARCELOS — Veio à suicidar na Alema- 

nha, em 1976, quando se encontrava exilada. 

VAGN 	 Cartunista do Jornal do Brasil. Preso em 1970, torturado, 

vindo a se suicidar semanas após ser solto. 

MÉTODOS PARA OCULTAR OS ASSASSINATOS DE PRESOS POLÍTICOS 

a) Combates simulados — Levavam-se os prisioneiros para locais ermos, de-
pois de esgotada a fase de interrogatórios, onde eles eram fuzilados. Depois, 
notas oficiais davam a versão da tentativa de reação no ato de prisão, etc. Apro-
veitava-se também para tentar desmoralizar o companheiro preso, dizendo 
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DOCUMENTO RELATIVO À HOMENAGEM 

- Projeto Rua Viva. Homenagem aos mortos e desaparecidos políticos mineiros -
"Dá o nome de Rua ALDO DE SÁ BRITO à antiga Rua Cento e Cinco. Bairro da 
Lagoa" - Decreto n° 7731 - 03/11/93. 

• 

• 
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O Livro "RUA VIVA', idealizado pelo Vereador BET1NHO DUARTE, é o resulta-
do de um projeto de dar nome aos logradouros públicos de Belo Horizonte, 
iniciado em 31 de março de 1993, por ocasião dos 29 anos do golpe militar. 

BETINHO DUARTE, estudante da FACE, militante político nos duros anos da 
ditadura militar, presidente do COMITÉ BRASILEIRO PELA ANISTIA/CBA-MG, 

teve, sempre, a preocupação de não deixar que se perdesse no tempo a • 
lembrança e a história de seus companheiros, que lutaram e morreram defen-
dendo seus ideais de amor à liberdade; o sonho de construção de uma pátria 
justa, digna e democrática—SEM FOME, SEM MISÉRIA, SEM VIOLÊNCIA. 

Beagá foi escolhida para este projeto maior por ser uma cidade nova, palco de 
importantes lutas democráticas do nosso País, de movimentos históricos de 

projeção nacional, sediando acontecimentos memoráveis das lutas estudantis; 
muitos destes companheiros homenageados, aqui nasceram, viveram, lutaram e 
morreram. Resgatar a história dos mortos e desaparecidos mineiros é resgatar 

a história de Belo Horizonte. 

BETINHO DUARTE, Prefeitura de BH, Câmara Municipal e moradores de 
Belo Horizonte, homenageiam, hoje, todos os que acreditaram numa nova 

sociedade, num novo Brasil com a certeza de que não se pode apagar o 
passado, mas que todos nós devemos buscar a construção do futuro, reafirman- 

do a luta pela cidadania, a solidariedade e a justiça social. 

É o grito de alerta, o despertar da consciência dos jovens para que a História 
não se repita — 64 NUNCA MAIS ! 

llomen em aos mortos e 
desap8rbei os políticos mineiros. 

tinir  L 
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Rua 

Aldo de Sá Brito 

Dá o nome de 

Rua ALDO DE SÁ BRITO 
à antiga Rua Cento e Cinco 

Bairro da Lagoa 

Decreto n" 7731 - 03.11.93 

Aldo de Sá Brito de Souza Neto era carioca e militante da AÇÃO 
LIBERTADORA NACIONAL - ALN, e atendia, ainda, pelos nomes 
falsos: Fernando Antônio de Aráujo Barcelos, Wagner Luiz Santaro 
Pereira, Lourival Bozzo, António Santana de Freitas e Luiz Carlos 
Ribeiro Mendes. 

Aldo foi preso pelo DOI/CODI de Belo Horizonte, no dia 2 de janeiro 
de 1971, acusado de uma frustrada ação armada; entretanto, como 
acabara de chegar do Rio de Janeiro, foi "escolhido", como suspeito de 
participação no seqüestro do embaixador da Suíça no Brasil, motivo 
pelo qual foi submetido a torturas bárbaras. 

Aldo, já muito torturado, passou a ser "castigado" com "coroa de 
cristo" que consiste em uma fita de aço que vai sendo gradativamente 
apertada e esmaga, aos poucos, o crânio do torturado. 

No dia 6 de fevereiro daquele ano, Aldo, não resistindo às torturas, 
morreu, com o crânio apresentando 2cm de afundamento. 
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A polícia negou a autoria do assassinato e noticiou que ele morrera 

em decorrência de uma queda, ao fugir, tentando saltar do 32  andar de 
um prédio. 
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Brasília, 22 de abril de 199 

Ilmo. Sr. 
MIGUEL REALE JUNIOR 
Presidente da Comissão Especial 
Esplanada dos Ministérios - Ministério da Justiça 
Anexo II sala 621-B - Brasília-DF 

Estamos encaminhando à Comissão especial Lei 9.140/95, depoimento de 
Carlos Eugenio Sarmento Coêlho da Paz, para ser anexado ao processo de Aldo de 
Sá Brito Souza Neto. 

Atenciosamente, 

IARA XAVIER PEREIRA 
COMISSÃO DOS FAMILIARES DOS MORTOS E DESAPARECIDOS POLÍTICOS • 



Quero declarar que, exercendo as funções de membro da 

Coordenação Nacional da Ação Libertadora Nacional- ALN, e coman-

dante do setor militar da Organização, em janeiro de 1971, tomei 

conhecimento dos seguintes fatos: 

- Aldo Sã Brito, militante clandestino, foi preso vivo, 

após troca de tiros e perseguição pelas ruas de Belo Horizonte, 

após assalto frustrado a uma agência bancária no centro da cida-

de. 

- Marcos Nonato da Fonseca e Manoel José de Abreu, am- 

bos mortos posteriormente, escaparam do cerco roubando um outro 
~ 

carro depois de abandonarem o da ação, e voltaram a São Paulo 

com as informações acima. 

- Nossos militantes presos declararam que Aldo foi tor 

turado até ã morte e nele foi usado a "Coroa de Cristo", instru-

mento de tortura que comprime o crânio, enquanto choque elétrico 

g aplicado, ate seu esmagamento. 

Destas informações não hã nenhuma comprovação escrita, 

fato compreensível por se tratar de uma luta clandestina, e ne-

nhuma testemunha viva. Posso afirmar que as recebi, mas não pos 

so atestar suas veracidades. Apelo para a boa vontade e o bom 

senso das pessoas encarregadas de esclarecer estes episOdios gra 

ves de nossa História, e me coloco ã disposição para confirmar, 

através de depoimento, as declaraçiies prestadas acima. 

Rio de Janeiro 20 de abril de 1996. 

Carlos Eugênio Sarmen o Coalho da Paz 

IFP: 2429684 

CPF: 022 477 858- 75 
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Rio de Janeiro, 29 de Março de 1996 

/O' O DE NOTAS 
Milleb: J. PROENÇA GOMr:d 
100. N. S. de opacabarra,580 204 

COP CABANA 
MODE JANEIRC - RJ 

4: „ 	 !/01 	i. 

I IA: BrNTO CASTM-40 
ftwirtelvonte Autorizado CUT 

Estado do Rio de Janeiro 
PODER JUDICIÁRIO 

DR. ROBERTO LUIZ FAUSTO JOBIM, Oficial Vitalício da 
QUINTA CIRCUNSCRIÇÃO DO REGISTRO CIVIL DAS PESSOAS NATURAIS 

Rua Djalma Ulrich, 154 - 2°, 5° e 7° andares. 

COMARCA DA CAPITAL - FREGUESIAS: LAGOA E GÁVEA 

C ::::  	I 0110W1 	 ri 	::::: L if ,»Ii II 	p41'101 

CERTIFICA que, revendo o livro 331_,A de registro de- 

nascimento, dele à fls. 105 	sob o número de ordem ,10217-*--* 

,consta o registro de ALDO DE SA BRITO SOUZA NETO, nascido-*-~-' 

no dia 20 de Janeiro de 1951, às 07:00 horas, no(a) Casa de-*.. 

Saúde Santa Lucia, nesta cidade, do sexo masculino, filho de-* 

t ildo Leão de Souza e de Therezinha Barros Camara de Souza,-*--

sendo avós paternos: Aldo de Sá Brito Souza e Beatriz-*--*--

Schilling de Souza e maternos: Hernani de Barros Camara e-

Mercedes de Paiva Barros Camara.. Foi declarante Aldo Leão de--* 

Souza em 29/01/1951 e serviram de testemunhas Dionisio de-*--* 

Oliveira Franchini e Hilda Dias da Cruz Passos. Observações 
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RELATÓRIO 
ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO 

REQUERENTE: 
O requerimento é apresentado pelos irmãos, Miguel Barros Câmara Leão de Souza 
e Hernani Barros Camara de Souza, devidamente documentados, os quais, além da 
indenização, solicitam esclarecimentos sobre a possível causa mortis. 

MILITÂNCIA POLÍTICA: 
Militante da Ação Libertadora Nacional - ALN. 
Nasceu em 20 de janeiro de 1951 e foi morto em 07 de janeiro de 1971. 
Referido no Dossiê dos Mortos e Desaparecidos Políticos, pág. 98 a 100 e em 
documento enviado pelo Secretário de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. 
Belizário dos Santos Jr. 

CIRCUNSTÂNCIAS DA MORTE: 
Relato do Dossiê dos Mortos e Desaparecidos: 

"Foi preso no dia 2 de janeiro de 1971, pelos agentes do DOI/CODI de Belo 
Horizonte, passando a ser imediatamente torturado, juntamente com outros 
companheiros. 

Jornais do dia seguinte publicaram a notícia de sua prisão como decorrência de 
uma frustrada ação armada. 

Entretanto, Aldo, que acabara de chegar do Rio de Janeiro, foi preso como 
suspeito na participação do seqüestro do embaixador da Suiça no Brasil (até 

• aquele momento em curso), Giovanne Enrico Bucher. 

Dois dias após sua prisão, os jornais publicaram um desmentido. Aldo, já muito 
torturado, passou a ser castigado com a chamada 'coroa de cristo' , fita de aço 
que vai sendo gradativamente apertada e esmaga, aos poucos, o crâneo da 
vítima. No dia 6 de fevereiro, não resistindo a tão bárbaros ferimentos, morreu, 
com o crâneo apresentando um afundamento de cerca de 2 cm. 

Apesar do testemunho dos companheiros de prisão de Aldo, os órgãos de 
repressão divulgaram nota oficial noticiando que sua morte fora em 
decorrência da tentativa de fuga, ao saltar do 3° andar de um prédio. 

Em pesquisa realizada no DOPS/SP, foi encontrada apenas uma ficha, 
marcada com uma cruz, onde dizia que Aldo estava com pedido de pena de 
morte em decorrência de haver morrido um guarda no assalto ao Banco 
Nacional de Minas Gerais, em que Aldo era acusado de participação." 
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As contradições tornadas públicas pelos órgãos de segurança não nos p 
hoje, restabelecer as reais circunstâncias da morte de Aldo. Sua prisão, entr 
só é admitida 3 dias após ter ocorrido e desmentida uma semana após, qiiándp 
notícia de sua morte é divulgada. 

Passados mais de 20 anos, buscar as provas do que se afirma acima, é realmente 
dificil. A notícia da morte de Aldo chegou aos seus companheiros de organização 
através de informações trazidas de dentro dos órgãos de repressão e, portanto, 
evidentemente, não assinada. 

Tal afirmação consta de declaração de Carlos Eugênio Sarmento Coêlho da Paz, 
fls. 56: 

"Quero declarar que, exercendo as funções de membro da Coordenação Nacional 
da Ação Libertadora Nacional - ALN, e comandante do setor militar da 
Organização, em janeiro de 1971, tomei conhecimento dos seguintes fatos: 

-Aldo Sá Brito, militante clandestino, foi preso vivo, após troca de tiros e 
• perseguição pelas ruas de Belo Horizonte, após assalto frustrado a uma agência 

bancária no centro da cidade. 

- Marcos Nonato da Fonseca e Manoel José de Abreu, ambos mortos 
posteriormente, escaparam do cerco roubando um outro carro depois de 
abandonarem o da ação, e voltaram a São Paulo com as informações acima. 

- Nossos militantes presos declararam que Aldo foi torturado até a morte e nele 
foi usado a 'coroa de cristo, instrumento de tortura que comprime o crâneo, 
enquanto choque elétrico é aplicado, até seu esmagamento. 

Destas informações, não há nenhuma comprovação escrita, fato compreensível 
por se tratar de uma luta clandestina, e nenhuma testemunha viva. Posso 
afirmar que as recebi, mas não posso atestar suas veracidades." • 	
Testemunha da brutalidade que levou seu filho à morte, ao identificar o corpo no 
Departamento de Medicina Legal, o pai de Aldo faleceu em 1989. 

As circunstâncias da prisão e morte de Aldo, tal como divulgadas pela imprensa na 
época, revelam uma das mais esdrúxulas farsas montadas pelos órgãos de 
segurança para encobrir as torturas e barbaridades praticadas contra os presos 
políticos. A complexa rede de informações criada pelos agentes do Estado contém 
inúmeras falsidades e contradições. Conhecê-las em detalhes é, sem dúvida, aporte 
significativo para os trabalhos dessa Comissão. 

Os jornais do dia 08/01/71 (fls. 21) publicavam a notícia de um assalto ao Banco 
Nacional de Minas Gerais, ocorrido no dia 6, que teria sido realizado por 5 
pessoas, relatando a prisão de 2, a morte de 1 e a fuga de outros 2. Ao mesmo 
tempo, esclarecia: 
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"Em benefício das investigações os nomes são mantidos em sigilo, sabendo-
entretanto, que o assalto interessava a área da subversão." 

O jornal ainda informava: 

"Confirmaram a identidade do assaltante que morreu ontem no Hospital 
Militar e foi levado para o Instituto de Medicina Legal, onde deverá ser 
procurado pelos parentes." 

De acordo com esta versão, o morto seria Fernando Araújo Barcelar, que caíra do 
terceiro andar de um prédio ao tentar fugir. Com  a queda, teria quebrado a bacia, e 
morrido no Hospital Militar, onde teria chegado semi-consciente, dizendo, com 
muito esforço, chamar-se "Haroldo". Os outros 2 presos, cujas fotos e nomes são 
divulgadas, estariam no DOPS. 

No dia 9 de janeiro, em manchetes, e com grande alarde, os jornais informam a 
prisão de Aldo, que teria ocorrida quando do "estou.ro" de um aparelho 
subversivo. (fls. 22 a 25) 

Em coletiva à imprensa, o delegado do DOPS Renato Divani Aragão, diz que 

"O homem forte da ALN no Brasil estava sendo interrogado naquele momento, 
15.30 horas, não permitindo fotos e nenhum contato dos repórteres com ele " 

Às fls. 22, o jornal O Estado de Minas afirma: 

'Aldo Sá Brito Souza Netto, o terrorista que conseguira fugir com outro 
subversivo (...) foi apanhado ontem nas 'cercanias de Belo Horizonte' 
(expressão usada pela polícia) e está sendo interrogado debaixo do maior sigilo. 
(—) 
As operações estão sendo coordenadas pelo Centro de Operações de Defesa 
Interna que coordena a repressão ao terrorismo no país." 

Ao mesmo tempo, mantinha-se a informação de que Fernando Araújo Barcelar 
teria morrido e aguardava-se que alguém procurasse seu corpo. Com  o objetivo de 
controlar todo o movimento de entrada e saída de pessoas, 	"uma dupla de 
soldados da Polícia Militar está montando guarda em frente ao prédio do 
Departamento de Medicina Legal". Com este procedimento, diziam pretender 
descobrir parentes e amigos de Fernando de Araujo Barcelar e impedir que seu 
corpo fosse furtado por grupos de subversivos. 

O jornal noticia, também que Aldo teria sido interrogado na F' Auditoria da 
Aeronáutica, no Rio, cerca de um mês atrás, mostrando uma foto onde ele não 
aparece, e especulando como teria ele conseguido fugir. 

No Diário da Tarde, ainda do dia 09/01/71 (última página) informava-se sobre a 
prisão de Aldo: 



• 

"O sétimo terrorista preso na cidade - na madrugada de ontem é Algo de 
Brito de Souza. 
(—) 
Foi uma prisão surpresa. Ninguém imaginava que fosse o próprio Aldo -q-ue 
estivesse reorganizando em Minas a 'Aliança Libertadora Nacional'. 

Renato Divani Aragão, delegado da Ordem Social, reuniu a imprensa ontem à 
tarde em seu gabinete, para anunciar o estouro do sétimo aparelho na cidade e 
a prisão de Aldo Sá Brito de Souza. 

O delegado do DOPS não quis dizer onde foi estourado o sétimo aparelho 
subversivo na cidade, com a prisão de Aldo." 

No dia seguinte (10/01/71), o jornal Estado de Minas publicou a seguinte notícia 
(fls. 28): 

"O terrorista Fernando Araújo Barcelar (27 anos, pernambucano) poderá ser 
enterrado a qualquer momento como indigente pois ainda não apareceu 
ninguém para reclamar seu corpo no Departamento de Medicina Legal" 
(..) 
Na porta, um policial armado de metralhadora identifica todos que entram no 
Departamento e os que fazem perguntas (...) são imediatamento levados à 
presença do policial do DOPS..." 

Na primeira página deste mesmo jornal (fls. 27), ao lado de informações sobre o 
breve final do sequestro do embaixador suiço, mantinha-se a afirmação de que 
Aldo estava preso: 

"Todos os órgãos de segurança de Belo Horizonte, Rio e São Paulo estão de 
prontidão rigorosa à espera de ataque dos terroristas que vão tentar resgatar 
Aldo Sá Brito, um dos chefes da Aliança Libertadora Nacional. Aldo foi preso 
em Belo Horizonte depois do assalto ao Banco Nacional de Minas Gerais, 
quarta-feira" 

Na página 16, ainda no mesmo jornal e dia, pode-se verificar o grande interesse 
que os órgãos de segurança tinham por Aldo (fls. 26): 

"Agentes do Centro de Informações do Exército e do CENIMAR estiveram em 
Belo Horizonte ouvindo o sequestrador, tentando localizar o diplomata através 
de suas declarações". 

Outras informações foram publicadas nesta mesma notícia: 

"Mercedes Barros Câmara (...), avó de Aldo Sá Brito, retornou ao Rio 
sexta-feira à noite depois de procurar no Instituto de Medicina Legal o corpo de 
seu neto. Ela foi informada de que o homem morto não era seu neto e foi para 
o DOPS, onde não pôde ver Aldo, que está incomunicável." 

Nos dias 11, 12 e 13 não foram divulgadas quaisquer informações sobre o caso. 
Somente com a libertação dos 70 presos que foram banidos para o Chile em troca 
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do embaixador suíço, no dia 14/01/71, é que os jornais voltaram a divulg 3 
notícias sobre o caso, desta vez, com os títulos: 	 -7?" 

"Terrorista morto é Aldo Sá Brito - Informação do CODI" 

"Aldo é o terrorista que pulou e morreu" 

Em uma Nota oficial à população, publicada no Estado de Minas em 14/01/71 e 
em outros jornais, o COD1JBH informava (fls. 29): 

"O terrorista que veio a falecer em virtude dos ferimentos recebidos ao tentar 
escapar do cerco policial, jogando-se do 3° andar de um edifício, por ocasião da 
operação policial de captura dos assaltantes do BNMG, dia 6 p.p. e dado 
inicialmente como Fernando Antonio Araújo Barcelar, foi na data de hoje, 
reconhecido oficialmente pelos órgãos de segurança e por familiares, como 
Aldo de Sá Brito de Souza Neto. 

O detido que havia se identificado como Aldo Sá Brito, visando dificultar a ação 
policial, será processado, tendo sido transferido para o Rio de Janeiro, por 
requisição das autoridades de segurança". 

No mesmo jornal, outras explicações eram dadas para elucidar as confusas 
informações veiculadas anteriormente: 

"A convocação da imprensa e a afirmação da captura de um dos líderes do 
terror eram a primeira etapa de um plano de investigação, organizado para 
levar o pânico aos homens do terror, em liberdade. As autoridades sabiam que 
quem estava preso não era Aldo Sá Brito Souza Neto, pois num simples 
confronto de impressões digitais qualquer dúvida seria esclarecida. 

O plano de investigações não podia sofrer alterações porque Aldo Sá Brito, 
vivo, era sempre um trunfo nas mãos das autoridades, na coleta de informações 
sobre o próprio local onde estaria o embaixador da Suíça. 

A prisão de Aldo Sá Brito era tão importante para as autoridades policiais que 
até elementos de órgãos de segurança nacional estiveram em Belo Horizonte. 
(••) 
As autoridades precisavam de um nome para o morto da Medicina Legal, para 
ampla divulgação. Surgiu o nome de Fernando Antonio Araújo Barcelar para 
o morto do DML, à espera de identificação." 

Também os jornais do Rio de Janeiro e de São Paulo noticiaram a morte de Aldo 
(fls. 31 a 33): 

"Aldo de Sá Brito, tentou saltar do apartamento de segundo andar onde ficava 
o 'aparelho' e acabou por se ferir gravemente, fraturando a bacia, atingido 
também por vários tiros, veio a falecer no Hospital do pronto Socorro." 

A Folha de São Paulo, em sua edição do dia 15/01/71, publicou apenas a nota do 
CODUBH.(fls. 33) 
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Os jornais do dia 15/01/71 noticiaram o translado dos restos mortais de Aldo 
o Rio de Janeiro, onde seus familiares o sepultaram. Até depois de morto Aldo 
"escoltado"(fls. 34): 

"No avião (...) viajaram, além da tripulação e do corpo de Aldo Sá Brito, o 
inspetor Valter, do DOPS e o Coronel Moreira ...". 

Enquanto esses acontecimentos se passavam, a avó de Aldo procurava, pelos 
parcos meios que dispunha, saber o que havia acontecido com seu neto. Seu 
sofrimento e angústia estão relatados no Dossiê dos Mortos e Desaparecidos: 

"Fui avisada na repartição, por um telefonema anônimo, que meu neto havia 
sido preso em Belo Horizonte no dia 6 e pedia que eu providenciasse um 
advogado. 

A notícia também foi dada pelos jornais, mas com o retrato de outra pessoa. 

Pedi, então, uma apresentação do Cardeal D. Jayme de Barros Câmara para o 
Arcebispo de Belo Horizonte e viajei no mesmo dia. Lá, fui muito bem acolhida 
pelo Arcebispo que designou o seu bispo auxiliar para me acompanhar onde 
fosse necessário. Fomos à delegacia de polícia onde nos informaram que Aldo 
havia sido transferido para Juiz de Fora, mas que dentro de dois dias ele 
retornaria a Belo Horizonte, quando então, eu poderia vê-lo. Ao retornar ao 
aeroporto, deparei com a notícia no jornal local de que Aldo havia falecido. 

Voltei novamente à delegacia e me disseram que havia morrido um jovem de 20 
anos por atropelamento, gerando a partir disso uma generalizada confusão, 
mas que eu seria levada ao necrotério para certificar-me da veracidade dos 
fatos. Ao chegar no necrotério constatei que não era Aldo. Diante disto voltei ao 
Rio. 

Dois dias depois, conforme havia sido acertado com o delegado, voltei a Belo 
Horizonte com meu genro. Na delegacia, pediram a meu genro para que 
passasse para outra sala onde lhe mostraram vários retratos de rapazes presos, 
entre eles uma de meu neto que foi logo reconhecido pelo pai. Então lhe foi dito 
que Aldo havia falecido em consequência de uma queda, ao tentar fugir 
pulando de uma janela no bairro Santa Inês e em seguida pediram dados sobre 
o Aldo- filiação, idade, etc. 

Ao anoitecer voltamos ao Rio de avião. Meu genro estava muito nervoso. Ao 
chegarmos, deparamos com a casa cheia de parentes, ocasião em que me 
disseram que uma pessoa ligava para mim com insistência, mas sem se 
identificar. 

Em seguida, meu genro, chorando, deu-me a notícia de que Aldo havia 
falecido. Horas depois, a pessoa que não quis identificar-se, ligou novamente 
dando a notícia da morte de Aldo e dizendo que se a família quisesse o corpo 
que providenciasse a sua remoção para o Rio. 
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O corpo foi removido para o Rio com ordens expressa das autorida 
competentes de que não poderia haver velório. Apenas seria permitido 
abertura do caixão no cemitério, o que foi feito para um 
reconhecimento..." 

A avó de Aldo, que o criou desde a morte da mãe, em 1962, e que acompanhou 
durante todos esses anos a luta dos familiares na busca da Justiça, infelizmente não 
está presente para testemunhar neste momento. A emoção dos últimos meses 
provocou-lhe um derrame e nem ao menos pudemos avisá-la do que está 
ocorrendo. 

Mais do que provado está, entretanto, que : 

Aldo foi preso no dia 06/01/71, após intensa perseguição policial, no interior de 
um apartamento, o que foi testemunhado por Marcos Nonato da Fonseca e Manoel 
José Nunes Mendes de Abreu. Aldo caiu desse prédio e machucou as pernas, não 
conseguindo andar. Dali foi levado para o DOPS, onde foi interrogado sob tortura, 
fato confirmado por agentes à sua avó, ao dizer-lhe que o neto a queria muito e que 
não a perturbassem, pois vivia longe da família há algum tempo. 

A morte de Aldo, assassinado pela polícia mineira, é denunciada por Paulo 
Henrique Oliveira Rocha Lins em depoimento prestado em Auditoria Militar, 
constante do livro "Os Mortos", Tomo V, volume 4, do "Projeto Brasil: Nunca 
Mais, organizado pela Arquidiosece de São Paulo. (fls. 42, verso) 

O mesmo livro publica, também, o laudo necroscópico e as informações básicas do 
atestado de óbito (fls. 41e 42). O laudo, feito em nome de Fernando Antonio de 
Araújo Barcelos no dia 7 de janeiro descreve contusões, equimoses, escoriações, 
fraturas na bacia e cabeça, dando como causa mortis fratura do crâneo com 
hemorragia cerebral. Assinam Dra. Neyder Teixeira e Dra. Vera Lúcia Junqueira 
Monteiro de Barros. A certidão de óbito dá como local da morte o Hospital Militar 
de Belo Horizonte e é assinada por outro médico, que não participou da necrópsia, 

1110 	Dr. Djezzar Gonçalves Leite. 

Esclarecer as circunstâncias da morte de Aldo, como solicita a família, foge dos 
limites dessa Comissão, mas os fatos acima narrados não abalam a convicção e 
que Aldo de Sá Brito de Souza Neto foi preso, torturado com requintes de extrema 
crueldade e assassinado pela órgãos de segurança de Belo Horizonte, estando, 
portanto, perfeitamente enquadrado nos termos da Lei 9.140. 

Brasília, 23 de abril de 1996. 

Suzana Keniger Lisbôa 
Relatora 
Comissão Especial Lei 9.140 
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COMISSÃO ESPECIAL 

ATA DA SÉTIMA REUNIÃO ORDINÁRIA 
Dia 23 de abril de 1996. 	

11uNriaR 

Às dez horas do dia vinte'e três de abril de 1996, na sala 621 do Anexo II do 
Ministério da Justiça, reuniu-se a Comissão Especial, criada pela Lei n° 9.140, de 04 
de dezembro de 1995. Estavam presentes todos os sete membros designados pelo 
Presidente da República: o presidente da Comissão Especial, Dr. MIGUEL REALE 
JÚNIOR, o Dr. JOÃO GRANDINO RODAS, o deputado NILMÁRIO MIRANDA, 
o general-da-brigada OSWALDO PEREIRA GOMES, a Dra. SUZANA KENIGER 
LISBOA, o Dr. PAULO GUSTAVO GONET BRANCO e o novo membro da 
Comissão, Dr. LUÍS FRANCISCO DA SILVA CARVALHO FILHO. O presidente 
da Comissão Especial, Dr. MIGUEL REALE JÚNIOR, abriu a reunião 
apresentando o novo membro, Dr. LUÍS FRANCISCO DA SILVA CARVALHO 

• FILHO. Após isso, o Secretário-Executivo da Comissão, Dr. RICARDO DE 
ALVARENGA FERREIRA, prestou informações sobre os andamentos da 
Comissão, bem como das várias correspondências recebidas referentes aos não-
acolhimentos de Amo Preis e Hamilton Fernando Cunha. O Dr. PAULO GUSTAVO 
GONET BRANCO começou a relatoria dos casos. Três casos foram relatados por 
esse membro, todos acolhidos unanimemente pela Comissão, enquadrando-se no 
artigo 4°, I, b, da Lei n° 9.140/96, quais sejam: ALEX DE PAULA XAVIER 
PEREIRA, MERIVAL ARAÚJO e NORBERTO NEHRING. O próximo relator foi 
o general OSWALDO PEREIRA GOMES, o qual relatou dois processos: 
EMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS e LINCOLN CORDEIRO OEST. Ambos 
foram acolhidos unanimemente, enquadrado na mesma justificativa dos outros três 
acima citados. Outro dos processos que o general relataria era o de HIGINO JOÃO 
PIO, que foi retirado de pauta por inconsistência documental. A relatora seguinte foi 
a Dra. SUZANA KENIGER LISBOA, que relatou cinco casos. Três deles, de 

• MANOEL ALEIXO DA SILVA, CHAEL CHARLES SCHREIER e JOAQUIM 
CÂMARA FERREIRA, foram acolhidos por unanimidade. O de ALDO DE SÁ 
BRITO DE SOUZA NETO também enquadrado no artigo 4°, I, b, como os acimas, 
foi acolhido por seis votos contra um. Quem votou contra foi o general Oswaldo 
Pereira Gomes, que preferiu aceitar a versão até então oficial, de que Aldo de Sá 
Brito de Souza Neto fugira e que morrera em conseqüência de tal fuga. Ao caso de 
ANA MARIA NACINOVIC CORRÊA foi pedido vistas pelo Dr. LUÍS 
FRANCISCO DA SILVA CARVALHO SILVA. O outro dos relatores, deputado 
NILMÁRIO MIRANDA, apresentou seis processos, substituindo o processo de 



JOÃO CARLOS CAVALCANTI REIS - a espera de documentação - pelo de 
ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA. Três deles, de NELSON J 
ALMEIDA, LUIZ EDUARDO DA ROCHA MERLINO e JOÃO BALISTA/ 
FRANCO DRUMOND foram enquadrados unanimemente no artigo 4°, I, b; já 
mencionado. Outro dos relatados, o de PEDRO VENTURA FELIPE DE ARAÚJO 
POMAR, morto nas mesmas circunstâncias do já acolhido ÂNGELO ARROYO, foi 
acolhido por cinco votos contra dois, estes do general OSWALDO PEREIRA 
GOMES e do presidente da Comissão Especial, Dr. MIGUEL REALE JÚNIOR, da 
mesma forma que votaram no caso de ANGELO ARROYO. O caso seguinte, de 
JOSÉ ROBERTO ARANTES DE ALMEIDA, foi enquadrado também nas mesmas 
circunstâncias já relatada, só que pela votação de seis a um, sendo este o voto do 
general OSWALDO PEREIRA GOMES. Ao último dos processos relatados, 
CARLOS DE SCHIRMER, foi pedido diligências. Ademais, foi comunicado, pelo 
Dr. MIGUEL REALE JÚNIOR, que o prazo de reentrada em pauta para os 
processos que requereram diligências é de 30 (trinta) dias. Além disso, para os casos 

• em que houve concorrência de requerentes irmãos, o valor da indenização será 
dividido entre os mesmos. 

CRISTIANO MORINI 
Assistente 

• 
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GABINETE DO MINISTRO 
PORTARIA N9 232, DE 24 DE ABRIL DE 1996 

O Ministro de Estado da Justiça, com base no disposto 
na Lei ng 91, de 28/8/1935, regulamentada pelo Decreto no' 50.517 de 
2/5/1961, usando da competência que lhe foi delegada pelo art. 10, 
inciso I, do Decreto no 1.698, de 13 de novembro de 1995, resolve: 

Art. 10 Indeferir o pedido de titulo de Utilidade 
Pública Federal requerido pela instituição: 

ESCOLA PRESBITERIANA ERASMO BRAGA, com sede na cidade de Dourados, 
Estado de Mato Grosso do Sul, portadora do CGC no  03.618.436/0001-37 
(Processo MI no 24.172/95-19). 	 - 

Art. 29 Bata Portaria entra em vigor ma data de sua 
publicação. 

NELSON A. JOBIN 

(Of. 09 81/96) 

COMISSÃO ESPECIAL DE DESAPARECIDOS POLÍTICOS 
EXTRATO DA ATA DA SET1MA SESSÃO ORDINÁRIA 

REALIZADA EM 23 DE ABRIL DE 1996 

A Cominado Espinal remede eia me Mame MIM Ordeliálll .0 dia 23 de Mil de 19%. munheca e penem 
abam como mienr ea optficação de artigo 4', 1, h. da l.o a' 9.140, de 04 de elerembo de 1993 

- 41.110 DE SÁ IMITO SOUZA NETO, laraalam sobem meado a 20 de genro de 1951 a miado do Rie de 
lesem 

 
Ode de A/do leão de Sara e Therenekie Danos Cãmera de San Imano me 1971). 

- ALIE DE PAULA XAVIER PERUE& ~Iara miemo amado a 09 de amuo de 1949 a medo do Rei de 
lema e, ame de kèo Barra Xemer Penem e Lide Peade Xavier Pereira (arama 19723, 

- CILLEL CHARLES SCHILEIER. inalam ~m mando a 23 de abnl de 1946 a medo de São Pado. Illho 
de Ao Schreeer e Emir B. Sebseser (mine em 1969), 

- IMMANUEL BEZERRA DOS SANTOS, bradem Movo, miado a 17 de )anho de 1943 r mudo de Rio 
Gaste do Nora filho de lias Ehas dos Sueca e icem Ela Bania (mono ma 1973); 

- JOÃO BATISTA FRANCO DRUMOND. bradam asado. amido ■ 21 de ramo de 1942 ao atado de Idem 
Gema. filhe de louro Buem Moura ~cal e Zdah de Camião D. 	(mino eas I9761 

- JOAQUIM CÂMARA ILEREIRA. brmileeni ~o rodo • 93 de emembne de 1911 a modo de SM 
Pealo, lio de Mapa. %poma Pensara Sobneam e amam Cama Terrena (mono em 19701 

- JOSÉ ROBERTO ABAETES DE ALMEIDA, bardam, ~o, mede a 07 de Emmy de 1943 as Mede 
de São Pealo Ode de kat Amem de Manda e Adi Morto. de Almada (.na ma 11911. 

• 1.174COUI CORDEIRO OUT. bradem caiado. denodo a 17 ir ~de 	 de lho de lareira 
kilo de Usado Omite ILmmeek Cardam Oem 	19721 

• LUMIDP0A11180 DA ROCHA IIIIERLINO hmailemo. Miam ~eido s, 	 modo de 
Sr Pilo, aio de Zaga Medido e Iracema Rocha M Sdva lileekao (seno em 1 

• MERIVAL ARAÚJO. Wailers miemo modo a 04 de pneu° á II" e 	 6Da de 
~ame de Mario e harry liamemas (mono eia 19731 

• MANOEL ALEIXO DA SILVA, breadero. ~ao, amado a 04 de smlio de M 	da Fasseelima 
Állio de Na Akar de Selva e Mane Sabem de SM (mono em 19731, 

- 1,011.30t4 ,I06t DE ALMEIDA, Imole" saem amado r meado de Moem Gama Mho de Meneei 
Cremosas e Ar Temam de Almeida (amarem 1969) 

- PEDRO VENTURA EMPE DE ARAÚJO POMAR, Maidleem ardo. amido e 23 de ~Me de 1913 
mudo do Pará. filho de Fehpe ~Paes • Reme de Anelo Pomar Mono em IML 

- NORICITO DEREM, ~eu ~do amido a 20 de aseseters de 1940 ao nade de SM Paio amo de 
Maio Nehireed e Nas Memoro Camaro ~Ne fama ame 19748 

De dam da peteaceplo dam ao de recoeheireicsee de eidos as liMaike miem oimemaree e poma imphimeedee ao 
perásodo T ando 	~rale 1'. afam. do areie 10. de el aderida Ia 

Pra ~les asma moiaheadoe mse ele amima cena° de Mai da date delac reWeiememiso ka ~de a 
ma ~Ia 

RICARDO DE ALVARENGA FERREIRA 
Secretário Executivo 

(Of. n9 82/96) 

SECRETARIA DE JUSTIÇA 
Departamento de Classificado Indicativa 

PORTARIAS DE 19 DE ABRIL DE 1996 

A Diretora Substituta do Departamento de Classificação Indicativa, no uso de sues 
atribuições, e tendo em vista o disposto nos artigos 21, inciso XVI e 220, parágrafo 3*, inciso!, 
da Constituição Federal e art. 74 da Lei n• 8069, de 13 de julho de 1990, resolve classificar os 
programas: 

PC 499 - O GUERREIRO MUNDO PERDIDO (WARRFORS PF THE LOST WORLD, EUA -
1983). Produtor PC 449 -: Robert Bessi. Direção: David Worth. Distribuidor Dell - Comércio* 
Empreendimentos Ltda. Género: acção: Ciassificação: televisão (longa metragem e tralha) -
desaconselhava a na içam entes das 21 horas. Impropriedade: vioiéncia, tensão e 
desvirtuamento de valores éticos. Processo MJ Na 8000-003602/96-19. Requerente.. Rádio e 
Televisão Bandeirantes Ltda.. 

N• 500 - RO6OJOX, OS GLADIADORES DO FUTURO (ROBOJOX, EUA - 1989). Produtor 
Albert Band. Direção: Stuart Goeduri. Distribuidor. Dell - Comércio e Ernpreendimenke Ltda. 
Género. acção. Classificação: televisão (longa metragem e beber) - deaaconseadver a 
exibição antes das 20 horas. Impropriedade. violéncia moderada e tensão. Processo MJ PP 
08000-003603/96-81. Requerente: Rádio e Televisão Bandeirantes Ma. 

501 - O TERCEIRO NOMEIA (THE NIRO KEF_D, INGLATERRA - 1949). Proa,* e 
Direção: Cerol Keed. Distribuidor-. Lumiére Laia América Audiovisual Lide Género: drama. 
Classificação. televisão (longa metragem e trafica) - desaconselha/ai a exhiçin antes das 21 
horas Impropriedade: desvirtuamento de varares áticos. Processo MJ N• MOO-003604,96-
44. Requerente: Rabo e Televisão Bandeirantes Ltda 

90 	114 	2211 	92 

51,41 	56,75 	104,2E 	51,411 
149,16' 	149,16 	271,92 	149,16 

IMPRENSA NACIONAL 
Assinatura semestral 	 67,32 	2 1,1 2 	63,36 

Quantidade media de páginas 
latimos 12 meses/ 	 96 	30 

ECT 
Porte (superfície) 	 56,71 	29,04 
Porte (aéreo) 	 149,16 	73,92 

6,40 cyk, do centímetro para pobre:ação de matérias 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Imprensa Nacional - IN• . , 
51G - Quadra 6, Lote SOO. CEP: 70604-900, Brasília, DF 
Tdefoae. PAIOL (061) 313-9400 Fax. (061) 313-9540 

fr 
 

Tel 	61-1356. CGCJMF. 00394494/0016-12 

ESAÚ MENDES S[RQUEIRA 
Diretor-Geral Substituto 

JOSÉ GERALDO GUERRA 
Coordenador Geral de Produção Industrial 

DIÁRIO OFICIAL - Seção 1 

órgto destinado à publicação de atos normativos 

CATARINA ACIOLI DE FIGUEIREDO 
Chefe da Divisão de Jornais Oficiais 

KÁTIA MARIA MACIEL CASTOR 
Editora 

Publicações - Os originais devem ser entregues na Seção de Seleção e Registro de Matérias, 
no horário das 71130 às 16 horas. Qualquer reclamação deve ser encaminhada, por escrito, á 
Divisão de Jornais Oficiais, no prazo de cinco dias úteis após a publicação. 

Assinaturas - Valem a partir de sua efetivação e não incluem os suplementos, que podem ser 
adquiridos separadamente.. 

(Valores em RS) 

Diário Oficial 

Seção I 	Seção 2 Seção 3 

Inforniaçbes. Seção de Assinaturas e Vendas - SEAVEN/DICOM 
Telefone: (061) 313-9900 (busca automática) 
Horário: das 7h30 às 19 horas 

Preço página 0,0053 

Diário da Justiça 

Seção 1 	Seção 2 Seção 3 

7920 	159,72 	64,61 

Ministério da Justiça 
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MINISTáRIO DA JUSTIÇA 

Gabinete do Ministro 

Ref: Comissão Especial Lei 9.140/95 
Desaparecidos Polfticos 

Rio de janeiro, 15 de julho de 1996 

A/C: CRISTIANO MORINI 

Em atenção à sua carta de i de julho de 1.996, do assunto em 
referência, informo que os dados solicitados da minha conta 
bancária são: 
- Banco do Brasil - Agência 0001 - Conta: 319655-0 

Atenciosamente. 

1:111 431ifer.)7 111ARA LEU DE SOUZA 

• 
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PROCESSO N° 0225/ 96 , de 26/03/96. 

REQUERENTE : MIGUEL BARROS CAMARA LEÃO DE SOUZA e 
HERNANI BARROS CAMARA DE SOUZA (IRMÃOS) 

DESAPARECIDO POLÍTICO : ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO 

Senhor Presidente, 

Os requerentes são irmãos do desaparecido e apresentaram documentação 
que os habilitam ao recebimento de indenização. 

Anexaram Certidão de Nascimento às laudas 58 e de Óbito às laudas 43. 

A Comissão Especial dos Desaparecidos Políticos reconheceu e o incluiu nos 
beneficiados pela Lei 9.140/95 (Ata CEDEP às fls. 68). A publicação no D.O.U. de 

io 	25.04.96, descreve-o da seguinte forma: 

"ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO, brasileiro, solteiro, nascido a 20 de 
janeiro de 1951 no estado de São Paulo, filho de Aldo Leão de Souza e 
Therezinha Barros Câmara de Souza. (morto em 1971)" 

Para efeito de indenização, em consonância com o artigo 11 e seus 
parágrafos, os requerentes fazem jus a importância de R$ 137.220,00 (cento e trinta e 
sete mil, duzentos e vinte reais), a qual se baseia nos seguintes cálculos: 

ÉPOCA DO 
DESAPARECIMENTO 

IDADE NA DATA DO 
DESAPARECIMENTO 

EXPECTATIVA MÉDIA 
DE SOBREVIDA 

VALOR 
ÚNICO (R$) 

VALOR TOTAL 
INDENIZAÇÃO (R$) 

1971 20 45,74 3.000,00 137.220,00 

• 	Estas são as informações e valores que submeto a apreciação de V.Sa.. 

Brasília, ji de novembro de 1996. 

Arge i/os da Silva 
Assesso ecni 	omissão 



lir. Miguel 'Peniè clutt ,  

Corhtssão Especial - 	
n.d di4oids 

?RESIDENTE 

Alo.(-1.3 ç. 473h( 

MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
COMISSÃO ESPECIAL 

LEI N° 9.140/95 

A Comissão Especial criada pela Lei n° 9.140, de 04 de dezembro de 1995, no 

uso da atribuição estabelecida no Inciso III do art. 4°, do citado Diploma Legal, 

RESOLVE: 

Deferir o requerimento formulado por MIGUEL BARROS CAMARA LEÃO DE 

SOUZA e HERNANI BARROS CAMARA DE SOUZA, com base no art. 10 e seus 

parágrafos, IRMÃOS de ALDO DE SÁ BRITO SOUZA NETO, conforme avaliação da 

documentação constante do Processo n° 0225/ 96 , de 26/03/96. 

Em decorrência, os requerentes poderão receber indenização a título 

reparatório a importância de R$ 137.220,00 (cento e trinta e sete mil, duzentos e vinte 

reais), conforme dispõe o art. 11 da referida Lei, após publicação de Decreto do Senhor 

Presidente da República. 

Brasília, 	de novembro de 1996. 
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COMISSÃO ESPECIAL 
instituída pela Lei 9.140/95 

(Mortos e Desaparecidos Políticos) 
Serviço Público Federal 

Ministério da Justiça 
Gabinete do Ministro 

MEMORANDO 

Brasília, 19 de junho de 1997 

Dest.: Sra Tereza Rodrigues de Lima 
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira 

Ass.: Encaminhamento de processo. 

Sra. Tereza, 

Encaminhamos o processo a que se anexa esse memorando para 
que a Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira proceda ao pagamento 
da indenização devida, conforme dispositivos da lei 9140, de 4 de dezembro de 
1995. 

E isabeth V as 
Secretária Executiva da Comissão Especial 

• 



3 r P Mr.  
MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
Gabinete do Ministro 
Comissão Especial Lei 9140/95 
Mortos e Desaparecidos Políticos 

MEMORANDO 

Em 15 / 7 / 97. 
Memo n° 28 /97 

PARA: 
	

Sra Tereza Rodrigues 
Secretaria de Execução Orçamentária e Financeira 

ASSUNTO: 
	

Encaminhamento de processos 

Sra Tereza, 

Estamos encaminhando os processos abaixo 
relacionados 	para 	que 	se 	proceda 	ao 	pagamento 	das 
indenizações referentes. 

08000.003721/97-99 / 124/96 	Vanúzia Sérgio de Aquino Ranúsia ALves Rodrigues 
08000.004307/97-15 / 0194/96 	Laíz Furtadi Tapajós Aurora Nascimento Furtado 
08000.024618/96-47 / 0188/96 	Jorge Thadeu Melo do Nascimento Dilermano Melo do Nascimento 
08000.003719/97-47 / 0179/96 	Acialton Gomes da Silva Eudaldo Gomes da Silva 
08000.003723/97-14 / 0177/96 	Tânia Marins Roque e Tatiana Lincoln Bicalho Roque 

Marins Roque 
08000.004306/97-52 / 0066/96 	Szajna Spiegner José Roberto Spiegner 
08000.004303/97-64 / 0211/96 	Zair Castro Amaral Milton Soares de Castro 
08000.024532/96-23 / 0191/96 	Maria Yvone Loureiro Ribeiro Odijas Carvalho de Souza 
08000.03714/97-23 / 0210/96 	Clarice Herzog Vladimir Herzog 
08000.004305/97-90 / 0218/96 	Elizabeth Chalupp Soares Manoel Raimundo Soares 

e o /"'leio Samuel Pereira (Tutor: Francisco das Chagas Pereira 
0134/96 Almir Pereira Dornelo) 

ci. 

08000.003713/97-61 / 0225/9 	Miguel Barros Câmara Leão de Aldo de Sá Brito Souza Neto 
Souza e Hemani Barros Câmara 
de Souza 

/ 0260/96 	Zilda Paula Xavier Pereira Alex de Paula Xavier Pereira 
08000.003718/97-84 / 0260/96 	Emília Brickmann Schreier Chael Charles Schreier 
08000.004304/97-27 / 0219/96 	Francisco Bezerra dos Santos Emmanuel Bezerra dos Santos 
08000.003717/97-11 / 0214/96 	Maria Ester Cristelli Drumond João Batista Franco Drumond 
08000.004316/97-14 / 0132/96 	Roberto Cardieri Ferreira Joaquim Câmara Ferreira 
08000.014346/974)1 / 0271/96 	Aida Martoni de Almeida José Roberto Arantes de Almeida 
08000.003716/97-59 / 0231/96 	Vânia Moniz Oest Lincoln Cordeiro Oest 
08000.004317/97-79 / 209/96 	Angela Maria Mendes de Almeida Luiz Eduardo da Rocha Merlino 

Respeitosamente, 

“1(, 
Herbert orges Paes de Barros 
Assistente da Comissão Especial 
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DECRETO N9 2.255, DE 16 DE JUNHO DE 1997 

Camila indenização à família de pma 
~nada oo mona ao ramo de panianção mi 
acusação de particçação. em alindadas pounces ao 
perlado de 2 de setembro de 1961 a 15 de mono de 
1979 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. no uso da atnnação que lhe confere o uni 04. inciso IV. da 
Consumição. e tendo em msta o deposto no § 2• ião ara. I da Lei n. 9 140. de 4 de dezembro de 1995. e o parecer da 

Comissão Eagecial insutuida pelo ara. 4• da caudata, 

DECRETA: 

An 1. Ficam concedidas, na forma das aras. 10 e I I da Lei 112  9.140. de 4 de dezembro de 1995, as 
indene:optes constantes do Anexo a este Decruo, aos beneficiários nele relarictoados. 

Art. 2. Este Decreto entra em vigor na data de sua publicação 

Brasilia26 de junho de 1997 . 176. da Independencia e 109. da Ftepóbbea. 

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO 
Ires Rezende 

Aacxo 1 

BENEFICIÁRIO MORTO / DESAPARECIDO 	I PARENTESCO POENI2Arje / RS 

Tael.:1Cnstina Derma Martins Paulo Costa Ribeiro Bastos companheira 111.360,00 

ManItice de Sou. Moura Gildo Macedo Lacerda companheira 124.110,00 

Luiz de Carvalho Amaro Luiz de Carvalho filho 11X1010.01 

Adalo. Comes de Lana Antonio Carlos Bicalbo Lana 	 1 mãe 124 11000 

'sanas Pereira da Selva António Henrique Pereira Neto mis 111.3605M 

Mana de Fátima Oliveira Saubal António Marcos Peruo dc Oliveira irmã 124.110,00 

Munida de Jesus Costa Carlos Nicolau Daniellt companheira 	I 100.000.00 

Alice Pereira Fortes Bela° Pereira Fones mie 124.110,00 

I Valeria Mana dc Araújo Dias Jose Julio dc Araujo irmã 111.360,00 

Sueli Rocie Morara. ValdeIrce Lle.3,1à0 
Reine. Luzia 17011/ Nacif 

Jose Moeda dc Si Ruiu filhas 1001100.00 

Grata Morais da Cosia 105e ka1111011d0 da Costa companha, 100.000,00 

Edna Pinheiro dc Souza Rola Pedro Jeanine) dc Sou, filha I 	100.000.00 

Oda Lopes de Moraes Soma Mana de Moraes Angcl monos nulc 124.590.00 
Camila Arrio Angelo PIAMO -- 	filha 	1 I 00.0001110 

Maria Tereza Nogueira Cabral Antonio Carlos Nogueira Cabral nulo 	I 124.110.00 

Pednna Jose dc Carvalho Devanir Jose dc Carvalho .... • cooluge 111,360.00 
Estenda Ribeiro Ferreira Dorival Ferreira cônjuge 100000.00 
Jorge Viana de SOUZA Evaldo Luiz Ferrara de Serva irmão I I 1.360.00 
Sandra Mana de Araújo Fonseca Feri...lado Amimo da Fonseca comente 124 110.00 
Shunhili Tongot Hirolini Tonam irmão 111.360.00 

Olga Crispim Lobo Bardasvil e De meie 
Peru Chnspim 

Joelson Cnspun unais 124.110,00 

Carlos Alberto Rodrigues dc Souza Jose Banoloineu %Ingira dc Son, irmão 124.11000 
Sidnea de Souza José dc Sou. mut 100000.00 
Gettivalda Melo da Silva José Manoel da Silva cônjuge 100.0130,00 
Jose Danahan Gomes Pinheiro José Silton Pinheiro irmão 124.110.00 
Guio Ayres Ghilardini Lute Glulardint filho 100.000,00 
Iara lobo de Figuaredo e 
Isabel Lobo de Figueiredo 

Maria Regam Lobo Lato dc Figueiredo filhas 111.180,00 

Borborema Hanscn Olavo Hans. mãe 100.00000 
Henri Philippe Reichstul Pauline Rechstul irmão 130.300.00 

laca Lobo de Figuaredo e 

Isabel Lobo de Figueiredo 
Raimundo Gonçalves de Figueiredo filhas 100.000,00 

Rogério Pfutzenreuter Rui Osvaldo Aguiar Phitecnrcuter união 111 360,00 
Nasaindv de Araujo Barrei Soiedad Barret Viedma filha 124.590,00 
Estalirua Áleuto da Silva Alberto Aleixo filha 100.000,00 
Caia de Melo. Tilda da Silva Lego. 
Maria de Jesus da Silva. II. dc Siqueira 

Alcen Mana Gomes da Silva irmãs 124.590,00 

Nadja Maria Oliveira de Lima Mut Custódio de Lima connige 124.110,00 
Luiz Alves Neto Manha de Sou. Melo Alva cônjuge 124.590.00 
Benigno Pira Fiem Netto Carlos Eduardo Pires Fleurv irmão 111.360.00 
Nella Oliveira Mente Francisco Jose dc Oliveira irmã 111.360,00 
Tara Lucas Alves logo Lucas Alves irmã 100.000,00 
Incida Litoa de Moura Manoel Lisboa de Moura mãe 111.360,00 

124.590.00 Vanúzta Sérgio de Aquilo Radresia Alves Rodrigues filha 
Laiz Furtado Tapajós Aurora Nascimento Furtado intia 124.590,00 -. 
Jorge lhadeu Melo do Nascimento Dilermano Melo do Nascimento filho 100.000,00 
Adallon Goma da Silva Eudaido Gomas da Silva união 124.110.00 
Tania Marins Roque c 

Tatiana Marins Roque 
Lincoln Biceihio Roque cônjuge 

filha 
111.36100 

Szajna Spiegner Jose Roberto Spicriner mie 111.360,00 
Zair Castre, Amaral Milton Soares de Castro irmã 111.360,00 
Mana Yvone Loureiro Ribeiro Odijas Carvalho dc Sou. ainiuge 124.110,00 

Clarice Herzog Vladimir licrzoK I 	cônjuge 100.000,00 

Elnabeth Chalupp Soares Maneei Raimundo Soares conluio 111.360.00 
Leoncio Samuel Pereira Francisco das Chagas Pacta par 111 360.00 

Miguel Barros Ca cara Lego de Souza e 
Nanam Barros Camara de Souza 

Aldo de Sa Brito Souza Neto Irmãos 137.220.00 

Zdda Paula Xavier Pereira Alex de Paula Xamer Pereira mãe 124.110.00 
Emitia Bnckmann Schraer Chael Charles Schreier mãe 	1 124.110.00 
Frarasco Bezerra dos Santos Emannuel Bezerra dos Santos irmão 111 .360.0 
Marta Estar Cnssclli Drumond João Batista Franco Drumond cônjuge 100.000.00 
Roberto Conen Ferreira Joaquim Câmara Falara 1 	filho 	1 100.000.00 
Aida Mancai de Almada Jose Roberto Arames de Almada mãe 	1 111.360,00 

Vania Mordi Oca Luicoln Cordeiro Oest filha 	1 100.00000 
Angela Mana Mendes de Almeida Luiz Eduardo da Rocha Menino companheira 	1 124.110.00 
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SERVICO PUBLICO FEDERAL 
SIAFI — SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FEDERAL. 

»" NOTA DE EMPENHO 	 J - 
PAGINA: 

EMISSAO 	22Jul97 	NUMERO: 97NE00207 	ESPECIEn EMPENHO DE DESPESA 
EMITENTE n 200001/00001 — GABINETE DO MINISTRO — Mj 
COE 	: 00394494/0001-36 FONE: 224-1442 
ENDERECO N ED. SEDE 4. ANDAR SALA 413 — 	ESPLANADA DOS MINISTéRIOS 
MUNICIPIW 9701 — BRASILTA 

CREDOR 	n 692172117-53 — MIGUEL BARROS CAMARA LEAO DE SOUZA 
ENDERECO 	RUA RITA LUDOLF, 07/103 	 LEBLON 
MUNICIPION 6001 — RIO DE JANEIRO 	 Ur: RJ CEP: 22440-060 

OBSERVACAO / FINALIDADE 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POLÍTICO. 

CLASS:: 1 30101 03081.018316400053 577995 0100000000 349093 000000 1.031) 

TIPO N ORDINARIO 	 MODALIDADE DE LICITACAON NAO SE.  APLICA 
AMPARO:: 	 PROCESSO:: 003713/97-61 
dit/MUNICIPTO BENEFICIADO:! DF / 9701 
Wice:Etel DO MATERIAL 
REFERENCIA DA DISPENSA N 

VALOR EMPENHO 2 	 40.610,00 
SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS********************************* 
**************************************************************************** 
*************************************************************************** 

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO 

ITEM: 001 
	

VALOR DO 'ITEM n 	 68.610100 

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA CONCESSAO DE INDENIZACAO 
A FAMILIA DE PESSOA DESAPARECIDA OU MORTA EM RAZA0 DE PARTICIPACAO, OU ACUSA— 
CAO DE PARTICIPACAO , EM ATIVIDADES POL:UFICAS, NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 
1961 A 1.5 DE AGOSTO DE 1979, CONFORME DECRETO NR. 2.255, DE 16 DF JUNHO 	DE 
1997. • 	TOTAL 

	
68.610,00 

UFN DF CEP:: 70064-900 

- 
IRIS r —ENDE 	 TERESA RODRIGUES DE LIMA 
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SERVICO PUBLICO FEDERAL 
INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA DO GOVERNO FL 

NOTA DE EMPENHO 

STAFI - SISTEMA 

EMISSAO N 

EMITENTE 
COe 
ENDERECO 
MUNICIPIOu 

PAGINA 
22da197 	NUMERO 97NE00209 	ESPECTE EMPENHO DE DESPESA 
20000i/00001 - GABINETE DO MINISTRO - Md 
00394494/0001-36 FONE 224-1448 
ED. SEDE 4. ANDAR SALA 413 - 	ESPLANADA DOS MINISTRIOS 
9701 - BRASILIA 
	

UF:: DF CER:! 70064-900 

CREDOR 	258664787-49 - HERNANI BARROS CAMARA DE SOUZA 
ENDERECO 	RUA FRANCISCO OTAVIANO 60/910 	RIO DE JANEIRO 
MUNICIPIO2 6001 - RIO DE JANEIRO 	 Ufl RJ CEP 22440-060 

OBSERVACAO / FINALIDADE 
PAGAMENTO DE INDENIZAOAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POLÍTICO. 

CLA5S2 i 30101 03021018316400053 577995 0100000000 349093 000000 103B 

TIPO 2 ORDINARIO 	 MODALIDADE DE LieITACAO NAO SE APLICA 
AMPARO:: 	 PROCESSO: 00371.3/97-61 
r/MUNICIPIO BENEFICIADO:: DF / 9701 

ORIGEM DO MATFRIN 
REFERENCIA DA DISPENSA 

VALOR EMPENHO 	 68.1)10,00 
SESSENTA E OITO MIL, SEISCENTOS E DEZ REAIS********************************* 
**************************************************************************** 
**************************************************************************** 

ESPECIFICACAO DO MATERIAL OU SERVICO 

ITEM:: 00i 
	

VALOR DO ITEM ;: 	 63.610,00 

VALOR QUE SE EMPENHA EM FAVOR DO CREDOR ACIMA, PARA CONCESSAO DE INDENIZACAO 
A FAMILIA DE PESSOA DESAPARECIDA OU MORTA EM RAZÃO DE PARTICIPACAO, OU ACUSA- 
CAO DE PARTICIPACAO , FM ATIVIDADES POLÍTICAS, NO PERÍODO DE 02 DE SETEMBRO DE 
1961 A 15 DE AGOSTO DE 1.979, CONFORME DECRETO NR. 2.255, DE 16 DE JUNHO 	DE 
AC97- 

TOTAL 
	

68.610,00 

IRIS RE7.:.NDE 	 TERESA RODRIGUES DE LIMA 
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SIAFT97-DOCUMENTO-CONSULTA-CONOB 
24/07/97 1711 
DATA EMISSA0 
	

24jul97 TIPO DE 
UG/GESTAO EMITENTE: 200001 / 00001 - 

BANCO g 001 	AGENCIA g 
FAVORECIDO 
	

258664787-49 
BANCO g 029 	AGENCIA g 

NUMERO BANCARIO 	N 002313515-8 	RE00141 	PROCESSO r 003713/97-61 • 	INVERTE SALDO g NAU VALOR g 	 68.610,00 

OBSERVACAO 
PAGAMENTO DE INDENIZACAO A FAMILIA DE DESAPARECIDO POL..i.TICO. 

EVENTO INSCRICAO 
	

INSCRICAO 2 	CLASSIF.1 CLASSTF,P 
	

VALOR 
510204 97NE00208 
	

33490930i 
	

68.610,00 

LANCADO POR g 09660283172 - CLEUSA 
	

UG g 200001 	24Jul97 	1.6g06 
PF1,,AjUDA PF3=SAI PF4,,,ESPELHO PF12:,, REIORNA 

Prn07 07g40 

• 

(CONSULTA 

UB 	g 	11 

ORDEM BANCARIA) 
USUARIO 	N 
NUMERO 	g 

CLEUSA 
970B00206 

GABINETE DO MINISTRO - MJ 
3606 CONTA CORRENTE g 997380632 
- HERNANI BARROS CAMARA DE SOUZA 
0007 CONTA CORRENTE g 810877 



UNIDADE GESTORA — 200001 GABINETE DO MINISTRO — MJ 	 GESTAO — 00001 TESOURO NACIONAL 
BANCO — 001 BANCO DO BRASIL S.A. 	 AGENCIA—  3608 PRES.REPUBLICA—BSB.  

NUMERO 	NUMERO TIPO 	 INDICACAO DE 
BANCARIO 	DA OB 	OB FAVORECIDO 	 BANCO AGENCIA 	CONTA 	 VALOR CANCELAMENTO 

1 t IAFI — SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACAO FINANCEIRA 	 DATA—REFERENCIA — 24/07/97! ( 
V.12361.CS 	 RELACAO DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS 

	
97RE00140 

Ií 

002313306-6 205 
	

12 MIGUEL BARROS CAMARA LEAO DE SOUZA 	 001/00001 3196550 	 68.610,00 	  
TOTAL R$ 
	

68.610,00 SESSENTA E OITO MIL. SEISCENTOS E DEZ REAIS****************************************************** 
************************************************************************************************* 
******************************************************** 

AUTORIZO O BANCO DO BRASIL EFETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS. 

DATA 24/07/97 — LOCAL — —DF 

    

DENADOR P/ ASSINATURA — 
TERESA RODRIGUES DE LIMA 
— RESP. SETOR FINANCEIRO — 

PRolo C u—sL  

JUL 1997 
Ruço co A  

peia ou meraweap • agi i/ 

• R R ■ 	A 



1 

0.12361.CS 	 RELACAC) DAS ORDENS BANCARIAS EXTERNAS 	 97RE00141 SIAFI — SISTEMA INTEGRADO DE ADMINISTRACA^ v".ANCEIRA 
	

DATA—REFERENCIA — 24/07/97 

UNIDADE GESTORA — 200001 GABINETE DO 	 MJ 	 GESTAO — 00001 TESOURO NACIONAL  — 

BANCO — 001 BANCO DO BRASIL S.A_ 	 AGENCIA—  3606 PRES.REPUBLICA—BSB  

NUMERO 
BANCÁRIO 	DA OB 

NUMERO TIPO 
OB F A V 	R E C I D O 	 BANCO AGENCIA 	CONTA 	 VALOR CANCELAMENTO 

	

INDICACAO DE 	11 

L402313515-8 206 	11 HERNANi 
DirAL R$ 	 68.610.009 SESSENTA E OITO MIL. SEISCENTOS E DEZ REAIS***********4t44*************x****************•*str**tr 

-1 BARROS CAMARA DE SOUZA 	 029/00007 810877 	 68.610.00 

************************************************************************************************* 

******************************************************** 

AUTORIZO O BANu, '10 BRASIL E riETIVAR OS PAGAMENTOS ACIMA RELACIONADOS, 	EXCETUANDO AQUELAS OBS CANCELADAS. 

DATA 24/07/97 — LOCAL — —DF 

IRI EZENDE 
— 	DENADOR P/ ASSINATURA — 

iGeJGGee___ 

TERESA RODRIGUES DE LI 
— RESP. SETOR FINANCEIRO — 
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MINISTÉRIO DA JUSTIÇA 
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Processo N9  
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SECR:-.7ÁCiA Cé OC.4n112CLE INTERNO 
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